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مطالعه عددی رشد ترک در محیط متخلخل :اثر پارامترهای تخلخل
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چکیده
شکل و مکان تخلخل ،تأثیر بسزایی بر رشد ترک در مواد متخلخل دارد .وقتی نمونه تحت تنش خارجی قرار میگیرد ،به دلیل
تمرکز تنش در اطراف این تخلخلها ،ترکهای کششی ایجادشده و با پیوستن آنها به یکدیگر ،شکست نهایی در نمونه به وجود
میآید .با توجه به مشکالت آزمایشگاهی جهت مطالعه رشد ترک در مقیاس تخلخل ،محاسبات عددی این رفتارها راهکار بسیار
مناسبی برای دستیابی به درک صحیحی از نحوه ایجاد و رشد ترک در این مواد به شمار میرود .ازاینرو ،در سالهای اخیر استفاده
از روش اجزا محدود توسعهیافته که در آن نیاز به مشبندی مجدد ناحیهی اطراف ترک رفع شده ،گسترش زیادی یافته است.
بااینوجود به دلیل ساختار پیچیده فضای متخلخل ،حتی در مدلهای عددی ،شکل این تخلخلها اغلب بهصورت دایرهای در نظر
گرفته میشوند .در این پژوهش ،تأثیر شکل ،مکان و نحوه چیدمان تخلخلهای بیضیشکل بر رشد ترک بهصورت عددی مدلسازی
میگردد .این تخلخلها در مقابل و جوانب ترک قرار دادهشده و در هر مرحله نحوه توزیع تنش ،تغییرات فاکتور شدت تنش و
مقاومت بیشینه بررسیشدهاند .نتایج نشان میدهد که در صورت برابری اندازه تخلخلها ،در حالتی که تخلخل مقابل ترک و به
شکل بیضی قائم باشد ،اثر تخریبی آن حدود  20درصد بیشتر از تخلخل بیضیشکل افقی است .همچنین ،هنگامیکه تخلخل در
جوانب ترک قرار دارد ،با افزایش زاویه زاویهی بین محور افقی با راستای قطر بزرگ بیضی ( ،)αفاکتور شدت تنش از  1به 0/94
کاهشیافته و سبب کاهش انتشار ترک در نمونهی متخلخل میشود .در ادامه ،با تعریف زاویهی زاویه بین محور افقی با خط واصل
مراکز دو تخلخل به نام  ،βتأثیر شکل تخلخل و نحوه قرارگیری آن بر رشد ترک در مدلهای پیچیدهتر (مدلهای حاوی دو تخلخل
بیضیشکل) مورد ارزیابی قرارگرفته است .با افزایش زاویه  αو  βاز صفر به نود درجه ،مقاومت بیشینه نمونه  18/12درصد کاهش
و مقدار تنش فون میسز از  0/154به  0/922مگاپاسکال افزایش مییابد .بااینحال ،نتایج نشاندهنده آن است که تأثیر زاویه  βدر
رشد ترک بیشتر از زاویه  αاست.

کلمات کلیدی
محیط متخلخل؛ رشد ترک؛ روش اجزای محدود توسعهیافته؛ شکل تخلخل؛ نحوه چیدمان تخلخل.
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رضانژاد و همکاران

میشود .بااینحال ،اضافه کردن درجات آزادی (غنیسازی)
گرههایی از مش که با ناپیوستگی در ارتباط است،
شبیهسازی تکینگی و ناپیوستگیها را در این روش،
امکانپذیر میکند .در این روش ،موقعیت نوک ترک و بدنه
ترک را میتوان در هر مرحله از رشد ترک یافت و درنتیجه
المانهایی که باید غنیسازی شوند را بهدرستی انتخاب
نمود [.]12
فنگ و همکاران [ ]13به تحلیل رشد ترک در اطراف
حفرهی مرکزی در نمونههای سنگی در مقاطع با شکلهای
مختلف پرداختند .نتایج آنها نشان داد که درجه شکست و
شدت تخریب ،بهشدت با شکل مقطع و ضرایب فشار جانبی
مرتبط است .ژاو و همکاران [ ]14نیز رفتار شکست سنگ
مرمر حاوی حفره مستطیل شکل و تحت بارگذاری
تکمحوره را تجزیهوتحلیل کردند .نتایج این تحقیق بیانگر
آن است که تعداد حفرات و چیدمان آنها تأثیر معنیداری
بر رفتار مکانیکی نمونههای سنگی دارد .یانگ و همکاران
[ ]15نیز میزان مقاومت ،تغییر شکل و رفتار ترک در
ماسهسنگ حاوی یک حفره بیضیشکل را تحتفشار
تکمحوره و با استفاده از تستهای آزمایشگاهی و
شبیهسازی عددی ارزیابی کردند .نتایج این تحقیق نشان
داد که زاویه حفره بیضیشکل ،تأثیر زیادی در شروع و
انتشار ترک دارد .ژو و همکاران [ ]16تأثیر اجزاء پرشده بر
خواص مکانیکی و مکانیزم شکست در مواد سنگی شامل
حفرات از پیشساخته شده با اشکال مختلف را تحتفشار
تکمحوره بررسی کردند .آنها نیز دریافتند که شکل و نوع
ماده پر شونده ،هر دو فاکتور مهم و مؤثری بر مقاومت
ماسهسنگ و خواص تغییر شکل آن هستند .یین و همکاران
[ ،]17رفتار مکانیکی و مکانیزم شکست نمونههای
ماسهسنگی حاوی ترک و حفرات دایرهای را تحت را در فشار
تکمحوره و با انجام تستهای آزمایشگاهی و مدلسازی
عددی با استفاده از نرمافزار  4RFPA2Dبررسی کردند .آنها
نشان دادند در نمونههایی که زاویه و طول ترک اولیه در
آنها کمتر است ،حفره نقش اصلی در شکست سنگ را دارد
و رشد ترک از دیوارههای آن آغاز میشود .هوانگ و
همکاران [ ،]18رفتار شکست و مقاومت گرانیت حاوی سه
حفرهی غیر هم صفحه را تحت بارگذاری فشاری تکمحوره
و بهصورت آزمایشگاهی موردمطالعه قرار دادند و برای
شبیهسازی از نرمافزار  PFC5استفاده کردند .در این تحقیق
مشاهده شد که میزان تنش برای شروع ترک با زاویه

مقدمه
مواد ترد بهطور طبیعی دارای ناپیوستگیهای متعددی
ازجمله ترک ،درزه و تخلخل بوده که خصوصیات مکانیکی
و مقاومتی آنها را کاهش داده و بر نحوه وقوع شکست در
آنها تأثیر بسزایی دارد ] .[3-1بهعنوانمثال رفتار سنگها،
بهطورمعمول تحت تأثیر رفتارهای میکرومکانیکی ناشی این
ناپیوستگیها قرار میگیرد .بهطور خاص در مواد متخلخل،
هندسه ،شکل و نحوه چیدمان تخلخلها مؤلفههای بسیار
تعیینکنندهای در نحوه گسترش ترک و مقاومت نهایی
سنگ ،به شمار میآیند [ .]5 ،4بسیاری از مطالعات
آزمایشگاهی نشان دادهاند که شروع و گسترش ترک ،از
ناپیوستگیهایی که از پیش در نمونه وجود داشتهاند ،آغاز
میشود [ .]7 ،6ازاینرو ،مطالعه نحوه توزیع تنش ،چگونگی
شروع و گسترش ترک و مقاومت بیشینه در مواد متخلخل،
بسیار مهم است .بررسی و ارزیابی فرآیند انتشار ترک در
سنگهای متخلخل ،میتواند برای طراحی بهتر پروژههای
ژئومکانیکی و پایش پایداری سازههای مهندسی ،بسیار
کاربردی باشد [ .]8ازآنجاییکه ارزیابی آزمایشگاهی
گسترش ترک و تغییر مقاومت در سنگهای متخلخل،
بسیار دشوار است ،روشهای عددی بهعنوان یک راهکار
مناسب برای بررسی چنین مواردی بهحساب میآیند.
روشهای عددی مختلفی برای بررسی رشد ترک و شکست
در مواد ترد ارائهشده است [ .]9در این میان ،روش اجزا
محدود توسعهیافته ،(XFEM) 1به علت ویژگیهای
منحصربهفرد و توانایی باال در سالهای اخیر موردتوجه
پژوهشگران متعددی قرارگرفته است [ .]11 ،10ازجمله
چالشها و معایب عمدهی روش اجزا محدود استاندارد،
مشبندی دوباره دامنه موردمطالعه در مدلسازی رشد ترک
و نیز صرف هزینه محاسباتی باال در موقعیت ناپیوستگیها
(محاسبه تکینگی در نوک ترک) است که استفاده از آن را
در برخی از مسائل مکانیک شکست ،محدود میسازد .عدم
در نظر گرفتن هندسه ناپیوستگیها در مشبندی دامنه و
نیز عدم نیاز به مشبندی دوباره آن بهواسطه رشد ترک،
ازجمله قابلیتهای عمده روش کارآمد اجزا محدود
توسعهیافته محسوب میشود .درروش  ،XFEMاز روش اجزا
محدود استاندارد بدون استفاده از المانهای تکینه 2و با
استفاده از توابع غنیساز 3که از حل تحلیلی میدان تنش در
پیرامون ناپیوستگی و ترک استخراج میشوند ،استفاده
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تأثیر شکل تخلخل را خنثی کرده و منجر به ارائه نتایجی
متفاوت از واقعیت میگردد .ازاینرو و با توجه به آنکه رفتار
تخلخل با یکشکل دلخواه نیز بسیار پیچیده است ،برخی
دیگر از محققان از تخلخل بیضیشکل برای رفع این مشکل
استفاده نمودند .بااینوجود هنوز درک درستی از تمامی
پارامترهای مربوطه وجود ندارد .در این مطالعه ،به شبیه-
سازی عددی تأثیر تغییر شکل تخلخل از دایره به بیضی به
همراه پارامترهای مربوطه پرداختهشده و رفتار رشد ترک با
استفاده از روش اجزا محدود توسعهیافته بررسی میشود.
برای رسیدن به این هدف ،تخلخل دایرهای بهعنوان نمونه
مرجع انتخاب و نتایج مدلسازی عددی در آن با روش
تحلیلی صحت سنجی میگردد .در ادامه ،با تغییر شکل
تخلخل از دایره به بیضی ،میزان تغییرات خواص مکانیکی
نمونه سنگ حاوی این نوع تخلخل ،با تغییر زوایای
قرارگیری و همچنین تغییرات نسبت قطر بزرگ به قطر
کوچک ،موردبررسی قرار میگیرد .در هر مرحله ،با تغییر
شکل تخلخل ،رشد ترک ،چگونگی توزیع تنش ،فاکتور
شدت تنش نوک ترک ،مقدار تنش فون میسز و مقاومت
بیشینه نمونه سنگی محاسبه میگردد .در مرحله بعد ،تأثیر
پارامترهای اندازه تخلخل و مکان قرارگیری تخلخل
بیضیشکل نسبت به ترک اولیه ،مدلسازی و نتایج مورد
ارزیابی قرار میگیرد .در انتها ،تخلخلهای بیضیشکل در
زوایای مختلف و در آرایشهای گوناگونی شبیهسازیشده تا
بتوان درک صحیحی از یک محیط متخلخل پیچیده را ارائه
نمود.

قرارگیری حفرات ارتباط نزدیکی دارد .همچنین هوانگ و
همکاران [ ،]19به مطالعه آزمایشگاهی ماسهسنگ شامل
یک حفرهی بیضیشکل تحتفشار تکمحوره پرداختند.
آنها دریافتند با افزایش نسبت قطر بزرگ به قطر کوچک
بیضی ،مقاومت فشاری و مقدار تنش برای شروع رشد ترک
بهصورت خطی کاهش مییابد .هان و همکاران [ ]20روی
فرایند شکست دینامیکی و رفتار مکانیکی ماسهسنگ حاوی
دو حفرهی بیضیشکل ،تحت بار ضربهای مطالعه کردند.
نتایج آزمایشگاهی نشان داد که مقاومت دینامیکی و مدول
یانگ نمونه ماسهسنگی با افزایش زاویه حفرات بیضیشکل،
کاهش مییابد .نویسندگان حاضر (رضانژاد و همکاران) نیز
در مقاالت اخیر خود ،به بررسی پارامترهای مختلف بر رشد
ترک در سنگهای متخلخل پرداختهاند .آنها []21
تغییرات اندازه حفره و فاصله قرارگیری حفره از نوک ترک
را بهصورت عددی مدلسازی نموده و تأثیرات آن بر مقاومت
بیشینه ،شروع ترک و چگونگی گسترش آن در سنگهای
متخلخل را بررسی کردند و درنهایت ،قوانینی در خصوص
حداقل زاویه موردنیاز جهت انحراف ترک به سمت تخلخل
ارائه دادند .در ادامهی این مطالعات آنها [ ،]22تأثیر مکان
و زاویه قرارگیری تخلخل دایرهای نسبت به ترک را مورد
ارزیابی قرار داده و نحوه چیدمان و آرایش تخلخلها در
مدلهای پیچیده سنگی را تجزیهوتحلیل نمودند .نتایج
نشان داد ،تخلخلهایی که در جوانب ترک قرار میگیرند از
نوع تخلخل مقاوم بوده و با افزایش زاویه قرارگیری تخلخل
نسبت به ترک ،مقاومت بیشینه نمونههای سنگی کاهش
مییابد .اگرچه مطالعات گذشته بهطور گسترده به
تجزیهوتحلیل مقاومت ،تغییر شکل و فرآیند بههمپیوستگی
ترکها در نمونههای سنگی حاوی ترک و حفره پرداختهاند،
اما هنوز رفتار بین ترک و حفره در صورت تغییر شکل حفره
بهخوبی شناختهشده نیست .در حقیقت ،توده سنگهای
مهندسی واقعی عالوه بر اینکه دارای نواقص گسترده در
آرایشهای گوناگون میباشند ،دارای تخلخلهایی در اشکال
مختلف و با توزیع نامنظم نیز هستند .از متداولترین
ناپیوستگیهای از پیش موجود در سنگ ،وجود ترکیبی از
حفره و ترک است ،بهطوریکه شکست ناپایدار سنگها به
دلیل به هم پیوستگی این ناپیوستگیها حادث میشود.
بااینحال ،همانطور که در پاراگراف قبل نیز اشاره شد،
شکل حفرات برای سادگی محاسبات و تفسیر نتایج ،در
غالب مطالعات دایرهای فرض میشود .این فرض ،بهشدت

روش اجزا محدود توسعهیافته
درروش اجزا محدود توسعهیافته ،برای برطرف کردن
محدودیتهای روش اجزا محدود استاندارد در تحلیل
مسئله رشد ترک و همچنین برای نمایش و محاسبات
مربوط به ناپیوستگی موجود در دامنه و رفع تکین بودن
تنش در منطقه نوک ترک ،از عمل غنیسازی استفاده
میشود .این غنیسازی ،در گرههای مختلف ترک ،به دو
روش متفاوت انجام میشود .گرههای ناشی از بدنه (سطح
ترک) بهوسیله تابع هویساید 6غنیسازی میشوند،
درصورتیکه گرههایی که در محل نوک ترک قرار گرفتهاند،
بهوسیله تابع تکینه غنی میشوند (شکل  .)1درواقع با اضافه
کردن توابع غنیساز ،درجه آزادی گرههای موجود در دامنه
اجزاء محدود افزایش مییابند [.]23
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که در آن ( )r ،θیک سیستم مختصات قطبی است که
از نوک ترک منشأ میگیرد و هنگامیکه ممــاس بر نوک
ترک است 𝜃 = 0 ،بوده و ) √𝑟 sin(𝜃⁄2ناپیوستگی در
سراسر شکاف را در نظر میگیرد [.]26
تأثیر شکل و مکان تخلخل بیضیشکل بر رشد ترک
نمونه مرجع بهصورت نمونهای شامل یک تخلخل
دایرهای شکل و یک ترک با مشخصات زیر در نظر گرفته
شد:

تفاوت تابع غنیسازی در گرههای بدنه (دایرهها) و

𝑚𝑑 = 0.15𝑚, 2𝑎 = 0.03𝑚, 𝜌 = 0.0525
که در آن  dفاصله مرکز ترک تا مرکز تخلخل 2a ،طول

گرههای نوک ترک (مربعها) در ( XFEMتغییریافته از [)]23

ترک و  شعاع تخلخل است؛ بنابراین خواهیم داشت:

توابع غنیسازی به شرح رابطه ( )1بیان میشوند [:]24
()1




4



i k 

𝜌⁄𝑑 = 0.35, 𝑎⁄𝑑 = 0.1

U (x ) =  Ni (x )ui +  Ni ( x ) H ( x )a i +  Ni ( x ) F ( x )bi 
 =1

i J

مطابق با روش تحلیلی ارائهشده توسط سیح [،]27
فاکتور شدت تنش در نوک ترک  1/10است که با یک نقطه

i 

جایی که ( )Γمجموعهای از تمام گرههای مش را
تشکیل میدهد Ni (x ) ،تابع شکل گره است و  uiدرجه
آزادی استاندارد گره ( )iاست ui .جابجایی فیزیکی گره را
فقط برای گرههای غنی نشده نشان میدهد.
زیرمجموعههای ( )Jو ( )Kبه ترتیب شامل گرههای

قرمزرنگ در شکل  2نشان دادهشده است.
در ادامه ،با تغییر شکل تخلخل به بیضیشکل ،تغییرات
خواص مکانیکی نمونه سنگ حاوی این نوع تخلخل ،با تغییر
زوایای قرارگیری و همچنین تغییرات نسبت قطر بزرگ به
قطر کوچک ،موردبررسی قرارگرفته است (بخش  .)1-3در
بخشهای بعدی ،تأثیر اندازه تخلخل بیضیشکل (بخش -3
 )2و مکان قرارگیری تخلخل بیضیشکل (بخش ،)3-3
مدلسازی و نتایج مورد ارزیابی قرارگرفته است.

غنیشده با تابع هویساید ) )  ( H ( xو یا تابع نوک ترک

) )  ( F ( xهستند و ( )biα ،aiمیزان درجات آزادی مربوطه
میباشند .اگر در رابطه ( )1دقت شود ،جمله اول همان
تقریب اجزاء محدود استاندارد است که از قبل وجود داشت.
آنچه در این رابطه بسیار مهم است و نقش اساسی را در اجزاء
محدود توسعهیافته ایفا میکند ،قسمت دوم و سوم عبارت
است .درواقع جمله دوم ،بدنه ترک و جمله سوم ،نوک ترک
را مدلسازی میکند [.]25
تابع هویساید ) )  ( H ( xبه شرح رابطه ( )2تعریف
میشود .در این تابع ،عبارت مثبت است ،اگر  xدر باالی
ترک قرار گیرد و در غیر این صورت ،عبارت منفی خواهد
بود.
()2

x 0
x 0

 +1
)=
 −1

H (x

گرههای نوک ترک نیز شامل توابع غنیسازی است که
برای افزایش دقت حل عددی در اطراف نوک ترک ،استفاده
میشود و فرمول آنها بستگی به ماهیت حل مسئله دارد
(رابطه (:))3
()3

فاکتور شدت تنش بین ترک و تخلخل ،ارائهشده
توسط سیح []27

در بخش  ،4تخلخلهای بیضیشکل در نحوه چیدمان
مختلف شبیهسازی شدند و توزیع تنش در آنها بررسی
گردید .هرچند پارامترهای دیگری مانند طول ترک اولیه نیز

𝜃
𝜃
√𝑟 sin ( ) , √𝑟 cos ( ),
2
2
[ = ])𝑥( 𝑎𝐹[
]
𝜃
𝜃
√𝑟 sin 𝜃 sin ( ) , √𝑟 sin 𝜃 cos ( ),
2
2
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در ادامه برای هر هفت حالت ارائهشده در شکل  3که
مطابق این شکل به ترتیب نمونه مرجع و نمونه  S1تا S6
نامگذاری شدهاند ،پارامترهای فاکتور شدت تنش ،تنش فون
میسز و مقاومت بیشینه بررسی میشود.
در شکل  ،4نتایج فاکتور شدت تنش برای تخلخل
دایرهای آورده شده است .فاکتور شدت تنش نمونه مرجع با
روش تحلیلی برابر و مقدار آن  1/10و تنش فون میسز
 1/990مگاپاسکال است.
حال نتایج شبیهسازی سایر نمونهها مورد تجزیهوتحلیل
قرار میگیرد که شکلهای بعدی نتایج فاکتور شدت تنش
برای هر نمونه را نشان میدهد.
در شکل  5هر دو نمونه در زاویه  𝛼 = 90قرارگرفتهاند.
در نمونه  b a = 3 / 4 ،S1و در نمونه b a = 1 / 2 ،S2
است .همانطور که دیده میشود در هر دو نمونه تنش بین
نوک ترک و تخلخل نسبت به نمونه مرجع کاهشیافته است
بهطوریکه طبق نمودار تنش فون میسز ،حداکثر تنش
ممکن در نوک ترک در نمونه  S1و  S2به ترتیب برابر 1/809
و  1/548مگاپاسکال و فاکتور شدت تنش  1/09و 1/08
است.
شکل  ،6نشاندهنده قرارگیری تخلخلها در زاویه 𝛼 = 45
است .نسبت  b/aدر نمونه  3/4 ،S3و در نمونه  1/2 ،S4است.
با کاهش زاویه از  90به  45درجه ،میزان اندرکنش بین
نوک ترک و تخلخل کاهشیافته بهطوریکه تنش فون
میسز برای نمونههای  S3و  S4به ترتیب  1/381و 1/276
مگاپاسکال و فاکتور شدت تنش  1/06و  1/05است.

میتوانند بر خواص موردبررسی تأثیرگذار باشند،
ازآنجاییکه در این مقاله ،هدف پارامترهای تخلخل
بیضیشکل است ،سعی شده است که به این پارامترها خیلی
مختصر اشاره شود .در تمامی مدلسازیها ،از نرمافزار
تجاری آباکوس 7و تکنیک  XFEMاستفادهشده است .در
نرمافزار آباکوس عموماً از دو روش میتوان برای شبیهسازی
رشد ترک در محیط متخلخل ،استفاده نمود .درروش اول
برای مشخص کردن نقاطی که نمونه دارای تخلخل است،
خواصی مشابه با خواص نمونه اصلی اما با مدول یانگ بسیار
کمتر به تخلخل اختصاص داده میشود ولی درروش دوم
تخلخلها بهصورت حفرات واقعی در نظر گرفته میشود و
با توجه به قرارگیری تخلخلها ،نمونه پارتیشنبندی شده و
هر بخش بهصورت مجزا غنیسازی میشود .در تمامی
مدلها ،از خصوصیات گرانیت و روش تقسیمبندی چندگانه
با غنیسازی جداگانه آنها استفادهشده است که در مقاالت
قبلی محققین حاضر ،اطالعات تکمیلی قابلدسترسی است
[.]22 ،21 ،11
 -2-1تأثیر شکل تخلخل بیضیشکل (زاویه
قرارگیری و نسبت قطر کوچک به قطر بزرگ)
با در نظر گرفتن شکل تخلخل بیضیشکل ،نسبتهای
 b a = 3 4,1 2که  aقطر بزرگ بیضی و  bقطر کوچک
آن است را در زوایای آلفای  45 ،0و  90درجه بررسی و با
شکل تخلخل نمونه مرجع (دایره یا  ) b a = 1 1مقایسه
شدند (شکل  .)3همانطور که در این شکل نشان دادهشده
است ،آلفا زاویهای تعریف میشود که راستای قطر بزرگ
بیضی با محور افق میسازد.

اشکال مختلف تخلخلهای بیضیشکل در مقایسه با

توزیع تنش در نمونه مرجع ( )Refبا Kmax=1.10

تخلخل دایرهای نمونه مرجع
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افقی به دلیل اینکه مقطع قرارگرفته در مقابل ترک افزایش
مییابد ،فعلوانفعاالت بین ترک و تخلخل در مقایسه با دو
حالت قبلی ( 𝛼 = 60و  )𝛼 = 90به کمترین مقدار
میرسد؛ بنابراین فاکتور شدت تنش و تنش فون میسز
کاهش خواهند یافت بهطوریکه تنش فون میسز برای
نمونههای  S5و  S6به ترتیب  1/131و  1/050مگاپاسکال و
فاکتور شدت تنش  1/03و  1/02است.
در ادامه برای مدلهای نشان دادهشده Kc ،محاسبه
میشود Kc .به فاکتور شدت تنش در نوک ترک (در همان
مدل) بدون حضور تخلخل اطالق میشود و  kmaxهمانطور
که از قبل تعریف شد به فاکتور شدت تنش در نوک ترک
در حضور تخلخل گفته میشود .نسبت ضرایب شدت تنش
بیانشده میتواند بهصورت دقیقی تأثیر تخلخل بر رشد
ترک را منعکس کند .طبق تعریف اگر نسبت K max K c

بزرگتر از یک باشد ،تخلخل باعث تهییج بیشتر ترک ،برای
شروع و گسترش آن میشود که در اینجا این نوع تخلخل
را "تخلخلهای مخرب" مینامیم و اگر این نسبت،

توزیع تنش در نمونههای (الف) نمونه  S1با
 Kmax=1.09و (ب) نمونه  S2با Kmax=1.08

 K max K cکمتر از یک باشد ،تخلخل مانع شروع انتشار و
گسترش ترک میشود که این نوع تخلخل را "تخلخلهای
مقاوم" مینامیم ] .[28در شکل  8مقدار فاکتور شدت تنش
برابر  0/98و تنش فون میسز  0/9مگاپاسکال است که این
مقدار در مقایسه بازمانی که تخلخل مقابل ترک قرار دارد،
کمتر است.

توزیع تنش در نمونههای (الف) نمونه  S3با
 Kmax=1.06و (ب) نمونه  S4با Kmax=1.05

در شکل  ،7زاویه آلفا برابر با صفر است .مقدار  b/aدر
نمونه  3/4 ،S5و در نمونه  1/2 ،S6است .در حالت بیضی

توزیع تنش در نمونههای (الف) نمونه  S5با
 Kmax=1.03و (ب) نمونه  S6با Kmax=1.02
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خالصه نتایج فوق ،در جدول  2اشارهشده است.
مقایسه پارامترهای رشد ترک با تغییر شکل تخلخل

فاکتور شدت تنش در نمونهای بدون تخلخل،
KC=0.98

همانطور که در جدول  1آمده است ،در همه نمونههای
 S1تا  S6و نمونه مرجع ،مقدار  K max K cبزرگتر از یک
بوده و نشان میدهد تخلخل در همه این مدلها بهعنوان
تخلخل مخرب عمل میکند .این امر به دلیل آن است در
تمامی این نمونهها ،تخلخل مقابل ترک قرارگرفته است
[ .]22الزم به ذکر است که در این میان ،نمونه مرجع
تخلخل نقش مخربتری نسبت به بقیه نمونهها دارد که
علت آن میتواند بزرگتر بودن اندازه این تخلخل باشد.

S6

S5

S4

S3

S2

S1

مرجع

1/04

1/05

1/07

1/08

1/10

1/11

1/12

𝑐𝑘𝑘𝑚𝑎𝑥 ⁄

تنش

عکسالعمل

میسز

)(N

)(Mpa

Kmax
𝒂𝒑𝑴
(
) ⁄
𝒎√

696/56

1/990

1/10

نمونه
مرجع

700/68

1/809

1/09

نمونه S1

706/46

1/584

1/08

نمونه S2

727/25

1/381

1/06

نمونه S3

752/81

1/276

1/05

نمونه S4

769/95

1/131

1/03

نمونه S5

793/47

1/050

1/02

نمونه S6

الزم به ذکر است که در تمامی نمونههای فوق ،طول
ترک ثابت و برابر با  2a=0.03در نظر گرفتهشده است؛ اما
ازآنجاییکه طول اولیه ترک ،میتواند روی خواص مکانیکی
ماده تأثیرگذار باشد ،نتایج فوق برای نمونههایی با طول ترک
 2a=0.06نیز محاسبه شدند .نتایج نشان داد که با دو برابر
شدن طول اولیه ترک در این نمونهها ،مقادیر فاکتور شدت
تنش و تنش فون میسز افزایش مییابند و از مقاومت
بیشینه نمونه کاسته میشود که همگی قابل پیشبینی بود؛
اما ازآنجاییکه هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر شکل
تخلخل بر رفتار رشد ترک است ،درصد تغییرات خواص
مکانیکی نمونه با تغییر شکل تخلخل ،پارامتر اساسی
محسوب میشود که با توجه بررسیهای انجامشده این
تغییرات در بدترین حالت کمتر از  2درصد خواهد بود؛
بنابراین با توجه به اینکه این پارامتر (طول اولیه ترک) از
پارامترهای تخلخل محسوب نمیشود و همچنین تأثیر
بسیار ناچیز آن بر خواص مکانیکی ماده با تغییر شکل
تخلخل ،نتایج و اشکال این بخش جهت جلوگیری از تکرار،
آورده نشده است.

نسبت 𝒄𝒌 𝒌𝒎𝒂𝒙 ⁄با تغییر شکل تخلخل
نمونه

نیروی

تنش فون

فاکتور شدت

در ادامه برای همه نمونهها ،نمودار نیروی عکسالعمل
در برابر جابجایی رسم شده است .طبق شکل  ،9نمونه حاوی
تخلخل دایرهای شکل ( )b/a=1کمترین مقاومت و نمونه با
تخلخل بیضیشکل و افقی ( ،)b/a=1/2بیشترین مقاومت در
برابر رشد ترک را دارد .بیشترین نیرویی که نمونه تا قبل از
گسیختگی ،در تخلخل به شکل دایره میتواند تحمل کند
 696/56نیوتن است که با تغییر شکل تخلخل و قرارگیری
در حالت بیضی افقی این اعداد افزایشیافته و به 793/47
نیوتن میرسد.

 -3-1تأثیر اندازه تخلخل بیضیشکل
در نمونههای بخش قبل ،با کاهش مقدار  b/aهمزمان
اندازه تخلخل هم کوچکتر میشود .ازآنجاکه خود مؤلفه
اندازه تخلخل ،پارامتر تأثیرگذاری در رشد ترک است [،]21
بنابراین در این بخش عالوه بر شکل تخلخل ،تغییرات اندازه
تخلخل هم در نظر گرفتهشده است .برای بررسی این
موضوع بهاینترتیب عمل میشود که در نمونههای S3 ،S1

نمودار نیرو-جابجایی با تغییرات شکل تخلخل
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در شکل  𝛼 = 45 ،12است .در چنین شرایطی توزیع
تنش بین نوک ترک و تخلخل کمتر از حالت بیضی عمودی
( )𝛼 = 90بوده ولی همچنان در مقایسه با نمونه مرجع،
دارای فاکتور شدت تنش و تنش فون میسز بیشتری است
و مقدار آنها به ترتیب برابر  1/12و  2/008مگاپاسکال
است.
در شکل  13که در آن زاویه آلفا به صفر میرسد ،شکل
تخلخل بهصورت بیضی افقی خواهد بود .در این حالت به
دلیل اینکه مقطع قرارگرفته در مقابل ترک افزایش مییابد،
فعلوانفعاالت بین ترک و تخلخل در مقایسه با دو حالت
قبلی ( 𝛼 = 45و  )𝛼 = 90و همچنین در مقایسه با نمونه
مرجع به کمترین مقدار رسیده و فاکتور شدت تنش و تنش
فون میسز کاهش خواهند یافت .در این شرایط تخلخل در
برابر رشد ترک ،در مقایسه باحالتهای پیشین مقاومت
بیشتری نموده و طول ترک ایجادشده و میزان آسیب به
نمونه کمتر خواهد بود .با توجه به شکل  13مقدار فاکتور
شدت تنش  1/06و تنش فون میسز برابر  1/421مگاپاسکال
است.

و  S5با ثابت نگهداشتن اندازه قطر  ،bاندازه قطر  aآنقدر
تغییر دادهشده است (افزایشیافته) تا مساحت تخلخل نمونه
با مساحت تخلخل در نمونه مرجع ،باهم برابر شوند .مطابق
با شکل  ،10این نمونههای جدید به ترتیب نمونه  S8 ،S7و
 S9نامگذاری شدهاند.
حال با برابری اندازه تخلخلها ،چگونگی توزیع تنش و
رشد ترک برای نمونههای  S7تا  S9بررسی و با نمونه مرجع
مقایسه میشود .شکل  11مربوط به بیضی عمودی است
( .)𝛼 = 90همانگونه که از شکل مشخص است ،توزیع
تنش نسبت به نمونه مرجع که حاوی تخلخل دایرهای
(شکل  )5متفاوت است و شدت تنش در نوک ترک و
تخلخل بیضیشکل بهطور فزایندهای افزایشیافته است.
عامل این امر ،سطح مقطع کمتر نوک بیضی نسبت به دایره
است که باعث میشود تا نوک ترک و مقطع بیضی بهشدت
ملتهب شده و تنشهای باالتری را تجربه کنند .در این
شرایط ،فاکتور شدت تنش و تنش فون میسز افزایش
مییابد ،بهطوریکه فاکتور شدت تنش برابر با  1/28و مقدار
حداکثر تنش فون میسر  2/149مگاپاسکال است.

اشکال مختلف تخلخل با اندازههای برابر (مساحت
تخلخلهای  S8 ،S7و  S9با تخلخل نمونه مرجع برابر است).

توزیع تنش در نمونه  S8با Kmax=1.12

توزیع تنش در نمونه  S9با Kmax=1.06

توزیع تنش در نمونه  S7با Kmax=1.28
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مقایسه پارامترهای رشد ترک با تغییر شکل تخلخل در

شکل  ،14رابطه بین نسبت ضرایب شدت تن

حالت برابری اندازه تخلخلها

(  ) K max K cبه نسبت فاصله به قطر بزرگ بیضی ( )d/aرا
نشان میدهد .ازآنجاکه  K = 0.98است ،بنابراین نسبت
ضرایب شدت تنش برای هر سه مدل حاوی تخلخل به شکل
بیضی از نمونه  S7تا  S9به ترتیب برابر  1/14 ،1/30و 1/09
و برای نمونه مرجع  1/12است .به دلیل آنکه تمامی این
مقادیر بیشتر از یک هستند ،این نوع از تخلخلها از نوع
تخلخل مخرب محسوب خواهند شد .همانطور که در شکل
 14نیز مشخص است ،چون نسبت ضرایب شدت تنش در
بیضی افقی به عدد یک نزدیک است ،میزان تخریب این نوع
تخلخل ،کمتر از حالتهای دیگر است.
برای هر چهار مدل ،نمودار نیروی عکسالعمل در برابر
جابجایی در شکل  15رسم شده است .طبق این شکل،
بیشترین نیرویی که نمونه تا قبل از گسیختگی تحمل
میکند ،در حالت بیضی افقی و به میزان  723/49نیوتن
است که این عدد در حالت بیضی مایل و بیضی عمودی به
ترتیب به  690/99و  696/56نیوتن میرسد.

تنش

فاکتور

فون

شدت تنش

میسز
)(Mpa

Kmax
𝒂𝒑𝑴
(
) ⁄
𝒎√

1/30

638/36

2/149

1/28

نمونه S7

1/14

690/99

2/008

1/12

نمونه S8

1/12

696/56

1/990

1/10

نمونه
مرجع

1/09

723/49

1/421

1/07

نمونه S9

C

Kmax /
Kc

نیروی
عکسالعمل
)(N

در شکل  ،16نحوه رشد ترک در نمونه مرجع و
نمونههای  S7تا  S9آورده شده است .همانطور که از شکل
برمیآید ،بیضی عمودی ( )𝛼 = 90در نمونه  ،S7نسبت به
حاالت دیگر در برابر رشد ترک کمترین مقاومت را نشان
داده و موجب افزایش طول ترک ایجادشده در نمونه
میشود؛ بنابراین ،تخریب در نمونه  S7بیشتر از تخریب در
نمونه مرجع (تخلخل دایرهای شکل) و نمونههای دیگر
خواهد بود.
از طرف دیگر ،نمونه ( S9بیضی افقی با  )𝛼 = 0کمترین
رشد ترک را دارد و با مقایسه نتایج این نمونه با نمونههای
 S1و  S2در بخش  1-3مشخص میشود ،با اینکه نمونه S9
دارای تخلخل بزرگتری است ولی مقاومتش بیشتر است.
این بدان معناست که از  b/a=1تا  ،b/a=1/2شکل تخلخل
نسبت بهاندازه تخلخل تأثیر بیشتری بر رشد ترک داشته
است؛ زیرا در نمونههای  S1و  ،S2تخلخل در مخربترین
شکل خودش ( )𝛼 = 90قرار دارد و سطح مقطع تخلخل
مقابل ترک ،بسیار کم است .همین عامل باعث میشود تنش
بین نوک ترک و تخلخل بیشتر از حالت تنش بین نوک
ترک و تخلخل در نمونه  S9باشد.

نمودار نسبت ضرایب شدت تنش با تغییر شکل
تخلخل .خط ممتد نشاندهنده روند خطی و خطچین روند
لگاریتمی دادهها است.

نمودار نیرو-جابجایی با تغییرات شکل تخلخل در
حالت برابری اندازه تخلخلها

تغییر پارامترهای ذکرشده با تغییر شکل تخلخلها
بهطور خالصه در جدول  3آمده است.

رشد ترک در نمونههای (الف) نمونه مرجع( ،ب)
نمونه  S7با ( ،α=90ج) نمونه  S8با  α=45و (د) نمونه  S9با α=0
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 -4-1تأثیر مکان قرارگیری تخلخل بیضیشکل

در نمونه  𝛼 = 0 ،L4و تخلخل به شکل بیضی افقی
است (شکل  .)20در چنین شرایطی ،فعلوانفعاالت بین
ترک و تخلخل به کمترین میزان خود میرسد و توزیع تنش
بین ترک و تخلخل نسبت به حاالت قبلی کمتر شده و
تنش ،در نوک ترک متمرکز میشود .این موضوع سبب
افزایش فاکتور شدت تنش به  1/00شده و تنش فون میسز
به  0/399مگاپاسکال میرسد.

بهمنظور بررسی تأثیر مکان قرارگیری تخلخل
بیضیشکل بر رشد ترک ،یک تخلخل در سمت چپ ترک
در نظر گرفتهشده و در چهار حالت مختلف شبیهسازی شد.
این نمونهها با نامهای  L1تا  L4در شکلهای  17تا 20
نامگذاری شدهاند .در این بخش ،از شکل و اندازه تخلخل
نمونههای بخش  2-3استفادهشده است؛ بهطوریکه
مساحت اشکال مختلف تخلخل باهم برابر است .در این
مدلها ،مرکز ترک در مرکز صفحه قرار دارد و مرکز تخلخل
و ترک در یک راستا هستند .طول ترک ) (2aو فاصله مرکز
تخلخل از ترک ) (dبه ترتیب  140و  200میلیمتر در نظر
گرفتهشده است.
در شکلهای  17تا  ،20نتایج تغییر شکل تخلخل بر
فاکتور شدت تنش برای هر نمونه آورده شده است.
همانطور که دیده میشود ،با تغییر شکل تخلخل ،نحوه
توزیع تنشها بهطور کامل با یکدیگر فرق دارند .شکل 17
نحوه توزیع تنش برای نمونه حاوی تخلخل دایرهای شکل
را نشان میدهد (نمونه  .)L1واضح است که تخلخل بهطور
قابلتوجهی بر تنش نوک ترک تأثیرگذار است و توزیع تنش
از رأس ترک را به سمت خود منحرف کرده است .این عامل
سبب انحراف مسیر رشد ترک ،به سمت حفرات ،در
محیطهای متخلخل است [ .]22 ،21فاکتور شدت تنش در
این حالت برابر  0/98است و تنش فون میسز 3/821
مگاپاسکال خواهد بود.
در شکل  18نمونه  L2نشان دادهشده است که در آن
تخلخل به شکل بیضی و با زاویه  𝛼 = 90است .نحوه توزیع
تنش بین نوک ترک و تخلخل قابلتوجه است ،بهطوریکه
تنش هر دو نوک ترک بهطور کامل به سمت تخلخل
منحرفشده است .در چنین حالتی فاکتور شدت تنش و
تنش فون میسز به کمترین میزان ممکن خواهند رسید.
مطابق این شکل مقدار فاکتور شدت تنش و تنش فون میسز
به ترتیب برابر  0/94و  0/354مگاپاسکال است.
در نمونه  𝛼 = 45 ،L3است (شکل  .)19در چنین
شرایطی توزیع تنش بین نوک ترک و تخلخل کمتر از حالت
بیضی عمودی ( )𝛼 = 90است ،ولی همچنان تنش بین
نوک باالیی ترک و تخلخل برقرار است .به همین دلیل در
مقایسه با نمونه حاوی تخلخل دایرهای شکل ،فاکتور شدت
تنش و تنش فون میسز کمتر شده و مقدار آنها به ترتیب
به  0/96و  0/375مگاپاسکال خواهد رسید.

توزیع تنش در نمونه  L1با Kmax=0.98

توزیع تنش در نمونه  L2با Kmax=0.94

توزیع تنش در نمونه  L3با Kmax=0.96
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توزیع تنش در نمونه  L4با Kmax=0.99

فاکتور شدت تنش بدون حضور تخلخل KC=1.08

برای مدلهای فوق ،مطابق شکل  21فاکتور شدت تنش
بدون حضور تخلخل ( )Kcبرابر  1/08و تنش فون میسز
 0/470مگاپاسکال است که این مقدار در مقایسه بازمانی
که تخلخل در جوانب ترک قرار دارد ،بیشتر است.
شکل  22رابطه بین نسبت ضرایب شدت تنش
(  ) K max K cو نسبت فاصله به قطر بزرگ بیضی ( )d/aرا
نشان میدهد .ازآنجاکه  K = 1.08است ،بنابراین نسبت
ضرایب شدت تنش برای نمونه  L1با تخلخل دایرهای شکل،
 0/90و برای هر سه مدل حاوی تخلخل به شکل بیضی از
نمونه  L2تا  L4به ترتیب برابر  0/88 ،0/87و  0/92است.
چون تمامی این مقادیر کمتر از یک است ،ازاینرو این نوع
از تخلخلها از نوع تخلخل مقاوم هستند .همانطور که از
شکل  22مشخص است ،چون نسبت ضرایب شدت تنش
در بیضی افقی ( )𝛼 = 0کمترین مقدار است ،میزان
مقاومت این نوع تخلخل نیز از بقیه مدلها کمتر است.
در شکل  ،23نیروی عکسالعملی در برابر جابجایی برای
هر چهار نمونه  L1تا  L4آورده شده است .طبق نمودار تخلخل
با شکل بیضی عمودی ( ،)𝛼 = 90سبب ایجاد بیشترین
مقاومت در نمونه و تخلخل با شکل بیضی افقی (،)𝛼 = 0
سبب ایجاد کمترین مقاومت در نمونه میشوند .بهطوریکه در
نمونه  ،L4بیشترین نیرویی که مدل میتواند تا قبل از
گسیختگی تحمل شود  714/53نیوتن است .این عدد ،برای
نمونههای  L2 ،L1و  L3افزایشیافته و به ترتیب برابر با
 731/69 ،719/76و  720/72نیوتن است.
جدول  ،4تغییر پارامترهای ذکرشده بر رشد ترک با در
نظر گرفتن مکان قرارگیری اشکال مختلف تخلخل را نشان
میدهد.
C

نمودار نسبت ضرایب شدت تنش با تغییر شکل
تخلخل .خط ممتد نشاندهنده روند خطی و خطچین روند
لگاریتمی دادهها است.

نمودار نیرو  -جابجایی مکان قرارگیری اشکال
مختلف تخلخل
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مقایسه پارامترهای رشد ترک با در نظر گرفتن مکان
قرارگیری اشکال مختلف تخلخل

تنش

فاکتور شدت

فون

تنش

میسز
)(Mpa

Kmax
𝒂𝒑𝑴
(
) ⁄
𝒎√

0/90

719/76

0/382

0/98

0/87

731/69

0/354

0/94

0/88

720/72

0/375

0/96

0/92

714/53

0/399

1/00

نیروی
Kmax / Kc

عکسالعمل
)(N

نمونه
L1
نمونه
L2
نمونه
L3
نمونه
L4

رشد ترک در نمونههای (الف) نمونه ( ،L1ب) نمونه
 L2با( ،α=90ج) نمونه  L3با  α=45و (د) نمونه  L4باα=0

در شکل  24نحوه رشد ترک در نمونه  L1تا  L4آورده
شده است .با توجه به این شکل ،مشخص میشود که هرچه
زاویه  αکاهش پیدا کند ،تخلخل مخربتر بوده و طول ترک
ایجادشده در نمونه بیشتر خواهد بود .همچنین تخلخل
دایرهای شکل بیشتر از بیضی افقی بر ترک تأثیر داشته و
نمونه را مقاومتر میکند.
زوایه  βدر مدلهای حاوی دو تخلخل بیضیشکل

تأثیر آرایش قرارگیری تخلخلهای بیضیشکل بر
رشد ترک
در محیطهای واقعی سنگ ،تخلخلها با شکلهای
مختلف و با آرایشهای متفاوتی نسبت به یکدیگر قرار دارند.
بسته به مکان و زاویه قرارگیری اشکال مختلف تخلخل،
مقاومت نمونه سنگ دستخوش تغییرات میشود .ازاینرو،
شناخت نحوه عملکرد و تأثیرگذاری شکل تخلخلها در
نمونههای پیچیده ،امری ضروری به نظر میرسد.
بدین منظور برای آنالیز هرچه بهتر چگونگی تأثیرگذاری
شکل تخلخلها بر رشد ترک ،عالوه بر زاویه  αکه از قبل
معرفی شد ،زاویهی جدید  βکه معرف زاویه بین خط واصل
مراکز تخلخلها نسبت به محور افقی است ،همانند شکل
 25تعریف میگردد.
با تعریف زوایای قرارگیری تخلخل بهصورت ( )β ،αو
تغییر این زوایا در  9آرایش مختلف (شکل  ،)26میتوان
درک بهتری از تأثیر شکل تخلخل و نحوه قرارگیری آنها
در نمونه به دست آورد .در این شکل ،تخلخلها به بهصورت
بیضی و با نسبت  b/a=3/4بوده و فاصله مراکز تخلخلها از
یکدیگر  200میلیمتر است .همچنین ،مقدار هر دو مقدار
 αو  βدر زوایای  45 ،0و  90درجه متغیر است.

توزیع تنش در نمونههای  A1تا  A9با تغییرات
زوایای  αو β

جدول  5مقادیر تنش فون میسز و مقاومت بیشینه در
هر  9نمونهی شکل  26را که با نامهای  A1تا  A9نامگذاری
شدهاند را نشان میدهد .با توجه به اطالعات این جدول،
مالحظه میشود که بیشترین افزایش مقدار تنش فون میسز
و کاهش مقاومت نمونه ،زمانی رخ میدهد که زوایای  αو β
هر دو باهم افزاش پیدا میکنند؛ بنابراین ،در نمونه  A1که
زوایای  αو  βهر دو صفر هستند ،مقاومترین حالت چیدمان
تخلخلها دیده میشود .در این حالت ،تنش فون میسز
 0/154مگاپاسکال و مقاومت بیشینه  833/6نیوتن است .از
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•

طرف دیگر ،در نمونه  A9تنش فون میسز 0/922
مگاپاسکال و مقاومت بیشینه  682/5نیوتن است و
تخلخلها در مخربترین حالت قرار دارند.
بنابراین بهطورکلی میتوان نتیجهگیری کرد که با ثابت
نگهداشتن یکی از زوایا و افزایش زاویه دیگر ،مقاومت نمونه
کاهش و تنش فون میسز افزایش پیدا میکند .بهعنوانمثال،
همانطور که از جدول  5برمیآید ،با ثابت بودن زاویه  αو
افزایش زاویه ( βنمونههای  A2 ،A1و  )A3تنش فون میسز،
 23/38درصد افزایش و مقاومت بیشینه نمونه11/83 ،
درصد کاهش داشته است .همچنین ،با ثابت بودن زاویه β
و افزایش زاویه ( αنمونههای  A4 ،A1و  )A7تنش فون
میسز 9/1 ،درصد افزایش و مقاومت بیشینه نمونه5/31 ،
درصد کاهش داشته است .با مقایسهی تأثیر این دو زاویه بر
پارامترهای رشد ترک ،به نظر میرسد که افزایش زاویه ،β
تأثیر بیشتری نسبت به زاویه  αدر نحوه چیدمان تخلخلها
دارد.

•

مقایسه پارامترهای رشد ترک (تنش فون میسز و مقاومت

•

بیشینه) با تغییرات زوایای  αو  βدر نمونههای با دو تخلخل
β

90°

45°

0°

A3
)0/190 (MPa
)0/735 (N

A2
)0/176 (MPa
)749/1 (N

A1
)0/154 (MPa
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در صورت بزرگتر بودن اندازه تخلخل دایرهای،
میزان تأثیرگذاری این شکل از تخلخل بر
پارامترهای رشد ترک ،بیشتر از تخلخل بیضیشکل
است .ولی در صورت برابری اندازه تخلخلها و در
حالتی که تخلخل مقابل ترک قرار داشته باشد،
هرچه زاویه  αبیشتر شود ،فاکتور شدت تنش و
تنش فون میسز بیشتر میشود .در این حالت ،با
افزایش زاویه  ،αتخلخل نقش مخربتری دارد و
سبب کاهش مقاومت بیشینه و افزایش طول ترک
ایجادشده در نمونه میشود.
در حالتی که اندازه تخلخلها باهم برابر باشد و
تخلخل در جوانب ترک قرار گیرد ،هرچه زاویه α
بیشتر شود ،فاکتور شدت تنش و تنش فون میسز
کمتر میشود .در این حالت ،با افزایش زاویه ،α
تخلخل نقش مقاومتری داشته و سبب افزایش
مقاومت بیشینه و کاهش طول ترک ایجادشده در
نمونه میشود.
در نمونههای پیچیده (نمونههای حاوی دو تخلخل
بیضیشکل) ،با افزایش هر یک از زوایای  αو ،β
اندرکنش میان تخلخلها بیشتر شده و تنش فون
میسز افزایش و مقاومت بیشینه نمونه کاهش
مییابد .در این نمونهها ،تغییرات زاویه  βدر
مقایسه با زاویه  ،αتأثیر بیشتری بر پارامترهای
رشد ترک در نمونه دارد.
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