
 





 تعریف صورت مسئله پروژه

  با بیضوی نیم بعدی سه ترک های برای تنش شدت ضرایب محاسبه هدف پروژه، این در
  جنس از صنعتی مکانیکی قطعه یک راستا این در .می باشد محدود المان روش از استفاده

  مدل سازی بعدی سه صورت به را آن دلخواه ابعاد با و نمایید انتخاب خود دلخواه به فوالد
 به دلخواه منطقی مرزی شرایط و بارگذاری یک قطعه این کارکرد به توجه با سپس .کنید

  (آباکوس یا انسیس مثل) محدود المان افزارهای نرم از استفاده با سپس .نمایید اعمال آن
  و I، II مود تنش شدت ضرایب و نمایید مدل سازی قطعه در بیضوی نیم بعدی سه ترک یک
III کنید محاسبه زیر ترک حالت های برای ترک جبهه روی بر موجود مختلف نقاط برای را.  
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 تعریف ترک سه بعدی نیم بیضوی و پارامترهای موجود در آن

 به صنعتی قطعات در که می باشند بعدی سه ترک های از نوع متداول ترین نیم بیضوی ترک های
 ایجاد ترک های میکرو که کردند اثبات اسمیت و لین نام های به دانشمند دو .می آیند وجود
  یکدیگر به و کرده رشد بارگذاری ادامه از بعد دلخواهی شکل هر با قطعات داخل در شده

 بنابراین .می دهند را جسم داخل در بیضوی نیم ترک یک تشکیل نهایت در و می پیوندند
 .می باشد اهمیت حائز بسیار شکست مکانیک علم در  ترک ها از نوع این سازی مدل و شناخت

 وجود (ترک نوک به مربوط) سینگوالر نقطه دو یا یک آنها در که بعدی دو ترک های خالف بر
 خط یک دیگر بعدی سه ترک های در می شدند، استخراج تنش شدت ضرایب آنها در که داشت

  نقاط تعدادی بایستی خط این روی بر و می باشد معروف ترک جبهه به که دارد وجود سینگوالر
 شدت ضرایب نمودار و کرد انتخاب را تنش شدت ضرایب استخراج برای (نقطه 12 باالی معموالً)

 باشد، بیشتر انتخابی نقاط تعداد هرچه طبیعتاً .نمود ترسیم ترک جبهه راستای در را تنش
  .داشت خواهد را باالتری دقت ترسیمی نمودار



 تعریف ترک سه بعدی نیم بیضوی و پارامترهای موجود در آن

  شکل این به توجه با .است شده داده نشان بیضوی نیم بعدی سه ترک یک زیر شکل در
  به که    و    پارامتر دو بیضوی نیم بعدی سه ترک یک تعریف در که می شود مشاهده

  نوع بیانگر        نسبت واقع در .دارد وجود است بیضی کوچک و بزرگ شعاع بیانگر ترتیب
  بر که می شود مشاهده شکل این به توجه با همچنین .می باشد بیضوی نیم ترک شکل و

    .است شده انتخاب تنش شدت ضرایب استخراج برای نقطه 25 ترک جبهه روی
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 ANSYSپارامترهای تعریف ترک نیم بیضوی در نرم افزار 



 با سپاس فراوان از توجه شما
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