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تهران-دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری،
تحلیل خستگی و بهینه سازی سازه های چند سلولی در بال هواپیما
علی نایبی ،1سید احمد فاضل زاده ،2حسین حسنی

3

 -3 ،2 ،1دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه شیراز ،شیراز

چكیده
هدف اين تحقیق بهینه سازی ،افزايش عمر خستگی سازه های چند
سلولی با تغییر در ابعاد سازه است و سازه داخلی بال هواپیما به عنوان
سازه مشبک چند سلولی جهت افزايش عمر خستگی مورد بررسی قرار
گرفته است .در اين مقاله از روش تخمین عمر بر پايه تنش و کرنش
فاطمی-سوشی به منظور تخمین عمر خستگی مورد استفاده شده است.
پرواز هواپیما بصورت پايا مورد نظر بوده و به منظور شبیه سازی نیروی برا
از اعمال جابجايی در انتهای بال استفاده شده است .ضخامت تیرهای طولی
و عرضی ،فاصله بین تیرهای عرضی و همچنین ارتفاع تیرهای طولی در
ريشه ،شکستگی بال و نوک بال هواپیما ،متغیرهای طراحی برای بهینه
سازی عمر خستگی می باشد .پس از بررسی نشان داده شده است که در
اثر اعمال بارگذاری از نوع جابجايی با افزايش ضخامت تیرهای طولی
داخلی ،عمر سازه کاهش پیدا کرده و با افزايش ضخامت تیرهای طولی
خارجی ،عمر سازه افزايش يافته است .همچنین افزايش ضخامت تیرهای
عرضی باعث کاهش عمر سازه شده است .در نقطه بحرانی ،محل قرارگیری
تیرهای عرضی نقش بسیار مهمی در افزايش عمر سازه دارد.
واژه های كلیدی :بهینه سازی ،سازه چند سلولی ،خستگی ،کرنش-عمر.
مقدمه
پديده خستگی در سال  1840بدلیل بارگذاری چرخه ای بر روی ريل قطار
مشاهده شد .در اين مشاهدات ناحیه شکست ريل قطار بر خالف آزمايش
های استاتیک دارای سطح شکست منظمی بود و اين امر سبب شد
محققان در پی يافتن علت آن برآيند .در سال  1842رانکین آزمايش های
آلبرت را بر رو ی میله های بزرگ و تاثیر ماشین کاری و عملیات سطح بر
روی ريل قطار ادامه داد .واژه خستگی اولین بار در سال های 1854توسط
بريت ويت برای پديده زوال بدلیل بارگذاری چرخه ای استفاده شد [.]1
تاکنون تحقیقات بسیاری جهت تحلیل عمر سازه های مختلف تحت
بارگذاری خستگی انجام شده است و مدلهای تخمین عمر بر پايه:
 )1تنش-عمر )2 ،کرنش-عمر  )3رشد ترک و  )4ترکیبی ارايه شده اند
[ .]2نظريه صفحه بحرانی که روشی تجربی و آزمايشگاهی بود نخستین بار
در سال  1950توسط فندلی ارائه شد .وی مدل صفحه بحرانی را برای
خستگی پرچرخه ارايه داد [ .]2در سال  1960رابطه کرنش-عمر در
سیکل¬های کم¬چرخه توسط کافین و مانسون که رابطه ای بین
کرنش¬های االستیک و پالستیک و تخمین عمر خستگی بود ارائه شد.
همچنین در سال  1960میالدی شمارش سیکل ها در باگذاری ها با دامنه
متغیر توسط ماتسويشی و اندو ارائه شد .در سال  1973بران و مايلر []3
 -1دانشیار مهندسی مکانیک تلفنnayebi@shirazu.ac.ir ،7136133029 :
(نويسنده مخاطب)
 -2استاد مهندسی مکانیک ،
-3دانشجوی کارشناسی ارشد
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رابطه فندلی را بر اساس کرنش بیان کردند .آقای فاطمی و سوشی اين
مدل را بر اساس حداکثر تنش برشی و تنش قائم در همان صفحه حداکثر
تنش برشی مطرح کردند[.]2
در سال  1985پییری نحوه طراحی سازه هواپیما در اثر بارگذاری های
متنوع را مورد بررسی قرار داد [ .]4در سال  1990ال سید و لوند بهینه-
سازی سازه ها را به نحوی که قید مسئله آنها عمر خستگی سازه بود ،با
استفاده از روش کرنش-عمر باسکويین مورد بررسی قرار دادند [ .]5در
تحقیق آنها ضخامت قطعه متغیر طراحی و از جابجايی بعنوان شرط مرزی
و اعمال نیرو استفاده شده است .آلفانو و همکارانش [ ]6سازه های چند
شبکه ای را تحت بارگذاری های متنوع مورد بررسی قرار دادند .کاياباسی و
ايکیسی [ ]7تاثیر بارهای استاتیکی و دينامیکی و رفتارهای خستگی را به
منظور طراحی بهینه شکل سازه ها در نظر گرفتند .سهیب به منظور بهینه
سازی عمر خستگی ،بال هواپیما را به عنوان يک سازه مشبک بصورت
پارامتريک ارايه و مورد بررسی قرار داد [ .]8کومار و همکارانش [ ]9سازه
بال هواپیما را جهت تخمین عمر خستگی مورد بررسی قرار دادند .در
پژوهش آنها تاثیر زمان بر تخمین عمر خستگی در نظر گرفته نشده است
و بارگذاری ها را بدون تاثیر اثرات زمان بررسی نمودند و توانستند سازه
بال از جمله ضخامت پوسته بال را بهینه سازی کنند.
با ارائه روش کرنش-عمر محققان از اين روش به منظور تخمین عمر
خستگی بهره گرفتند .هرچند اين روش پیچیدگی بیشتری نسبت به روش
تنش-عمر دارد اما بدلیل دقت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .يکی از
مدل های تخمین عمر استفاده از روش فاطمی-سوشی می باشد که امروزه
بیشتر مورد توجه قرار گرفته شده است که در اين تحقیق از اين روش
استفاده شده است .اثر تغییر ضخامت تیرهای طولی و عرضی يک بال
هواپیما بر عمر خستگی و بهینه سازی آن بررسی گرديده است.
مدل عمر خستگی فاطمی-سوشی
يک مدل رايج بر اساس تفسیر فیزيکی آسیب خستگی بصورت مدل
فاطمی -سوشی می باشد:
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که در آن  Syمقاومت تسلیم در آزمايش يک بعدی و  kثابت ماده می باشد
و می توان آنرا از آزمايش ساده يک بعدی پیچشی بدست آورد و بايد توجه
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 n ,maxدر نتیجه
داشت که در اين حالت
به نوع ماده و بارگذاری وابسته می باشد و می توان با رسم عمر قطعه مورد
آزمايش بر حسب اين ثابت  ،اندازه آنرا برای گستره ای از عمر سازه هدف
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بدست آورد .در صورت نداشتن اندازه  kمی توان از تقريب زير استفاده کرد
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رابطه باال را میتوان بر اساس ترمهايی از کرنش برشی و عمر خستگی
بیان کرد.
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که در آن  Gمدول برشی f ،ضريب مقاومت خستگی برشی،
ضريب شکل پذيری خستگی برشی b0 ،و  c0بترتیب توان های مقاومت
خستگی برشی و شکل پذيری خستگی برشی می باشد .در حل رابطه
فاطمی-سوشی نیز همانند روش کرنش-عمر و به منظور بدست آوردن
عمر سازه از روش عددی نیوتن-رافسون استفاده می کنیم.
به منظور تحلیل تغییر شکل پالستیک در بارگذاری چرخه ای از مدل
سختی سینماتیکی غیر خطی شاباش استفاده شده است.
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که در آن  rبردار پارامتر های جريمه و  Pتابعی می باشد که وظیفه
جريمه کردن تابع را دارد .ساختار تابع جريمه  Pبستگی به روش استفاده
شده دارد .اساس فرايند بر اين اساس می باشد که ابتدا يک حدس اولیه
 x0نیاز داريم و سپس تابع  ϕرا تعريف می کنیم .پارامتر جريمه  rرا
انتخاب کرده ،حال تابع  ϕرا برای  xو ثابت نگه داشتن  rکمینه می کنیم.
سپس پارامتر  rرا سازگار کرده و فرايند را ادامه می دهیم.
در روش  SUMTدو نوع تابع جريمه تعريف می شود که در اينجا به
تعريف يکی از آنها به اسم تابع جريمه می پردازيم .پايه تابع جريمه بر اين
اساس می باشد که ابتدا تابع  Pرا تعريف می کنیم که اگر قیدها دچار
تخلف شدند تابع هدف ) f(xبا استفاده از يک مقدار مثبت جريمه شود.
تابع های جريمه بسیاری را می توان تعريف کرد .معروف ترين آنها تابع
افت مربعی می باشد که بصورت زير تعريف می شود:
m
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بوده و  rاسکالر پارامتر
که در آن
جريمه می باشد .می توان متوجه شد که اگر قید های تساوی ارضاء نشوند

همچون hi ( x)  0
g ( x)  0
 iآنگاه تابع باال مقدار مثبتی را اخذ خواهد کرد و تابع هدف

dx    Ci d    i x dp 

i 1  3

يا قیدهای نابرابری تخلف کنند همانند

که در اين مدل ´ xمختصات مرکز سطح تسلیم در فضای تنش انحرافی

جريمه خواهد شد .نقطه شروع در اين روش دلخواه است .اين روش را
روش خارجی می نامند زيرا تکرارها می توانند خارج ناحیه مجاز باشند .در
اين تحقیق از روش عددی تابع جريمه استفاده می کنیم.

است Ci .و  iثابت های ماده می باشند، p .کرنش پالستیک تجمعی ،به
صورت رابطه ذيل تعريف شده است.
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روش عددی برای حل مسائل بهینه سازی مقید
در مسائل بهینه سازی تنها با غیر خطی بودن يکی از قیدها و يا تابع
هدف ،مسئله غیرخطی نامیده می شود .روش های عددی برای حل مسائل
غیر خطی دارای اهمیت می باشند .در حل های عددی نیاز به حدس اولیه
داريم و سپس اين حدس را بهبود می بخشیم .تفاوت روش های حل در
نحوه همگرايی و سرعت همگرايی می باشد .روش های گام کاهشی ،مکمل
گراديان و نیوتن برای حل اين مسائل بکار می رود .مسائل مقید را
می توان با استفاده از روش تبديل به مسئله بدون قید تبديل کرد .در اين
حالت تابعی چندگانه از تابع هدف و قیدها که پارامترهايی ديگری به نام
پارامترهای جريمه که تابع چندگانه را در ناحیه های غیرمجاز قیدها
جريمه می کند را تعريف و سپس با روش های عددی آن را حل می کنیم.
تجاوزهای بزرگ ،جريمه های بزرگ را در پی دارد.
روش ارائه شده در اين باره به اسم تکنیک کمینه کردن ترتیبی مسائل
نامقید می باشد که توسط فیاکسو و مک کورمیک ابداع شد [.]10
فرض کنید تابعی با  nمتغیر که آنها را بصورت بردار )x=(x1,x2,…,xn
برای کمینه کردن داريم .تابع ) f(xتحت اعمال قیدهای مساوی  hو نا
مساوی  gاست:
()6
h ( x)  0; i  1, 2,... p
i

gi ( x)  0; i  1, 2,...m
حال با استفاده از تابع تغییر آنها را بصورت زير بیان می¬کنیم.
() 7
)  ( x, r )  f ( x)  P(h( x), g ( x), r
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مدلسازی و تحلیل خستگی
 .به منظور تحلیل خستگی از روش المان محدود و کد انسیس استفاده
گرديده است .اين نرم افزار تا کنون قابلیت تخمین عمر به روش کرنش-
عمر و يا روش تخمین عمر به روش صفحات بحرانی را ندارد و بدين منظور
از زبان برنامه نويسی پارامتريک انسیس استفاده گرديده است .پارامترهای
مورد نظر که در نهايت برای بهینه سازی بال مورد استفاده قرار می گیرد
عبارتند از (شکل :)1
 .1ارتفاع تیر اصلی در بال داخلی جلويی در محل اتصال آن به بدنه
هواپیما.
 .2ارتفاع تیر اصلی در محل اتصال بال داخلی و خارجی جلويی.
 .3ارتفاع تیر اصلی در نوک بال خارجی جلويی.
 .4ارتفاع تیر اصلی در بال داخلی عقبی در محل اتصال آن به بدنه هواپیما.
 .5ارتفاع تیر اصلی در محل اتصال بال داخلی و خارجی عقبی.
 .6ارتفاع تیر اصلی در نوک بال خارجی عقبی.
 .7ضخامت تیر طولی داخلی
 .8ضخامت تیر طولی خارجی
 .9ضخامت تیرهای عرضی  8و 9
 .10ضخامت ساير تیرهای عرضی
در تحلیل المان محدود از المان پوسته استفاده شده است و ابعاد اولیه در
جدول  1ارايه شده است .در اين تحلیل بهینه سازی از لحاظ عمر خستگی
فرض شده است که بال از جنس آلیاژ آلومنیوم T6-7075می باشد .در
جدول های  2و  3ثابت های مورد نیاز جهت تخمین¬عمر خستگی و
تغییرشکل-پالستیک مدل سوشی – فاطمی و مدل سختی سینماتیکی
غیرخطی شاباش آورده شده است.
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جدول  .1ابعاد اولیه بال.
ابعاد(میلیمتر)

اجزاء سازه

760

ارتفاع تیر طولی جلويی در ريشه

340

ارتفاع تیر طولی جلويی در کینک

130

ارتفاع تیر طولی جلويی در نوک بال

680

ارتفاع تیر طولی عقبی در ريشه

340

ارتفاع تیر طولی عقبی در کینک

130

ارتفاع تیر طولی عقبی در نوک بال

20

ضخامت تیر طولی داخلی

10

ضخامت تیر طولی خارجی

6

ضخامت تیرهای عرضی  8و 9

4

ضخامت ساير تیرهای عرضی

جدول: 4قید های مسئله حل شده.
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جدول  .3ثابت های مدل سختی سینماتیکی غیر خطی برای
آلیاژ آلومنیوم .]11[ T6-7075
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2

( 14<ST<10میلیمتر)

ضخامت تیر طولی)(ST

( 5<RT<3میلیمتر)

ضخامت تیر عرضی)(ST

 eq 

تنش مجاز فون مايسز(مگاپاسکال)

شکل  :2پخش کرنش معادل سازه بال.

در شکل  2سازه بال متشکل از دو تیر طولی با ضخامت اولیه  12میلیمتر
و تیر عرضی به ضخامت اولیه  4میلیمتر مدلسازی شده است .زاويه تیر
جلويی که نقش تیر طولی بال هواپیما را دارد نسبت به افق  7درجه و
طول آن  15/117متر می باشد و تیر طولی پشت با افق همراستا بوده و
دارای طول  15متر است .تیرهای عرضی با فصله  0/6متر از يکديگر قرار
دارند
جدول  :2ثابت های مدل کرنش-عمر برای آلیاژ
آلومینیوم .]2[ T6-7075
B
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'
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شکل  :1نمای باالی بال.

)(MPa
1315
E
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متغیرهای طراحی در اين تحلیل ضخامت تیرهای طولی و عرضی
می باشند .بازه تغییرات ضخامت تیرهای طولی و عرضی و همچنین قید-
های بکار برده شده در مسئله بصورت جدول  4می باشد ST .و RT
بترتیب ضخامت تیرطولی و عرضی می باشد.

1

متغیر حالت در اينجا تجمع آسیب و حداکثر تنش قابل تحمل سازه می-
باشد .بارگذاری از نوع جابجايی بوده و میزان اين جابجايی ها به ترتیب
 3 ،2و  4متر در راستای قائم است که هر کدام از آنها به تعداد 500 ،600
و  400چرخه بر سازه اعمال می شوند .در هر مرحله پس از اعمال
جابجايی مورد نظر در نوک سازه بال ،عمره سازه را بدست آورده و در
نهايت با استفاده از رابطه تجمع آسیب خطی عمر کلی سازه بدست می
آيد .در مرحله اول ضخامت تیرهای عرضی ثابت باقی مانده و تیرهای
طولی به عنوان متغیر طراحی در بازه  10تا  14میلیمتر تغییر می کنند.
دلیل استفاده از اين نوع شرط مرزی آن می باشد که بیشتر نیروی وارده
بر بال هواپیما نیروی لیفت است [ ]4و اين نوع بارگذاری به آن شباهت
بیشتری داشته و از طرفی بدلیل نداشتن هندسه متقارن در شبکه داخلی
بال می تواند باعث اعوجاج بال نیز شود که در اثر آن تنش های برشی
بوجود آمده و در اينصورت اثرات آن نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در
شکل  3نتور تنش معادل سازه نشان داده شده است .همانطور که مشخص
است در نقطه اتصال بال داخلی و خارجی در تیر اصلی عقبی حداکثر تنش
مشاهده میشود .بنابراين در طراحی بال اين نقطه بسیار دارای اهمیت می
باشد.
تاثیر ضخامت تیر های عرضی و تیرهايی طولی بر عمر سازه بر اساس
بارگذاری اعمال شده در شکل های  4و  5ارايه شده است .افزايش ضخامت
تیرهای داخلی باعث افزايش کرنش معادل در اثر پیچش شده و در نتیجه
آن عمر سازه کاهش می يابد.
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 H1تا  H4به ترتیب ارتفاع تیر جلويی در ريشه ،کینک و نوک بال و
ارتفاع تیر طولی عقبی در ريشه ،کینک و نوک بال می باشد D8 .محل
قرارگیری تیر عرضی  8نسبت به تیر عرضی  7و  D9محل قرارگیری تیر
عرضی شماره  9نسبت به کینک می باشد.
جدول  :5تکرارهای بهینه سازی در مدل نهايی.

شکل  :3کانتور تنش فون مايسز در شبکه داخلی بال

شکل  :4تغییر عمر سازه به ازاء تغییر ضخامت تیرهای عرضی.

جواب بهینه

تکرار 400

تکرار 200

10/29

10/35

20/71

پارمترها(میلیمتر)
T1

10/51

9/92

6/78

T2

3/99

3/58

5/36

T3

5/66

5/67

7/95

T4

805/48

793/43

852/86

H1

263/57

263/60

228/75

H2

102/78

103/78

108/25

H3

534/75

525/22

501/83

H4

201/54

201/70

209/54

H5

146/10

161/40

169/58

H6

543/56

566/55

502/98

D8

592/58

586/13

566/05

D9

341/68

344/91

384/43

حداکثر تنش)(MPa

87743

76823

56721

عمر

پس از تحلیل های انجام شده می توان به اين موضوع پی برد که تیرهای
عرضی بیشتر وظیفه تحمل بارهای پیچشی را دارند.
جمع بندی و نتیجه گیری

شکل  :4تغییر عمر سازه به ازاء تغییر ضخامت تیرهای طولی.
در مدل نهايی ضخامت تیر طولی داخلی و خارجی ،ضخامت تیرهای
عرضی ،ضخامت تیرهای عرضی  8و  ،9ارتفاع تیرهای طولی در ريشه،
کینک  .نوک بال و همچنین فاصله بین تیرهای عرضی  8و  9به عنوان
پارامترهای طراحی در نظر گرفته شده است که به ترتیب با عالئم
 D9,D8,T4,T3,T2,T1که ابعاد همه آنها بر حسب متر می باشد .هدف
رسیدن به طراحی بهینه ای می باشد که در آن تنش معادل فون مايسز
کمتر از  350مگاپاسکال قید مسئله و عمر سازه تابع هدف ما می باشد.
در جدول  8 5پارامترهای بدست آمده در نتیجه بهینه سازی آورده شده
است که در آن  T1تا  T4به ترتیب ضخامت تیر طولی داخلی ،ضخامت
تیر طولی خارجی ،تیرهای عرضی و تیرهای عرضی شماره  8و  9می باشد.
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تغییر در هندسه تیرهای طولی هواپیما تاثیر بسیاری در تغییر کرنش در
آن نقطه و در نتیجه تغییر عمر نقطه بحرانی خواهد داشت ،عالوه بر تغییر
در هندسه سازه ،همانند تغیر در راستای تیر طولی عقبی بال در نقطه
اتصال بال داخلی و خارجی باعث تمرکز تنش شده و در نتیجه در اين
نقاط نیاز به افزايش ضخامت تیرهای عرضی و يا کاهش فاصله اين تیرها
در اين نقاط می باشد .در اين تحقیق که از مدل بال استفاده شده است،
محل اين تغییر راستا در فاصله بین تیرهای عرضی شماره  8و  9می باشد
که در نتیجه اين دو تیر به دلیل تمرکز تنش بر اثر اين اختالف در هندسه
سازه ،دارای ضخامت بیشتری نسبت به ساير تیرهای عرضی می باشند.
با استفاده از مدل عمر سوشی – فاطمی تحلیل خستگی سازه تحت
بارگذاری چرخه ای انجام گرديد و ابعاد سازه در محدوده قیدهای ذکر
شده و در جهت افزايش طول عمر آن بهینه سازی گرديد.
مراجع
Schütz, W., A History of Fatigue, Engineering
Fracture Mechanics, V. 54, 1966, pp. 263-300.
Stephens, R. I., Fatemi, A.R., Stephens, R., and
Fuchs, H. O., 2000. Metal Fatigue in Engineering,
John Wiley & Sons.
Brown M., and Miller, K., A Theory for fatigue
failure under multiaxial stress-Strain Conditions.
Proceedings of the Institution of Mechanical
Engineers, V. 187, 1973, pp. 745-755.
Peery, D. J., Aircraft Structures, Dover
Publications, 2011.

][1
][2

][3

][4

Archive of SID

[5] El-Sayed, M., and Lund, E., Structural
optimization with fatigue life constraints.
Engineering Fracture Mechanics, V. 37, 1990, pp.
1149-1156.
[6] Alfano, G., de Sciarra, F. M., and Rosati, L.,
Automatic analysis of multicell thin-walled
sections. Computers & Structures, V. 59, 1996,
pp. 641-655.
[7] Kayabasi, O., and Ekici, B., The Effects of static,
dynamic and fatigue behavior on threedimensional shape optimization of hip prosthesis
by Finite Element Method. Materials & Design,
V. 28, 2007, pp. 2269-2277.
[8] Sohaib, M., 2011. “Parameterized automated
generic model for aircraft wing structural design
and mesh generation for finite element analysis.”
PhD. Thesis, Linköpings University, Sweden.
[9] Kumar, A. R., Balakrishnan, S., and Balaji, S.,
Design of an aircraft wing structure for static
analysis and fatigue life prediction. International
Journal of Engineering Research and Technology,
V. 2(5), 2013, pp. 1154-1158.
[10] Yeniay, O., Penalty function methods for
constrained optimization with genetic algorithms.
Mathematical and Computational Applications, V.
10, 2005, pp. 45-56.
[11] Tan, J., and Chen, B., A new method for
modelling the coalescence and growth of two
coplanar short cracks of varying lengths in
AA7050-T7451 aluminum Alloy. International
Journal of Fatigue, V. 49, pp. 2013, pp. 73-80.

www.SID.ir

