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محدود شده توسط دو نیم صفحه االستیک حاوی چندين ترک
در فصل مشترک باريکه و نیم صفحه
در این مقاله با استفاده از روش توزیع نابجایی تحلیل تنش در باریکه ساخته شده
از مواد تابعی محدود شده توسط دو نیم صفحه االستیک حاوی مجموعه ای از ترکها
در فصل مشترک باریکه و نیم صفحه ایزوتروپیک تحت بار خارج صفحهای انجام
شده است .ابتدا حل نابجایی در منطقه با حل معادله حاکم ،اعمال شرایط مرزی و
شرایط پیوستگی مربوط به نابجایی با استفاده از تبدیل فوریه انجام میگردد .بعد از
اعمال شرایط مرزی میتوان معکوس تبدیل فوریه را اعمال نمود و میدان تنش ناشی
از نابجایی را در باریکه با خواص تابعی و نیم صفحه االستیک محاسبه نمود .سپس
با استفاده از این حل ،معادالت انتگرالی برای تحلیل مسأله چندین ترک واقع در
فصل مشترک باریکه و نیم صفحه االستیک بدست میآیند .این معادالت از نوع
تکینگی کوشی می باشند که با استفاده از روش عددی مناسب حل گردیده تا تابع
توزیع نابجایی روی ترکها بدست آید .با بدست آوردن توزیع نابجایی روی ترکها
میتوان ضرایب شدت تنش برای نوک ترکهای واقع در فصل مشترک را بدست آورد.

واژه های راهنما :نابجایی ولترا -بارگذاری خارج صفففحهای -باریکه سففاخته شففده از مواد تابعی -ترک واقع در
فصل مشترک -ضرایب شدت تنش

 -1مقدمه
تحلیل تنش در محیط های تضعیف شده توسط مجموعهای از ترکها از دیرباز مورد توجه محققین بوده است.
از جمله تکنیک های موثر در تحلیل مذکور استفاده از روش توزیع نابجایی میباشد .تحقیقات انجام شده نشان
داده است که از نظر ریاضی ترک را میتوان بصورت مجموعهای از نابجاییها در نظر گرفت و با استفاده از اصل
جمع آثار حرکت نسبی لبههای ترک نسبت به یکدیگر و در نتیجه ضریب شدت تنش را محاسبه نمود .در واقع
توانایی حل نابجایی در حل مسائل مکانیک شکست خطی به قدرتمندی حل گرین در حل معادالت دیفرانسیل
میباشد.
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نخستین بار دانشمندان علم مواد در فرایند بررسی مکانیزم تخریب مواد به وجود نابجایی پی بردند .بعدها
نابجایی از دیدگاه االستیسیته نیز تعریف گردید [1] V.Volterra .جزء نخستین کسانی بود که به تعریف
نابجایی پرداخت .تحلیل تنش در قطعات مکانیکی که دارای ترک بوده از اهمیت خاصی برخوردار میباشد.
طراحی با استفاده از اصول مکانیک شکست مستلزم داشتن معیاری است که مشخص کننده واماندگی 1قطعه
باشد یکی از این معیارها ضریب شدت تنش است .ضریب شدت تنش در نوک ترکها تابعی از هندسه ترک،
شکل قطعه ،شرایط و اندازه بارگذاری میباشد که پس از محاسبه با مقدار بحرانی آن مقایسه میگردد.
در ابتدا مروری بر تحقیقات انجام شده برای تحلیل تنش در محیط های االستیک حاوی ترک ،انجام
میشود ،[2] N. Ashbaugh .مسأله یک ترک با جهت دلخواه در مجاورت فصل مشترک دو ورق نیمه بینهایت
با خواص مواد متفاوت را بررسی نمود .مسأله برای فشار یکنواخت و تنش برشی غیر یکنواخت روی سطح ترک
حل گردید و ضرایب شدت تنش در نوک ترک بدست آمد .مسأله تعدادی ترک همراستا با آرایش متناوب واقع
در فصل مشترک دو نیم صفحه ارتوتروپیک غیر همجنس و چسبیده به یکدیگر توسط  [3] A.C. Gragبررسی
شده است .در حل این مسأله از تبدیل فوریه محدود در جهت ترک استفاده شده و پس از حل معادالت انتگرالی
تکین ،ضرایب شدت تنش در نوک ترکها برای حالتی که ترکها تحت فشار هستند بدست آمده است.
 ،[4] M. Ozturk, F. Erdoganمسأله باریکه ساخته شده از ماده تابعی محدود شده توسط دو نیم صفحه
ایزوتروپیک تحت بارگذاری خارج صفحهای را بررسی نمودند .آنها یک ترک واقع در فصل مشترک را مطالعه
نموده و ضرایب شدت تنش و نرخ رهایی انرژی را برای نوک ترک بدست آوردند Z. T. Chen .و همکارانش
] [5مسأله ترک متحرک تحت بارگذاری خارج صفحهای در بین دو الیه از جنس ماده پیزوالکتریک ناهمسان
را بررسی کردند .برای حل مسأله از تبدیالت فوریه بهره بردند .آنها روابط بین سرعت ترک و ضرایب مربوط به
جنس ماده را بر روی ضریب شدت تنش دینامیکی و جابجائی الکتریکی بدست آوردند.
مسأله ترک گریفیت متحرک در بین دو الیه ارتوتروپیک ناهمسان تحت بارگذاری درون صفحهای توسط B.
 [6] Patra ,S. Dasمورد مطالعه قرار گرفت .آنها برای حل معادالت انتگرالی تکین از چند جمله ای ژاکوبین
استفاده کردند و تاثیر ضخامت الیه ها را بر ضریب شدت تنش مورد بررسی قرار دادند.
 X. F. Liو  [7] X. F. Wuمسأله ترک متحرک تحت بارگذاری خارج صفحهای را بین دو الیه از جنس ماده
پیزوالکتریک ناهمسان بررسی کردند .برای حل مسأله از تبدیل انتگرالی فوریه کسینوسی استفاده کردند و
اثرات سرعت حرکت ترک بر روی ضریب شدت تنش را بدست آوردند .مسأله اندرکنش بین ترکهای تکرارشونده
در فصل مشترک چندین الیه االستیک تحت بارگذاری خارج صفحهای توسط [8] Y.S. Wang , D. Gross
ارائه شده است .در این مطالعه تعداد الیهها دلخواه بوده و ترکها میتوانند در هر یک از الیهها واقع شوند .آنها
از سری فوریه بهره برده و مسأله مقدار مرزی ترکیبی را به معادالت انتگرالی تکین هیبلر تبدیل کردند .در
ادامه اثر فرکانس موج برخوردی ،هندسه و خواص ماده روی ضریب شدت تنش بررسی شد.
 J. S. Leeو همکارانش ] ،[9ترک متحرک واقع در فصل مشترک الیهای از جنس ماده پیزوالکتریک سرامیکی
و دو الیه از جنس ماده ارتوتروپیک تحت بارگذاری خارج صفحهای مکانیکی و بارگذاری درون صفحهای
الکتریکی را بررسی کردند .حل به کمک تبدیل فوریه انجام شده است.
Failure
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اثر طول ترک ،ضخامت ،شدت و جهت بارگذاری الکتریکی و سرعت ترک بر روی ضریب شدت تنش دینامیکی
بررسی گردید .نتایج آنها نشان داد که ضریب شدت تنش همیشه با افزایش طول ترک بی بعد شده و سرعت
حرکت ترک در موردی که مدول برشی الیه ارتوتروپیک باالیی بزرگتر از الیه پایینی باشد افزایش مییابد ولی
برای حالتی که مدول برشی الیه ارتوتروپیک باالیی کوچکتر از الیه پایینی باشد ،عکس این رفتار مشاهده
میشود.
 X. S. Biو همکارانش ] [10ترک متحرک در باریکه از جنس ماده تابعی تحت بارگذاری خارج صفحه ای
مکانیکی را بررسی کردند .آنها مدول های برشی را به شکل نمایی در نظر گرفتند و معادالت را با استفاده از
تبدیل فوریه کسینوسی و روش کاپسون 1حل کردند .در این مطالعه اثرات سرعت ترک متحرک و مدول برشی
بر روی ضریب چگالی انرژی کرنشی بررسی شده است L. Ma .و همکارانش ] [11مسأله یک ترک متحرک با
طول ثابت در یک باریکه از جنس ماده تابعی تحت بار درون صفحه ای را حل کردند .آنها با استفاده از تبدیل
فوریه و تعریف باز شدگی دهانه ترک در عرض ترک به عنوان تابع ناشناخته ،دو جفت معادله انتگرالی به دست
آوردند .سپس با استفاده از روش چند جمله ای ژاکوبی معادالت انتگرالی را حل کردند .نتایج عددی ارائه شده
اثر خواص مواد ،ضخامت ماده تابعی و سرعت رشد ترک را بر روی رفتار شکست دینامیکی نشان می دهد.
مسأله بر هم کنش سه ترک گریفیث متحرک هم راستا در نیم صفحه تشکیل شده از دو ماده االستیک مختلف
تحت بارگذاری خارج صفحه ای مکانیکی توسط  [12] S. Dasارائه شد.
حل مسأله با استفاده از تبدیل فوریه و روش تبدیل هیلبرت 2محدود انجام شده و سپس ضریب شدت تنش
نوک ترک برای الیه االستیک با ضخامت متفاوت بدست آمد .مسأله ترک در سطح مشترک دو ماده غیر مشابه
از جنس الکترومگنتواالستیک توسط  [13] G.A. Kardomateas, R. Liارائه شد .آنها مد سوم مکانیک شکست
را در نظر گرفته و نشان دادند که میدان های تنش در فاصله  rاز نوک ترک واقع در فصل مشترک دارای
تکینگی  r 1 2میباشند .آنها در این مطالعه میدان تنش و باز شدگی دهانه ترک را بدست آوردندZ. Cheng .
] [14انتشار ترک در یک محیط با پوششی از جنس ماده تابعی با خواص دلخواه که به یک الیه همگن چسبانده
شده را مورد بررسی قرار داد .برای حل مسأله از یک مدل چند الیه استفاده کرد و با استفاده از تبدیل فوریه
مسأله شرایط مرزی را به دستگاه معادالت انتگرالی تکین کاهش داد و آنرا با استفاده از چند جمله ای چبیشف
به صورت عددی حل کرد.
 Z.Chengو همکاران ] [15یک ترک متحرک موجود در فصل مشترک بین دو باریکه از جنس مواد تابعی
مختلف تحت تغییر شکل صفحه ای را با روش معادالت انتگرالی بررسی کردند .آنها اثر پارامترهای هندسی
همانند ضخامت باریکه و سرعت ترک را بر روی ضریب شدت تنش مورد بررسی قرار دادند.
 [16] M. Ayatollahi , R. Bagheriانتشار ترک در باریکه ساخته شده از مواد تابعی را که تحت بارگذاری
خارج صفحه ای قرار داشته ،مورد بررسی قرار دادند.
آنها برای حل مسأله از تبدیل فوریه بهره جسته و اثر طول ترک ،ثابت ماده تابعی و سرعت ترک را بر روی
ضریب شدت تنش دینامیکی بدست آوردند.
Copson’s method
Hilbert transform techniques
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در این مقاله حل تحلیلی مساله باریکه ساخته شده از مواد تابعی محدود شده به دو نیم صفحه االستیک حاوی
چندین ترک در فصل مشترک باریکه و نیم صفحه پائینی تحت بارگذاری خارج صفحهای توسط روش توزیع
نابجایی انجام شده است .از این حل برای بدست آوردن معادالت انتگرالی توزیع نابجایی روی ترکها استفاده
شده است .این معادالت دارای تکینگی از نوع کوشی بوده که از حل آنها توزیع نابجایی روی ترکها و سپس
ضرایب شدت تنش ترکها بدست آمده است.
در اکثر مطالعات انجام شده تا به حال ،محققین فقط قادر به حل مسائل با تعداد ترک محدود بوده اند در
حالیکه مزیت استفاده از این روش در این است که تعداد ترکها در روش حل تاثیری ندارد.

 -2حل نابجايي خارج صفحهای در فصل مشترک باريکه ساخته شده از مواد تابعي
محدود شده توسط دو نیم صفحه ايزوتروپیک
باریکه ساخته شده از مواد تابعی محدود شده توسط دو نیم صفحه االستیک مورد نظر دارای بعد بی نهایت در
راستای محور  xو بعد محدود در راستای محور  yبوده و خط نابجایی در قسمت مثبت محور  xاست (شکل
 .)1در این مقاله مود سوم مکانیک شکست مورد بررسی قرار میگیرد .در نتیجه مولفههای جابجایی درون
صفحهای  u, vصفر بوده و فقط مولفه تغییر مکان عمود بر صفحه  wکه تابعی از مختصات درون صفحهای
 x, yاست ،وجود دارد در نتیجه روابط زیر حاصل خواهد شد:
()1

)u  0, v  0, w  w( x, y

برای تغییر شکلهای خارج صفحهای ،میدانهای تنش برای باریکه و دو نیم صفحه االستیک بصورت زیر بدست
میآیند.

شکل -1نمایش نابجایی در فصل مشترک
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که در آن   2 ( y) ، 1و   3به ترتیب ثابت های االستیسیته برای نیم صفحه پایینی ،باریکه و نیم صفحه
باالیی بوده و  ثابت مربوط به ماده تابعی میباشد .در اینجا فرض شده که ثابت االستیک برای باریکه بطور
نمایی در جهت ضخامت باریکه تغییر میکند .در نتیجه:
 2 ( y )  1 e 2  y

()3

 3  1 e 2  h

در صورت نبود نیروهای جسمی ،تنها معادله تعادل تنش برای بارگذاریهای خارج صفحهای به صورت زیر
حاصل خواهد شد.
 zx  zy

0
x
y

()4

با جایگذاری روابط ( )2و ( )3در رابطه ( )4روابط زیر حاصل میشوند:
  y  0
0 yh
h y

 2 w1  2 w1

0
x 2
y 2
 2 w2  2 w2
w

 2 2  0
2
2
y
x
y
 2 w3  2 w3

0
x 2
y 2

()5
روابط ( )5بیانگر دستگاه معادالت با مشتقات جزئی است .حل تحلیلی دستگاه معادالت باال نیازمند بررسی
شرایط مرزی مسأله است .مطابق شکل ( )1نابجایی در مبدا مختصات در فصل مشترک باریکه و نیم صفحه
پایینی قرار گرفته است .نابجایی در االستیسیته با ایجاد یک شکاف در محیط االستیک ،و حرکت لبههای
شکاف نسبت به یکدیگر و سپس حذف شکاف تعریف میشود .در اثر این عمل تغییر مکان در جسم دو مقداری
شده و میدان تنش در ماده بوجود میآید .در صورتیکه تغییر مکان وجوه شکاف در جهت عمود بر لبه شکاف
به اندازه  bzباشد نابجایی را پادصفحهای مینامند که  bzمولفه بردار برگرز 1نامیده میشود .مولفه تغییر مکان
براساس تئوری ولترا در محل نابجایی به دلیل چند مقداری بودن تغییر مکان روی خط نابجایی دارای
ناپیوستگی بوده و در نتیجه می توان رابطه زیر را در نظر گرفت:
()6

)w2 ( x,0  )  w1 ( x,0  )  bz H ( x

Burgers vector

1
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که ) H (xتابع واحد پلهای است .همچنین مولفه های تنش روی خط نابجایی دارای پیوستگی میباشند که
این شرط عبارت است از:

)  zy1 ( x,0  )   zy2 ( x,0 

()7
با توجه به شکل ( )1شرایط پیوستگی بین باریکه و نیم صفحه باالیی و شرایط حدی مسأله بصورت زیر در
میآید:
)  zy 2 ( x, h  )   zy3 ( x, h 
) w2 ( x, h  )  w3 ( x, h 

lim w3 ( x, y)  0 ,

lim w1 ( x, y)  0

y 

y 

lim wi ( x, y )  0,

x 

()8

lim  zyi ( x, y )  0,

i  1,2,3

x 

برای حل مسأله از تبدیل فوریه نمایی استفاده شده است که به صورت زیر تعریف میشود.


()9

dx

isx

 f ( x )e

F ( s) 



 i   1پارامتر موهومی است .معکوس تبدیل فوریه عبارت است از:
()10

ds

isx



 F ( s )e



1
f ( x) 
2

حال با اعمال تبدیل فوریه( )9به روابط ( ،)5نتایج زیر حاصل میشوند.
d 2 wˆ 1 ( s, y) 2
 s wˆ 1 ( s, y)  0
dy 2
)d 2 wˆ 2 ( s, y
dwˆ ( s, y) 2
 2 2
 s wˆ 2 ( s, y)  0
2
dy
dy

  y  0

0 yh

)d 2 wˆ 3 ( s, y
 s 2 wˆ 3 ( s, y)  0
dy 2

h y

()11
که  wˆ i (s, y ) i  1,2,3تبدیل فوریه تابع  wi ( x, y) i  1,2,3میباشد .روابط ( )11دستگاه معادالت کامل با
ضریب ثابت است که به سادگی قابل حل میباشند .بنابراین مولفههای میدان جابجایی برای هر بخش در فضای
فوریه بصورت زیر حاصل خواهند شد
  y  0

0 yh
h y

s y
wˆ 1 (s, y)  A1 (s)e

 2 s2 ) y

 A3 (s)e (  

 2 s2 ) y

wˆ 2 (s, y)  A2 (s)e (   

s y
wˆ 3 (s, y)  A4 (s)e

()12
که ضرایب  Ai , i  1,2,3,4توابعی از ثابت تبدیل فوریه می باشند که بااستفاده ازشرایط مرزی بدست میآیند.
به علت بررسی ترکهای واقع در فصل مشترک بین باریکه ساخته شده از مواد تابعی و نیم صفحه ایزوتروپیک
پایینی ،تنها کافی است ،میدان تنش در نیم صفحه االستیک پایینی در فصل مشترک بدست آید.
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لذا میدان تنش بدست آمده فقط در ناحیه یک مورد بررسی قرار میگیرد .با استفاده از روابط ( )10( ،)2و
( )12میدان تنش برای ناحیه سوم بصورت زیر بدست خواهد آمد.
s [ ( s)  i s] s y isx
e
ds
)( s Q  1

  y  0

()13
در رابطه باال







1bz
2

(   )  s  [(   )  s ]e 2h

 zy1 ( x, y ) 

 ,     s Q و ) (s
2

}) {(   )[(   )  s ]e 2h }  {[(   )  s ](  

2

تابع دلتای دیراک می باشد .حال انتگرال باال را به دو بخش زوج و فرد نسبت به پارامتر  sتبدیل کرده و میدان
تنش بصورت زیر ساده میشود.
()14

e sy
sin( sx)ds
)( sQ  1

  y  0





0

b
 zy1 ( x, y)  1 z


از آنجایی که انتگرال رابطه ( )14تابعی پیوسته از  sمیباشد و نیز انتگرند انتگرال در  s  0محدود است،
نقاط تکینگی باید در محلی که  ، s  به دست آید .روابط مجانبی برای انتگرند وقتی که  s  بدست
آمده است که در نهایت فرم مجانبی مولفه تنش بصورت زیر خواهد بود.
()15

1bz
x
2
2 x  y 2

  y  0

 zy1 

رفتار مجانبی مولفه تنش با نزدیک شدن به رأس نابجایی یعنی  x  0و  y  0بصورت تکینگی از نوع کوشی
میباشد که به فرم کلی  1است .این بدین معنی است که در محل نابجایی مقدار تنش بینهایت میشود که
r

این از خصوصیات شناخته شده نابجایی است.

 -3معادالت انتگرالي در محیط های حاوی ترک
حل نابجایی بدست آمده در بخش قبل را میتوان برای یافتن ضرایب شدت تنش در نوک تعدادی از ترکهای
واقع در فصل مشترک بین باریکه و نیم صفحه پایینی تحت مود سوم مکانیک شکست ،بکار برد .فرض میشود
که صفحه توسط  Nترک مستقیم در فصل مشترک تضعیف شده است .معادالت پارامتری ترکها را می توان
بصورت زیر بیان نمود.
xi  x 0 i  l i q

()16

1  q  1

i  1,2,..., N

yi  0

که در آن ) ( x0i ,0مختصات وسط ترک  iام و  liنصف طول ترک  iام میباشد .با قراردادن توزیع نابجایی با
چگالی  Bz dlدر راستای ترک در نقطهای از ترک  jام به مختصات ) ( x j ( p),0روی المان بینهایت کوچک
 ، dlمیدان تنش ایجاد شده روی سطح ترک  iام بدست میآید که عبارتست از:
()17

i  1,2,..., N

1

 zy ( xi (q), yi (q))   K ij (q, p) Bzj ( p)dp
1
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میدان تنش ایجاد شده روی ترک  iام در صورتیکه  Nترک وجود داشته باشد با استفاده از اصل جمع آثار
عبارت خواهد شد از:
N

 zy ( xi (q), yi (q))    K ij (q, p) Bzj ( p)dp i  1,2,..., N
1

()18

1

j 1

مطابق اصل باکنر ] [17مولفه تنش ناشی از بارگذاری خارجی در محل ترکها در صفحه بدون ترک بعد از تغییر
عالمت در رابطه ( )18قرار گرفته و دانسیته نابجایی ) Bzj ( pباید محاسبه گردد .که در آن کرنل معادله
انتگرالی در رابطه ( )17یعنی ) K ij (q, pبرابر با ضرایب  bzدر رابطه تنش   zy1محاسبه شده در روش نابجایی
است .در معادله انتگرالی ( )18کرنل ) K ij (q, pتابع معلومی است .تابع ))  zy ( xi (q), yi (qنیز تابع معلومی
هستند که با توجه به بارگذاری خارجی تعیین میشود .با حل معادله انتگرالی ( )18که دارای تکینگی از نوع
کوشی است تابع دانسیته نابجایی ) Bzj ( pبدست میآید.
پس از محاسبه دانسیته نابجایی برروی ترکهای واقع در فصل مشترک باریکه ساخته شده از مواد تابعی و نیم
صفحه االستیک بایستی روابطی ارائه نمود که بکمک آنها بتوان ضرایب شدت تنش در نوک ترکها را بر حسب
دانسیته نابجایی بر روی ترکها محاسبه نمود .با استفاده از تعریف تابع دانسیته نابجایی ،بازشدگی دهانه ترک
برای ترک  jام از رابطه زیر حاصل میشود.
q

()19

j  1,2,..., N

[ xj ( p)]  [ y j ( p)] Bzj ( p)dp   l j Bzj ( p)dp
2

2

1

q




j


j

w (q)  w (q) 

1

که درآن   1حد پایین که مشخص کننده ابتدای ترک با طول بی بعد شده واحد و  Nتعداد ترکها میباشد
و دانسیته نابجایی  B zjاست w j (q) .و )، w j (qبه ترتیب نشان دهنده تغییر مکان لبه باالیی و پایینی ترک
در نقطهای واقع بر ترک است .برای ترکهای واقع در فصل مشترک ،جابجائی در خارج از لبههای ترک تک
مقداری است بنابراین برای دانسیته نابجایی باید شرایط زیر برقرار باشد.
1

()20

j  1,2,..., N

[ xj ( p)]  [ y j ( p)] Bzj ( p)dp  l j  Bzj ( p)dp  0
2

2

1

1



1

دانسیته نابجایی با حل همزمان معادالت انتگرالی ( )18و ( )20بدست میآید .بعلت تکینگی تنش در نوک
تابع محدود و پیوسته می g zj ( p) -ترکها تابعیت دانسیته نابجایی بصورت زیر در نظر گرفته میشود که
باشد.
()21

j  1,2,..., N

1  p  1

)g zj ( p
1 p2

Bzj ( p) 

حل عددی معادالت انتگرالی با تکینگی کوشی اولین بار توسط  F. Erdoganو همکاران [ ]18ارائه گردید.
در این روش معادالت انتگرالی در نقاط خاصی که توسط ریشههای چندجمله ای چبیشهف 1و نظائر آن تعیین
میشود گسسته شده و به دستگاه معادالت جبری خطی تبدیل میشود با حل این سیستم معادالت جبری
دانسیته نابجایی در نقاطی که در آنها معادالت گسسته شدهاند بدست میآید .با قراردادن رابطه ( )21در روابط
( )18و( )19سیستم معادالت جبری خطی زیر حاصل میشوند []19
Chebyshev polynomials

1

53

...تحلیل تنش خارج صفحهای در باریکه ساخته شده از مواد تابعی

 A11
A
 21
 

 AN 1

A12
A22

AN 2

 A1N   g z1 ( p n )   T1 (q r ) 
 A2 N   g z 2 ( p n )   T2 (q r ) 

   

 


 

 ANN   g zN ( p n ) TN (q r )

)22(

که در آن نقاطی که در آن معادالت انتگرالی گسسته شدهاند عبارتند از
qr  cos(

r
m

) , r  1,2,..., m - 1 , pt  cos(

 (2t  1)
2m

) , t  1,2,..., m

)23(

) عبارتند از22( و درآیههای ماتریس و بردارها در رابطه
 Bij
Aij  
0

0
Bij 

. بصورت زیر استBij که در رابطه باال
K ij (q1 , p 2 ) i ( p 2 )
 K ij (q1 , p1 ) i ( p1 )
 K (q , p ) ( p )
K ij (q 2 , p 2 ) i ( p 2 )
ij
2
1
i
1
 


Bij 
m
 K ij (q m 1 , p1 ) i ( p1 ) K ij (q m 1 , p 2 ) i ( p 2 )

 ij  i ( p1 )
 ij  i ( p 2 )


 K ij (q1 , p m ) i ( p m ) 
 K ij (q 2 , p m ) i ( p m ) 




 K ij (q m 1 , p m ) i ( p m )


 ij  i ( p m )


)24(
 ام بر حسب بازشدگی دهانه ترک بصورتi  ضریب شدت تنش برای ترک. دلتای کرونکر می باشد ij که در آن
.زیر تعریف میشود
K Li 

w  (q)  wi (q)
2
 lim i
4 rLi 0
rLi

K Ri 

w  (q)  wi (q)
2
 lim i
4 rRi 0
rRi

)25(

 ضرایب شدت تنش،) و استفاده از بسط تیلور و عملیات جبری25( ) در رابطه21( ) و19( با جایگذاری روابط
. ام بصورت زیر بدست میآیندi برای ترک

K Li 


2

K Ri  



[ i (1)] 2  [  i(1)] 2


2

[ (1)]
i

2

 [  i(1)]





1
2 4

1
4

g zi (1)

)26(
g zi (1)
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 -4نتايج و مثالهای عددی
با استفاده از حل نابجایی خارج صفحهای بدست آمده مثال هایی از باریکه ساخته شده از مواد تابعی محدود
شده به دو نیم صفحه ایزوتروپیک حاوی چندین ترک واقع در فصل مشترک ارائه شده است .برای بی بعد
سازی ضرایب شدت تنش در مود سوم مکانیک شکست از  K 0   0 Lکه بیانگر ضریب شدت تنش در
صفحه نامحدود حاوی یک ترک بطول  2 Lتحت بارگذاری خارج صفحهای در دوردست ،استفاده شده است.
در اولین مثال حل شده مطابق شکل ( ،)2یک ترک با طول محدود در فصل مشترک باریکه و نیم صفحه
االستیک تحت بارگذاری خارج صفحهای در نظر گرفته شده است .نمودار تغییرات ضرایب شدت تنش بی بعد
شده  K K 0بر حسب   3 1برای مقادیر مختلف  h Lرسم شده است .همانطوریکه مشاهده میشود با
افزایش نسبت مدول برشی  ،  3 1ضرایب شدت تنش در نوکهای ترک کاهش مییابد.
نتایج حاصله با نتایج بدست آمده توسط  F. Erdoganو  [4] M.Ozturkمقایسه شده است که صحت نتایج
بدست آمده را نشان میدهد.

شکل -2تغییرات ضریب شدت تنش بی بعد شده بر حسب نسبت مدول برشی

شکل -3تغییرات ضریب شدت تنش بی بعد شده بر حسب طول ترک بی بعد
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در شکل ( )3تغییرات ضرایب شدت تنش در نوکهای یک ترک واقع در فصل مشترک بر حسب طول بی بعد
شده  L hنشان داده شده است .در این مثال ضخامت باریکه متغییر در نظر گرفته شده است .بطوریکه مالحظه
میشود برای   3  1با کاهش ضخامت باریکه ،ضریب شدت تنش کاهش مییابد در صورتیکه برای 1   3
رفتار متفاوتی مشاهده میگردد .همچنین برای  ، L h  0.0مقدار ضریب شدت تنش بی بعد شده یک میشود
زیرا با افزایش  hبه سمت بی نهایت ،مسأله به صفحه نامحدود ایزوتروپیک تبدیل میگردد .در این مثال نیز،
نتایج بدست آمده با مرجع ] [4مقایسه و صحت سنجی شده است.
در شکل ( )4نمودار تغییرات ضرایب شدت تنش بی بعد شده بر حسب نسبت مدول برشی   3 1برای دو
ترک همراستا واقع در فصل مشترک نشان داده شده است .همانند مثال حل شده برای یک ترک ،در این حالت
نیز همان رفتار ولی با مقادیر متفاوت برای ضرایب شدت تنش مشاهده میگردد .در این مسأله ،طول هر دو
ترک ثابت باقی مانده و نسبت فاصله دو نوک نزدیک ترکها از هم به نصف طول ترکها  a L  0.1در نظر
گرفته شده است .به دلیل تقارن مسأله نسبت به محور  yضرایب شدت تنش در نوکهای  R1با  L2و هم
چنین  R2با  L1با هم برابر می باشند .مالحظه می شود که نوک های  R1و  L2بعلت نزدیک بودن به یکدیگر
دارای اندر کنش باالتری بوده ،در نتیجه دارای ضریب شدت تنش بزرگتری می باشند.
به عنوان آخرین مثال ،دو ترک با طولهای مساوی واقع در فصل مشترک در نظر گرفته میشود .در این
مثال تغییرات ضرایب شدت تنش بی بعد شده  ، K K 0بر حسب  L hبرای مقادیر متفاوت نسبت مدول
برشی   3 1رسم شده است .در این مثال نیز مشابه مثال قبل ،طول هر دو ترک ثابت باقی مانده و
 a L  0.1میباشد .همانطوریکه از شکل ( )5مالحظه میشود ،ضرایب شدت تنش برای دو ترک واقع در
فصل مشترک ،نسبت به حالت یک ترک ،دارای مقادیر بزرگتری میباشند و این به دلیل وجود اندرکنش بین
دو ترک میباشد.

شکل -4تغییرات ضرایب شدت تنش بی بعد شده بر حسب نسبت مدول برشی برای دو ترک
همراستای واقع در فصل مشترک
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شکل -5تغییرات ضرایب شدت تنش بی بعد شده بر حسب طول ترک بی بعد شده برای دو ترک
همراستای واقع در فصل مشترک

 -5نتیجه گیری
روشهای تحلیلی مختلفی برای محاسبه ضرایب شدت تنش در محیطهای تضعیف شده توسط ترک واقع در
فصل مشترک مورد استفاده قرار میگیرند از جمله این روشها ،می توان به روش توابع تنش مختلط ،استفاده
از تبدیالت انتگرالی و توابع گرین اشاره نمود .استفاده از حل نابجایی دارای این مزیت است که روش حل تابع
تعداد ترکها نمیباشد .همچنین حل مسائل ترک با روشهای توابع تنش مختلط و یا استفاده از تبدیالت
انتگرالی از نوع مسائل شرط مرزی ترکیبی است ولی در روش توزیع نابجایی شرط مرزی تنها از نوع تغییر
مکان بوده و مساله محیط همبند با شرایط مرزی ساده که حل آن به مراتب ساده تر از مساله مقدار مرزی
ترکیبی است ،انجام میشود .با توجه به مثالهای حل شده نتایج زیر بدست میآیند:
 .1ضرایب شدت تنش بی بعد برای زمانیکه   3  1است با افزایش ضخامت باریکه ساخته شده از مواد
تابعی ،افزایش می یابند و برای حالت  ،  3  1رفتار وارونی مالحظه میگردد.
 .2ضرایب شدت تنش با میل کردن ضخامت باریکه به بی نهایت به مقدار یک نزدیک میشوند زیرا که
در این حالت مسأله به صفحه نامحدود ایزوتروپیک تبدیل میگردد.
 .3ضرایب شدت تنش برای نوک های نزدیک دو ترک واقع در فصل مشترک ،بدلیل اندر کنش متقابل
آنها بر یکدیگر نسبت به نوکهای دور بیشتر می باشد.
 .4ضرایب شدت تنش برای دو ترک واقع در فصل مشترک ،نسبت به حالت یک ترک ،دارای مقادیر
بزرگتری میباشند و این به دلیل وجود اندرکنش بین دو ترک میباشد.
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فهرست نمادهای انگلیسي
w( x, y) ضرایب ظاهر شده در تبدیل فوریه تغییر مکان

Ai (s), i  1,2,3,4

تابع دانسیته نابجایی بر حسب متغیر بی بعد
بردار برگرز
تابع محدود و پیوسته
تابع پلهای
ضخامت باریکه ساخته شده از ماده تابعی
ضرایب شدت تنش نوکهای سمت راست و چپ ترک
کرنل معادله انتگرالی
 امi نصف طول ترک
تعداد نقاط روی ترک
تعداد ترک در فصل مشترک
محل اعمال نابجایی
محل بررسی تنش
متغییر تبدیل فوریه
x, y مولفههای جابجایی درون صفحهای در جهت
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)wˆ ( s, y

)w  i (q), w  i (q

) zy ( x, y


 ij

1
3

مولفه جابجایی خارج صفحهای
تبدیل فوریه نامحدود تغییر مکان )w( x, y
تغییر مکان لبه باالیی و پایینی ترک
مولفه تنش خارج صفحهای
ثابت ماده تابعی
تابع دلتای دیراک
ثابت االستیسیته نیم صفحه ایزوتروپیک پایینی
ثابت االستیسیته نیم صفحه ایزوتروپیک باالیی
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Abstract
In this paper, analyses of several finite cracks in bonded materials with a graded interfacial zone
were studied. The distributed dislocation technique is used to carry out stress analysis for two
elastic half planes bonded through a non-homogeneous interfacial zone under anti-plane
loading. The solution is obtained by means of Fourier transform method. The stress components
reveal the familiar Cauchy singularity at the location of dislocation. Finally several examples
are solved and the numerical results for the stress intensity factor are obtained. The influences
of the geometric parameters, the thickness of the functionally graded strip and the crack size
have significant effects on the stress intensity factors of crack tips which are displayed
graphically.

