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 چکیده 

تواند منجر به خسارات بزرگی  که میو قطعات فوالدی ها های ناگهانی در سازهها نشان داده است که علت بسیاری از شکستبررسی

به عنوان اصلی ترین عامل  و مشاهده مسیر رشد ترک  های اولیههای اولیه بوده است. بررسی ترکشود، وجود انواع ترک و ریز ترک

 ها محسوب شود.  تواند به عنوان اولین راه کار در پروژهشکست می

بینی راستای گسترش ترک، عالوه بر ابعاد و راستای ترک و همچنین تنش اعمالی، تغییرات   تجربیات نشان داده است که در پیش

های مکانیکی و وضعیت قرارگیری ترک  دارد. با توجه به خصوصیت مسیر رشد ترکپارامترهای مکانیکی تاثیر به سزایی در تعیین 

تحلیل عددی رشد و گسترش  به    پژوهشهای متفاوتی باشد. در این  تواند همراه با رفتار،تنش به وجود آمده در ترک می  قطعهاولیه در  

ضرایب ای فوالدی تحلیل نمودیم، همچنین ترک تحت تاثیر ارتعاشات آلتراسونیک پرداخته و تاثیرات این ارتعاشات را بر روی قطعه

. در این تحقیق با تغییر پارامترهای  کنیممیرا ارزیابی  شدت تنش نوک ترک و همچنین پیش بینی مسیر انتشار ترک تحت این شرایط  

   است.  مقاومتی محیط تحت تنش، فرآیند اندازه گیری تنش های به وجود آمده

باشد. نرم افزار المان محدود  ها تحت شرایط تنش میهای عددی متداول برای تحلیل انواع سازهیکی از روش روش المان محدود،

Abaqus  های  باشد. و مدل سازیهای تحت تنش میای از مدلسازیالمان محدود در زمینه گسترده  یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای

 به وسیله این نرم افزار انجام گرفته است.    پژوهشمربوط به این  

دست توان به مقادیر فاکتور شدت تنش کششی و برشی در نوک ترک  های انجام گرفته، میبا توجه به نتایج به دست آمده و مدلسازی

و طبق آن شرایط گسترش    در نوک ترک را مشاهده  𝐾𝐼های ناهمگن و الیه ای را بر روی پارامتر  پیدا کرد. و مهم تر از آن، تاثیر محیط 

 ترک را پیش بینی و تحلیل نمود. 
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  قدمهم  -1

  امواج صوتی به  . واژه آلتراسونیکشودتر میآلتراسونیک از سالیان قبل مورد استفاده قرار گرفته و با پیشرفت علم، نقش آن پررنگمهندسی  

باشد. امواج فراصوت،  کیلوهرتز می  25تا    20. بازه شنوایی انسان حدود  دشنوایی انسان هستن  بیشتر از بازه بسامدی  شود که دارایمی  گفته

کاربردهای فراوانی از جمله در لیزر، تخلیه الکتریکی، برای بهبود خواص سطحی و افزایش نرخ باربرداری، سنجش فاصله، عمق مخازن،  

همگن کردن مواد مذاب، جوشکاری مواد غیر همجنس،ریختگری،   وشوی دقیق ظروف آزمایشگاهی، تعیین فشار خون بیمار،شست

و  تراشکاری، فرزکاری، سوراخکاری و غیره دارد. این امواج به واسطه ژنراتور تولید شده و توسط ترانسدیوسر و بوستر به هورن انتقال داده  

گری نامناسب،  ها، ریختهه دالیلی از قبیل گسستگی ریزدانهباشد و بدامنه این ارتعاشات باال می  کند.هورن این امواج را به قطعه منتقل می 

 شود. می و یا رشد ترک    1استفاده از آلیاژ نامناسب در طراحی و استفاده از ارتعاشاتی باالتر از حد تحمل آلیاژ قطعه، باعث بوجود آمدن ترک

شود قطعات  های باقیمانده در قطعه سبب میگردد. وجود تنشاگر ارتعاشات اعمالی بیش از حد توان قطعه، اعمال شود باعث بروز تنش می

  باقیمانده   تنشهایی کمتر از حد طراحی شده شکسته شوند.  ثبات ابعادی و ساختاری خود را از دست دهند و عمر آنها کم شود و در تنش

.  دارد وجود نیز نیست خارجی هیچ بارگذاری تحت جسم حالیکه در و ماندمی باقی جسم در خاصی عملیات انجام اثر بر که است تنشی

آید اهمیت  های باقیمانده که در هر فرآیند بوجود می، بررسی تنششوندتولید می  شکل غیریکنواخت  تغییر  توسط  باقیمانده  هایتنش  چون

آید و همچنین در اثر سرد  ی ها بوجود مدارد. در اثر اعمال بار ارتعاشی و گرم شدن محیطی قطعه، انبساط و افزایش دامنه حرکتی اتم

ها زیاد شود و ماده منبسط  کنند. اگر در اثر گرم شدن قطعه دامنه حرکتی اتمشدن، منقبض شده و در این حالت آثار یکدیگر را خنثی می

گردد  ستم ناپایدار میشود و سینظمی میگردد و در اثر سرد شدن بنا به هر دلیلی یکی از اتم ها به جای خود باز نگردد، در قطعه ایجاد بی

کند به جای خود بازگردد تا انرژی سیستم کاهش یابد. به نیرویی  یعنی تمایل به از دست دادن انرژی خود دارد و در نتیجه اتم سعی می

 [.  1شود]کند تا به مکان اصلی خود بازگردند تنش باقیمانده گفته میها به سیستم اعمال میکه این اتم یا اتم

دهند. این مواد اگر به صورت موضعی گرم شوند،  مواد همچون فوالد در اثر گرم شدن و سرد شدن موضعی تغییر فاز و ساختار میبرخی 

دهد و تمایل دارد که منقبض یا منبسط شود اما قسمت های دیگر در  یک قسمت از ماده تغییر ساختار داده و به تبع آن تغییر حجم می

 مت کرده و سبب ایجاد تنش و در نهایت ایجاد ترک و رشد آن خواهد شد. برابر این تغییر حجم مقاو

  Abaqusپردازیم تحلیل عددی ارتعاشات آلتراسونیک بر رشد و گسترش ترک با نرم افزارالمان محدود  ای که در این پروژه به آن میمسئله

 
1 Crack 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC_%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C
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ر المان محدود تحت بارگذاری ثابت و نوسانی، در حالت دو  . در این پژوهش ترکی را با ابعاد وخواص فیزیکی مشخص، در نرم افزاباشدمی

 کنیم.بعدی تحلیل می

 پیشینه پژوهش -2

های مختلف را مد نظر قرار  های آلتراسونیک با تنشهای تجربی رشد ترک و خستگی در فرکانس(آزمایش 1982هافلنر و گودمانسون)

المان محدود پرداختند. بر این اساس منحنی رشد ترک و تنش خستگی در روش دادند و همچنین به محاسبه شدت تنش دینامیکی به

 [. 2های پایین مقایسه گردید]گیری شد و با نتایج بدست آمده در فرکانسدمای اتاق برای دو آلیاژ اندازه

نتایج بدست آمده  ( از روش تکرار معکوس عددی، برای تعیین شدت تنش در لبه یک قطعه استفاده کردند. 1995مایر و همکاران )

 [. 3های قابل توجهی را در مقایسه با بارگذاری استاتیکی نشان داد]تفاوت

( به تحلیل ارتعاشات آلتراسونیک با استفاده از محاسبات عددی سه بعدی پرداخته و عوامل خستگی و گسترش ترک  1995نی و ژانگ )

های این دو رویکرد مورد بحث قرار گرفت.  ر دادند. مزایا و همچنین محدودیتهای جابجایی و انرژی مورد ارزیابی قرارا با استفاده از روش

نمودند و نتیجه بدست آمده این   ارائهدو نوع بارگذاری آلتراسونیک با نسبت تنش متفاوت بر روی نمونه اعمال شد. ابتدا نتایج تجربی را 

 [. 4تر است]بود که رویکرد انرژی توسعه یافته در این مطالعه دقیق

  ارائه پذیر در فوالد تحت بارگذاری تناوبی  ( یک مدل میکرومکانیکی برای توصیف اثر میکروساختارهای تغییر شکل2012ماریو وهمکاران )

 [. 5شده بود]کردند. این مدل هدف بهینه سازی ریزساختارهای فوالد را برآورده کرده و بهبود خواص خستگی را نیز شامل  

خستگی را با استفاده از آزمون خستگی آلتراسونیک، تجزیه ریزساختارها و رفتار خستگی چهار ماده فلزی   ( رفتارهای2013چای و ژو )

تواند در اثر  های نوسانی بسیار زیاد( مورد بررسی قرار دادند. نتایج بدست آمده نشان داد که شروع خستگی می)فرکانس VHCFدر 

 [. 6]سایش سطحی صورت پذیرد 

 مسئلههندسه  -3

با استفاده از روش المان محدود توسعه یافته خواهیم پرداخت.   Mo40در این پژوهش به بررسی رشد و گسترش ترک در یک ورق فلزی 

میلیمتر در وسط قطعه وجود دارد. طبق بارگذاری مود اول، نیرو به دو سر ورق وارد   1میلیمتر بوده و ترکی به اندازه  2×3ابعاد ورق 

 شود.  گردد که باعث باز شدن دهانه ترک و رشد آن در عرض قطعه میمی



 

 

 مسئله هندسه  :  1لشک

 بارگذاری و شرایط مرزی -4

  σ=100Mpaمیلیمتر انتخاب شککده اسککت. مقدار تنش اعمالی به دو سککمت ترک    1، در این تحلیل طول ترک برابر  1با توجه به شکککل  

که    𝐾𝑜ضکریب شکدت تنش محاسکبه شکده با تقسکیم بر ضکریب  همچنین باشکد  . هدف محاسکبه شکدت تنش در قسکمت نوک ترک میباشکدمی

 .[7شود]گردد بی بعد میمی  ارائه  1در رابطه  
(1) 𝑘𝑜𝐼 = 𝜎√𝜋𝑎 

 
نماییم. این مقادیر را  را برای لبه پایینی وارد می  -0.00088و  0.00175برای لبه باالیی و    0.00088و    -0.00175ها را با مقادیر  جابجایی

مدلسازی با  با سعی و خطا، طی چندین مرحله انجام این تحلیل بدست آمده به شکلی که سرعت گسترش ترک باال یا پایین نباشد و 

 رو نگردد. مشکل روبه

 

 شبیه سازی - 4- 1
با اسکتفاده از نرم افزار المان محدود آباکوس صکورت گرفته و خواصکی که برای این فوالت ثبت شکده بصکورت زیر    مسکئلهشکبیه سکازی این  

 باشد.می

{
𝑌𝑜𝑢𝑛𝑔′𝑠 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑢𝑠 = 210 𝐺𝑝𝑎𝑠

𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛′𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 0.3                
 خواص متریال 

مش بندی کرده و در    0.1به اندازه   Meshقطعه مدل شده را در ماژول  کنیم  پس از رسم هندسه و تعریف خواص المان را تعریف می

Assign Element Type  کنیم که از نوع  ها را چک مینوع المانPlane strain  بندی ندارد. باشد. باید توجه داشت که ترک نیاز به مش 

 دهد. نحوه المان ریزی در هندسه قطعه را نمایش می  2شکل  

 

 

 



 

 
 شبکه بندی قطعه مدل شده :  2شکل

 

 نمودار همگرایی - 4- 2

به تعداد المان، ضککریب شککدت تنش مود اول در حالت بدون بعد برای تعداد المان مختلف    مسککئلهبرای اطمینان از عدم حسککاسککیت  

همانگونه که از این منحنی  دهد.  تغییر ضکریب شکدت تنش در مود اول را بر حسکب زمان نمایش می  3شکود. نمودار شککل  محاسکبه می

 باشد.همگرا می مسئلهگردد، ضریب شدت تنش در مود اول با تغییر زمان تفاوت چندانی ندارد بنا براین  مشاهده می

 
 مسیر   5برای    Jفاکتور تمرکز تنشو فاکتور  :  3شکل  

 

 

 نتایج شبیه سازی و اعتبار سنجی -5

تحلیل انجام شده برای   .کنیمضریب شدت تنش را برای محدوده نوک ترک محاسبه میپس از انجام شبیه سازی و بررسی همگرایی، 

نمایش داده شده است. الزم به ذکر است پارامتر نقطه    جدوهای مختلف المان ریزی در نوک ترک به همراه مقایسه با نتایج تئوری در  روش

باشد. همچنین نوک ترک تک نود و دو نود تعداد نود در نوک  میانی محل نود نسبت به طول المان با در نظرگرفتن موقعیت نوک ترک می

نمایش   .Error! Reference source not foundها در پنجره ترک را نشان می دهد. روش مشخص کردن هر یک از این حالت

 داده شده است. 

 



 

KI(𝑀𝑃𝑎√𝑚𝑚) نوع آنالیز × 106 

 58/ 2 تئوری 

  نوک ترک)تک نود یا دو نود( پارامتر نقطه میانی نوع المان 

CPE8R)57/ 3 تک نود 0/ 25 ) مش متمرکز 

CPE8R 58/ 1 دو نود 0/ 5 متمرکز() مش 

CPE8R)58/ 18 دو نود 0/ 25 ) مش متمرکز 

CPE8R )56/ 20 تک نود 0/ 25 ) مش یکسان 

CPE8R)57/ 39 تک نود 0/ 5 ) مش متمرکز 

 برای وضعیت های مختلف نوک ترک   K: محاسبه مقادیر  1لجدو

برای المان های جلو ترک   xو همچنین جابجایی در راستای xyوتنش    y، در راستایxدر نمودارهای زیر به ترتیب تنش در راستای 

بوده و قابل قبول   FEMباشد که ناشی از روش حل نمایش داده شده است. همانگونه که مشاهده می شود تفاوت ناچیزی موجود می

 باشد. می

 

,𝑠𝑥𝑦: مقایسه نمودار تنش  4شکل 𝑠𝑦𝑦 , 𝑠𝑥𝑥   در جلوی ترک و مقایسه با نتایج تئوری 

 

 



 

 

 

 تحت بارگذاری نوسانی  XFEMروش رشد ترک به -6

گردد. با استفاده از معیار ماکزیمم تنش اصلی برای تعیین و تحت بارگذاری نوسانی بررسی می XEFMدر این بخش رشد ترک به روش 

باشد. تنش نهایی که ترین معیارها برای شروع رشد ترک، مقدار تنش ماکزیمم میکنیم. یکی از متداولاستفاده میخواص آسیب ماده 

باشد که وقتی بیشترین تنش اصلی در المان به  باشد. این مسئله بدین معنی میمگاپاسکال می 100کند برابر فوالد شروع به آسیب می

مقدار وارد شده به منزله شروع آسیب بوده و هنوز شکست کامل رخ نداده است. خواص آسیب را  شود. این مقدار برسد آسیب شروع می

 . شودبرای فوالد وارد می

و تنش برشی در قالب  Yراستای  Xجهت مقایسه رفتار ماده در بارگذاری استاتیکی و بارگذاری با فرکانس های مختلف، سه تنش در راستای  

آماده است. همانگونه که مالحظه می شود    6و  Error! Reference source not found.5کانتور تنش و نمودار در جلوی ترک در  

 یابد. این امر با توجه به فیزیک مسئله قابل پیش بینی بود.  با افزایش فرکانس مقادیر تنش پیرامون ترک افزایش می

 

 هرتز در زمان ماکزیمم جابجایی 1000کانتور و نمودار تنش در مدل با فرکانس  :  5شکل  

 

 

 



 

 

 هرتز در زمان ماکزیمم جابجایی   20000کانتور و نمودار تنش در جلوی ترک در مدل با فرکانس  :   6لشک

شود با افزایش فرکانس، نوک ترک به سمت جلو حرکت کرده و متناسب با آن تنش ماکزیمم به از بررسی نمودارهای باال مشاهده می

ترک قراردارد چون نوک ترک دچار آسیب شده و میزان بارتحمل  کند. توجه شود ماکزیمم تنش جلوتر از نوک سمت جلو حرکت می

باشند. در صورتی که نتایج فوق با نتایج  اند دارای تنش بیشتری میهای جلوترکه هنوز دچار آسیب نشدهباید لذا المانتوسط آن کاهش می

کند و متناسب با آن  یشروی بیشتری پیدا میشود نوک ترک با افزایش فرکانس پحاصل از تحلیل استاتیکی مقایسه گردد، مشاهده می

تر  محل تنش ماکزیمم و کانتورهای تنش و جابجایی متفاوت خواهد بود. توجه شود باید فرکانس بار وارده از فرکانس طبیعی مدل پایین

   بجایی بسیار متفاوت خواهد بود.های تنش و جاباشد تا ماده دچار رزونانس نگردد. درصورتی که این پدیده اتفاق افتد، کانتورها در میدان
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حالت دوبعدی شکبیه سکازی شکد. پس از بررسکی همگرایی،  در این مقاله ابتدا یک صکفحه با ترک اولیه مود اول در یک صکفحه فوالدی در  

ریزی متمرکز پیرامون  برای محاسبه عدد تمرکز تنش در این پژوهش از المانضریب شدت تنش مود اول برای نوک ترک محاسبه گردید.  

افی نزدیک نوک ترک  نوک ترک اسکتفاده شکد. جهت دقت مناسکب در تحلیل الزم اسکت نود بر روی ضکلع روبروی نوک ترک به اندازه ک

نتایج حاصکل از تحلیل اسکتاتیک    باشکد. همچنین افزایش تعداد نود در نوک ترک از یک به دو می تواند دقت را به طور مناسکب باال ببرد.

ای  ه روش  دهد.های انجام شکده می، تنش و جابجایی و مقایسکه آن با نتایج تئوری نشکان از صکحت تحلیل  𝑘𝐼برای محاسکبه مواردی مانند

و اسکتفاده از المان   VCCT، اسکتفاده از  XFEMمختلفی جهت پیشکروی ترک در سکازه وجود دارد. از جمله این روشکها اسکتفاده از روش  

جهت گسکترش ترک اسکتفاده شکده اسکت. در این روش امکان مشکاهده شکروع آسکیب و    XFEMباشکد. در این پژوهش از روش  چسکب می

 دارد.میزان عدد آسیب در مدل وجود  



 

افزار بتواند مسکئله را همگرا نماید. در این  ها بصکورت دقیق تعیین گردد تا نرمباید اندازه و تعداد مش  XFEMدر صکورت اسکتفاده از روش  

های متفاوتی برای این مسککئله وجود دارد که در این پژوهش از  روش باید معیار ایجاد ترک و همچنین رشککد ترک مشککخص گردد. روش

با محاسکبه فرکانس طبیعی می توان    مم تنش اصکلی برای شکروع شککسکت و روش انرژی جهت رشکد ترک اسکتفاده شکده اسکت.معیار ماکزی

با افزایش فرکانس طبیعی همچنان که انتظار می رود، ترک پیشکروی    محدوده فرکانس وارده برای جلوگیری از رزونانس را شکناسکایی کرد.

 ن محدود مشاهده شد.بیشتری داشته و این نتیجه از تحلیل الما

باشد زیرا نوک ترک به دلیل وارد شدن به ناحیه آسیب، دچار کاهش خواص  ماکزیمم تنش در تحلیل ترک پیش رونده در نوک ترک نمی

 . گرددمی

ر روند  تر نمودن هرچه بیشکتتوان پیشکنهادات زیر را برای تکمیلهای انجام شکده میبا توجه به نتایج بدسکت آمده در مشکاهده مدلسکازی

 تحقیقات ارائه نمود:

 ها در حالت سه بعدی نیز مدل شوند.های انجام شده به مدلسازی دوبعدی اکتفا نکرده، و این مدلسازیدر مدلسازی

 از قطعات با ابعاد مختلف و هندسه متفاوت استفاده شود.  

 مختلف توامانهای  های پیچیده با اعمال بارگذاریپیاده سازی ترک پیش رونده در مدل

 جهت پیشروی ترک XFEMو مقایسه نتایج با استفاده از روش   CZMو   VCCTهای دیگر مانند  استفاده از روش

 گردند.انجام کار آزمایشگاهی و مقایسه نتایج حاصل از روش عددی و آزمایشگاهی و شناسایی عواملی که باعث ایجاد خطا می

 های متفاوت، مورد آزمایش قرار دهیم.های صنعتی با جنسمختلفی از هورن  بهتر است قطعات مورد آزمایش را با انواع
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