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تابعاولیهگیری بهروش نیمهضمنی از معادلههای بنیادی با سختشوندگی درهم ناخطی
مقاله پژوهشی
)(1
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مهرداد شریفیان

)(3

چکیده در این پژوهش ،نخست بهنگامسازی تنش بهشیوه نیمهضمنی برای الگوی مومسانی وانمایسز با سختشوندگی ناخطی همگن شابوش
و ناخطی پویای آرمسترانگفردریک در محدوده تغییر شکلهای کوچک رابطهسازی میشود .برای این منظور ،از روش تابعاولیهگیری نگاشت
نمایی بهرهجویی میشود .سپس برای بررسی درستی ،دقت و همگرایی روش نو پیشنهادی ،آزمونهای عددی گستردهای انجام میشود و نتایج
آنها با روشهای پذیرفتهشده پیشین سنجش میشود .یافتهها ،افزایش دقت درخور مالحظه و همگرایی مرتبه دوم روش پیشنهادی این مقاله را
نشان میدهد .باتوجهبه اینکه در این پژوهش رابطهسازیها بهگونهای انجام شده است که بتوان دادههای مسئله را از هر نقطه دلخواه در طول
گام مومسان برداشت کرد ،در پایان بررسی میشود که برداشتن دادهها در چه نقطهای از گام مومسانی منجر به دقیقترین پاسخ میشود.

واژههای کلیدی تابعاولیهگیری ،نگاشت نمایی ،شیوه نیمهضمنی ،مومسانی وانمایسز ،سختشوندگی ناخطی ترکیبی.
مقدمه

انجام شده است که در ادامه به آن میپردازیم.

در تحلیلهای کشسانمومسان هنگامی که بارگذاری

از مهمترین این تالشها میتوان به ایجاد روش

فراتر از ناحیه کشسان ادامه داشته باشد و مصالح وارد

ضمنی ویلکینز در سال 1964اشاره کرد] [1یا روشهایی

تغییر شکلهای مومسان (ماندگار) شود ،باید تنش و

برپایه نگاشتنمایی که نخستینبار آئوریکیو و بیرائو در

متغیرهای داخلی مومسانی را با تابعاولیهگیری از

سال 2003ارائه کردند] .[2شیوۀ ارائهشدۀ آئوریکیو و

معادلههای بنیادی حاکم بر رفتار کشسانمومسان مصالح

بیرائو سازگاری مومسانی را برقرار نمیکرد ،ولی زمینه

بهنگام کرد .در تحلیلهای اجزای محدود ناخطی ،این

پیدایش روشهای نو با دقت بیشتر و سرعت همگرایی

تابعاولیهگیری روی نقطههای گاوس جزءها در هر تکرار

باالتر در سالهای پس از آن را برای پژوهشگران دیگر

از هر نمو بارگذاری انجام میشود .از سوی دیگر ،از

فراهم کرد .در سال 2005آرتیولی و همکاران سازگاری

آنجا که حل تحلیلی بسته برای این تابعاولیهگیریها

با سطح تسلیم را برای الگوی وانمایسز با

بهجز برای الگوهای مومسانی ساده وجود ندارد ،از

سختشوندگی خطی در شیوۀ نگاشت نمایی برقرار

شیوههای عددی استفاده میشود .باید دانست دقت شیوۀ

کردند] .[3همچنین ،آرتیولی و همکاران در سال2006

تابعاولیهگیری از معادلههای بنیادی مومسانی اثر

یک الگوریتم دیگر برای الگوی وانمایسز با

چشمگیری بر روی پاسخهای نهایی تحلیل دارد.

سختشوندگی خطی ارائه کردند که از همگرایی مرتبه

بنابراین ،پژوهشهای بسیاری در زمینه گسترش و

دوم برخوردار بود] .[4در سال 2007نیز آرتیولی و

افزایش دقت شیوههای تابعاولیهگیری از معادلههای بنیادی

همکاران فن بهنگامسازی تنش را برای الگوی وانمایسز
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با سختشوندگی همگن خطی و پویای ناخطی

آسیب پیوسته لیمایتر رابطهسازی کردند .مارینلی و

ازجمله

بوسکارنرا ] ،[16برای الگوی گسیختگی نرخ وابسته،

راهکارهای ارائهشده برای افزایش دقت ،استفاده از

یک روش ضمنی گسترشیافته برپایه اولر پسرو پیشنهاد

روشهای نیمهضمنی بوده است که نخستینبار

کردند .کیم و کیم ] [17برای الگوی بنیادی مومسانی لزج

رضاییپژند و نصیرایی در سال 2007برای الگوی

یک الگوریتم بهنگامسازی تنش ضمنی استخراج کردند.

وانمایسز پیشنهاد کردند ] [6و از دقت مرتبه دوم

لی و همکاران ]2 [18معیار آسیبمومسان لزج بنیادی

برخوردار بود .همچنین ،رضاییپژند و نصیرایی در

همراه با الگریتمهای عددی وابسته به آنها را معرفی و

سال 2008دو شیوۀ نیمهضمنی برای الگوی مومسان

رابطهسازی کردند .شریفیان و شریفیان ] [19برای

مطلوب دراکرپراگر ارائه کردند] [7که هر دو الگوریتم

مومسانی لزج برپایه الگوی پریک ،یک روش کارا برای

ارائهشده از همگرایی مرتبه دوم برخوردار است .سپس،
رضاییپژند و همکاران در سال 2010نیز یک فن

تابعاولیهگیری پیشنهاد کردند.
در این پژوهش ،برای افزایش دقت در بهنگامسازی

تابعاولیهگیری نمایی برای الگوی وانمایسز با

تنش ،تابعاولیهگیری بهروش نیمهضمنی از معادلههای

سختشوندگی پویای ناخطی ارائه کردند ] .[8همچنین،

بنیادی مومسانی رابطهسازی میشود که در این

روش

رابطهسازیها حالت کلی ترکیب سختشوندگی همگن

تابعاولیهگیری را بر پایه زاویه بین نرخ کرنش و تنش

ناخطی شابوش و سختشوندگی پویای ناخطی

جابهجاشده و تنش بازگشتی رابطهسازی کردند که از

آرمسترانگفردریک در نظر گرفته میشود .در ادامه ،برای

قابلیت کنترل خودکار خطا برخوردار بود] .[9در ادامه

بررسی درستی ،دقت و همگرایی شیوۀ نو پاسخهای این

رضاییپژند و همکاران در سال 2011دو شیوۀ

روش با روشهای اولر پیشرو ،اولر پسرو و روش نمایی

آرمسترانگفردریک

رضاییپژند

و

گسترش

شریفیان

در

دادند].[5

سال2011

تابعاولیهگیری نمایی با سختشوندگی همگن خطی و

صریح سنجش میشود .برای رسیدن به پاسخهای

پویای پراگر ارائه کردند که ماهیت صریح داشت ].[10

دقیقتر در این مقاله ،رابطهسازیها بهطورکلی برای یک

سپس ،رضاییپژند و همکاران در سال 2013دو الگوریتم

نقطه دلخواه در طول گام مومسان انجام میشود.

تابعاولیهگیری نیمهضمنی برپایه نگاشت نمایی و

نخست محاسبات برای حالت خاصی انجام میشود که

شیوههای اولر پیشرو و اولر پسرو برای الگوی

شعاع سطح تسلیم از نقطه میانی گام مومسانی برداشت

دراکرپراگر با سختشوندگی درهم ناخطی رابطهسازی

شود .در ادامه ،شعاع سطح تسلیم از 3نقطه واقع در

کردند] .[11همچنین ،در سال 2016حاجیآقاجانپور و

یکچهارم نخست ،یکچهارم پایانی و نقطۀ میانی طول

شریفیان روش نیمهضمنی را برای الگوی وانمایسز با

گام مومسان برداشت و نمودار خطای نسبی رسم

سختشوندگی درهم خطی گسترش دادند] .[12در

میشود .سپس بررسی میشود که برداشت دادهها از چه

سال 2018شریفیان و همکاران یک شیوۀ بهنگامسازی
تنش را برای الگوی بیگونیپیکولراز رابطهسازی

نقطهای در طول گام مومسان به دقیقترین پاسخها

کردند] .[13سرانجام در سال 2018برای تحلیل کشسان

خواهد رسید.

مومسان مصالح وابسته به فشار آب ایستا یک فن

الزم به توضیح است که روش نیمهضمنی نگاشت

بهنگامسازی تنش نیمهضمنی از سوی شریفیان و

نمایی برای الگوی وانمایسز و سختشوندگی خطی

همکاران ][15

پیش از این رابطهسازی و نشان داده شده است که این

روشهای تابعاولیهگیری صریح و ضمنی برای الگوی

روش بسیار کارآمد است .بنابراین ،پیادهسازی و انجام

همکاران ] [14پیشنهاد شد .طاووسی و
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رابطهسازی این روش برای مومسانیهای پیشرفتهتری

از مرتبۀ یکم به مرتبۀ دوم نیز افزایش خواهد یافت .الزم

مانند مومسانی وانمایسز همراه با سختشوندگیهای

به توضیح است ،این رویکرد حل نیمهضمنی برای

ناخطی موضوع پژوهش نویسندگان قرار گرفت تا بتوان

الگوهای مومسانی دیگر مانند الگوی مومسانی وانمایسز

این روش دقیق و پربازده را برای انجام تحلیلهای

همراه با سختشوندگی همگن خطی و پویای خطی در

مومسانی بهکار برد و الگوریتم آن در دسترس تحلیلگران

مرجع شماره] [6نیز استفاده شده است.

و پژوهشگران باشد .شایان ذکر است ،این روش

معادلههای بنیادی برای تحلیلهای کشسان-

نیمهضمنی نخستینبار در این پژوهش برای الگوی
مومسانی وانمایسز همراه با سختشوندگیهای ناخطی

مومسان

همگن شابوش و پویای آرمسترانگفردریک رابطهسازی

در این بخش هدف ارائه معادلههای بنیادی مومسانی در

شده است.

محدوده تغییر شکلهای کوچک است .معادلههای پایۀ

خاطرنشان میکند ،در مرجع ] [8برای حالتی که

مومسانی شامل جداسازی کرنش به بخشهای کشسان

الگوی مومسانی وانمایسز همراه با سختشوندگی

و مومسان ،معادلۀ حاکم بر سطح تسلیم مصالح ،قانون

پویای ناخطی کلی در نظر باشد ،یک روش بهنگامسازی

کشسانی برای مصالح ،قانون جریان مومسانی ،قانونهای

تنش صریح برپایه نگاشت نمایی ارائه شده است که

سختشوندگی و شرطهای بارگذاریباربرداری است

منجر به دقت مرتبۀ یکم میشود .در حقیقت ،برای حل

که در ادامه به آنها پرداخته میشود.
سطح تسلیم وانمایسز در محدودۀ تغییر شکلهای

دستگاه معادله افزوده در روش نگاشت نمایی به فرم کلی
 Ẋ = 𝔹Xبا استفاده از یک حل نمایی باید ماتریس

کوچک با رابطۀ زیر تعریف میشود:

ضرایب 𝔹 را در طول گام بارگذاری ثابت پنداشت؛ حال

‖Σ‖ − R = 0

()1

آنکه ماتریس ضرایب 𝔹 برای حالتی که سختشوندگی
همگن خطی یا ناخطی و سختشوندگی پویای ناخطی

در این رابطه  Rشعاع سطح تسلیم است .همچنین ،برای

وجود دارد ،ثابت نبوده است و باید برای اندازۀ شعاع

معرفی اندازۀ هندسی از عالمت ‖ ‖.استفاده شده است

سطح تسلیم و تنش بازگشتی مقداری ثابت در طول

و  Ʃبردار تنش انتقالی است که از رابطۀ زیر بهدست

بخش کشسانمومسان گام بارگذاری فرض کرد .در

میآید:

مرجع ] [8با یک رویکرد صریح ،تنش بازگشتی را برابر

()2

با مقدار آن در آغاز گام کشسانمومسان پنداشته است که

Σ =s−α

برای معرفی  sنخست تانسورهای تنش و کرنش را به

این روش منجر به یک حل صریح مرتبه یکم خواهد

بخشهای حجمی و انحرافی مانند رابطههای زیر تجزیه

شد .در پژوهش کنونی نویسندگان از یک رویکرد

میکنیم .در این رابطهها  sقسمت انحرافی تنش است و

نیمهضمنی برای حل دستگاه معادلۀ مزبور استفاده

اگر تنش بازگشتی  aرا به بخشهای انحرافی و حجمی

میکنند ،به این معنی که نخست مقدار شعاع سطح تسلیم

تقسیم کنیم α ،قسمت انحرافی تنش بازگشتی را معرفی

و تنش بازگشتی را در میانۀ بخش کشسانمومسان گام

میکند .یادآوری میشود که در تراکمناپذیری مومسان،

مومسانی مییابند ،سپس از آن مقدارها برای ماتریس

تنش کامل بازگشتی و قسمت انحرافیاش یکساناند.

ضرایب 𝔹 استفاده میکنند .درنتیجه زمانی که ماتریس
ضرایب 𝔹 با یک مقدار در میانۀ گام کشسانمومسان

()3

تقریب زده شود ،دقت حل افزوده میشود و سرعت حل
113

1
)tr(σ
3

=p

و

σ = s + pi
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()4

)θ = tr(ε

و

1
ε = e + θi
3

سختشوندگی مصالح میتواند همگن یا پویا یا
ترکیبی از هردو باشد .سختشوندگی همگن نشاندهندۀ

در رابطههای باال  σو  εتانسورهای تنش و کرنش

افزایش یکسان شعاع سطح تسلیم در همۀ راستاهای

هستند e .کرنش انحرافی و  iبردار معادل تانسور همانی

موجود است و سختشوندگی پویا فقط انتقال سطح

مرتبۀ دوم است p .و  θبهترتیب فشار آب ایستا و کرنش

تسلیم را تعریف میکند .در این پژوهش ،از قانون

حجمی هستند .عالمت )( trنشاندهندۀ اثر ماتریس و

سختشوندگی همگن ناخطی که شابوش در سال1986

برابر مجموع درایههای روی قطر اصلی است .در اینجا

ارائه کرد ،استفاده میشود]:[20

از جریان مومسانی وابسته استفاده میشود .همچنین،
̇Ṙ = b̅(R 0 + R s + R)γ

()10

باتوجهبه آنکه سطح تسلیم وانمایسز مستقل از فشار
آب ایستاست ،بخش حجمی کرنش مومسان صفر

در این رابطه R 0 ،شعاع سطح تسلیم نخستین را

خواهد بود .بنابراین ،فشار آب ایستا را میتوان با استفاده

نشان میدهد و  R sو ̅ bثابتهای ماده در سختشوندگی

از مدول بالک  Kبهصورت زیر محاسبه کرد:

همگن هستند .از حل معادلۀ ( )10همراه با شرط

()5

p = Kθ

R 0و  γ = 0میتوان شعاع سطح تسلیم را با رابطۀ زیر
بهدست آورد:
()11

وقتی بارگذاری از حد کشسان فراتر رود و ماده
وارد مرحله مومسانی شود ،کرنش انحرافی را میتوان به

از مدل آرمسترانگفردریک] [21میتوان نوشت:

e = ep + ee

()6

()12

های ماده هستند .سرانجام ،شرطهای بارگذاری و

کرنش انحرافی رابطۀ زیر را دارد:

باربرداری کانتاکر با 3رابطۀ زیر تعریف میشود:

) s = 2Gee = 2G(e − ep

()13

مومسان است و اگر  γ̇ = 0باشد ،رفتار ماده کشسان

میشود که در این رابطه ̇ γضریب مومسانی نام دارد و

است .در پایان ،ضریب مومسانی با اعمال شرط

برابر اندازۀ نرخ کرنش مومسان است .همچنین n ،بردار
یکه عمود بر سطح تسلیم است.

γ̇ F = 0

و γ̇ ≥ 0 ، F ≤ 0

در این رابطهها ،هنگامی که  γ̇ > 0باشد ،رفتار ماده

برای معرفی نرخ کرنش مومسان از رابطۀ زیر استفاده

()9

α̇ = Hkin γ̇ n − γ̇ Hnl α

که در این رابطه عاملهای  Hkinو  Hnlاز ویژگی

که در قسمت کشسان قانون هوک بین تنش انحرافی و

() 8

])R = R 0 + R s [1 − exp(−b̅γ

از طرفی ،براساس قانون سختشوندگی پویا و با استفاده

2قسمت مومسان و کشسان مانند رابطۀ زیر تقسیم کرد:

()7

=R

Ḟ = 0

بهصورت زیر بهدست میآید:

ė p = γ̇ n
∂F
Σ
Σ
=
=
∂Σ ‖Σ‖ R

()14
=n

که در آن:
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̅̅̅̅ = 2G + Hkin
2G

()15

رابطۀ ( )11در آن جایگذاری میشود و در نتیجه
خواهیم داشت:

روش تابعاولیهگیری برپایۀ نگاشت نمایی

()20

)Ʃ̇ R s b̅ exp(−b̅γ
Σ̅̇ = −
̅γ̇ Σ
R
R

روشهای برپایۀ نگاشت نمایی ماهیت صریح دارند ،زیرا
در سرتاسر گام مومسان شعاع سطح تسلیم یکسان و

درصورتیکه رابطههای ( )17و ( )19در رابطۀ ()20

برابر مقدار آن در آغاز گام مومسان پنداشته میشود.

جایگذاری شوند ،رابطۀ زیر در دسترس قرار میگیرد:

دستگاه معادله نمایی که آئوریکیو و بیرائو برای
معادلههای بنیادی مواد در سال 2003ارائه کردند،

)̅ + R s b̅exp(−b̅γ
2G
2G
( Σ̅̇ +
= ̅) γ̇ Σ
̇ϕ
R
R

()21

بهصورت  Ẋ = 𝔹Xاست که در این معادله  Xیک بردار

معادلۀ ( )21یک رابطۀ کلی و در بر گیرنده هر

تنش افزوده با  n+1درایه است و 𝔹 در مدلهای با

2حالت کشسان و مومسان است و برای حل آن عامل

سختشوندگی ناخطی ماتریسی وابسته به  Xاست.

تابعاولیهگیری  X0با استفاده از رابطه زیر معرفی میشود:

هدف این بخش استخراج دستگاه معادلۀ اشارهشده برای
معادلههای بنیادی مدنظر است.
برای دستیابی به دستگاه معادلۀ نمایی مدنظر،

()22

نخست رابطۀ ( )7در رابطۀ ( )2جایگزین و سپس از
رابطۀ بهدستآمده نسبت به زمان مشتق گرفته میشود.

یا به شکل سادۀ زیر میتوان آن را بیان کرد:

درصورتیکه رابطههای ( )12و ( )15در رابطۀ بهدست
آمده جایگذاری شوند ،نتیجه بهصورت رابطۀ زیر
خواهد بود:
()16

()23

̅ė p
Σ̇ = 2Gė + γ̇ Hnl α − 2G

میشود:

Σ
̇̅ γ̇ = 2Gϕ
Σ̇ + 2G
R

()24

()25

= )X(γ
1⁄β
(R 0 + R s ) exp(b̅γ) − R s
;)) exp(−bγ
R0
b̅ ≠ 0
̅
2G
)exp ( γ
b̅ = 0
R0
{
) b̅(R 0 + R s
=β
̅
) 2G + b̅(R 0 + R s

با استفاده از رابطههای ( )21و ( )22رابطۀ زیر را میتوان

ϕ̇ = ė +

نوشت:

اکنون ،بردار تنش انتقالی بدون بعد  Ʃبهصورت زیر
معرفی میشود:
()19

 Xدر آغاز حل در

(

که در این رابطه ̇ ϕبهصورت زیر تعریف میشود:
()18

=1

)0 (0

( = Ẋ 0

نظر گرفته شود ،پاسخ رابطۀ ( )23منجر به رابطۀ زیر

میشود و پس از کمی سادهسازی ،رابطۀ زیر بهدست

̇γ
H α
2G nl
̅

)̅ + R s b̅ exp(−b̅γ
2G
) γ̇ X 0
R

اگر مقدار نخستین

اکنون ،رابطههای ( )8و ( )9در رابطۀ باال قرار داده
میآید:
()17

)̅ + R s b̅exp(−b̅γ
2G
( X Σ+X
̅) γ̇ Σ
R
d
)̅= (X 0 Σ
dt
0

̇̅ 0

Σ
= ̅Σ
R

با مقایسۀ رابطۀ ( )9و ( )19بهسادگی میتوان

دریافت که در گام مومسان بردارهای  nو ̅ Ʃهمارز

()26

d 0
2G
(X Σ̅) = X 0
̇ϕ
dt
R

()27

X0 d
2G T 0
= ‖Σ‖2 + Ẋ 0 ‖Σ̅‖2
)̅ϕ̇ (X Σ
2 dt
R

و سپس به رابطۀ زیر رسید:

یکدیگرند .در اینجا ،از رابطۀ ( )19مشتق گرفته و سپس
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2G T 0
)ϕ̇ (X Σ
R

()28

الگوریتم بهنگامسازی تنش

= Ẋ 0

با استفاده از معادلههای ( )27و ( )28یک سیستم معادلۀ

بهصورت معمول برای ارائه روش بهنگامسازی تنش،

دیفرانسیل در فضای تنش افزوده بهدست خواهد آمد:

یک گام شبهزمانی کلی از  tnتا  tn+1در نظر گرفته

()29

̅0
̇ϕ
]
}{X 0Σ
X
0 10˟10

میشود؛ همچنانکه در زمان  t=tnمتغیرهای

̅d X 0 Σ
2G 𝟘9˟9
{
=}
[
dt X 0
R ϕ̇T

αn ،en ،sn

و  γnو نیز کرنش در زمان  t = tn+1که با  en+1نمایش
داده میشود ،معلوم است .بنابراین ،الگوریتم پیشنهادی

بردار تنش افزوده  Xو ماتریس 𝔹 در فضای

باید ضمن حل معادلههای مومسانی ،تنش بهنگامشده و

n+1

سایر متغیرها را در زمان  t = t n+1بهدست بیاورد .اکنون،

بعدی بهصورت زیر تعریف میشود:

برای حل معادلۀ دیفرانسیل ( )32از شرط نخستین زیر

̅0
Xs
} X = {X 0Σ} = { 0
X
X

()30

̇ϕ
]
0 10˟10

()31

2G 𝟘9˟9
[
R ϕ̇T

در لحظه  tnاستفاده میشود:
()36

=𝔹

در این صورت پاسخ معادله ( )32بهصورت زیر است:

که  𝟘9˟9یک ماتریس صفر 9مؤلفهای است .با
جایگذاری رابطههای ( )30و ( )31در رابطۀ ()29

()37

دستگاه معادلۀ نمایی زیر بهدست خواهد آمد:
()32
Ẋ = 𝔹X

̇e
]
0 10˟10

()33

باشد ،اما چون ماتریس 𝔹 در طول گام مومسان دارای
مقدار ثابت نیست ،برای حل در روش نمایی صریح

=𝔹

مقدار آن در هر گام زمانی ثابت و برابر مقدار آن در آغاز
گام زمانی یعنی  𝔹nپنداشته میشود و میتوان نوشت:

و چون در حالت کلی کشسانمومسان ماتریس 𝔹 وابسته
به بردار  Xاست ،معادلۀ دیفرانسیل ( )32ناخطی خواهد

()38

شد.

را دارد:

چنانچه 2شرط زیر از شرایط کانتاکر بهطور همزمان
برآورده شود ،در محدودۀ مومسان قرار داریم:

()39

-1تنش روی سطح تسلیم قرار گیرد؛ یعنی:
‖X s ‖2 = (X 0 )2

-2جهت رشد کرنش باید بهسمت خارج از سطح تسلیم

= ̅n
𝔾

2G
]̅ e = [𝕀9˟9 R Δe
𝔾
n
0
1
̂
̂ T bΔϕ
̂T
𝕀
+
(a
−
1)Δϕ
Δϕ
̅ p = [ 9˟9
𝔾
]
̂T
bΔϕ
a
{

پارامترهای بهکارگرفتهشده در رابطۀ ( )39بهصورت

و مطابق رابطۀ ( )35باشد:
()35

̅ n Xn
𝔾 = Xn+1 = exp(𝔹n Δt) Xn

که ̅ n
𝔾 در حالتهای کشسان و مومسان رابطۀ زیر

سازگاری الگوریتم عددی

()34

Xn+1 = exp(𝔹Δt) Xn

برای محاسبۀ ) exp(𝔹Δtباید ماتریس 𝔹 ثابت

که در حالت کشسان ماتریس 𝔹 خواهد بود:
2G 𝟘9˟9
[
R 0T

Xs
} Xn = { n0
Xn

زیر تعریف میشود:
(X s )T ė > 0
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Δ𝛟 = Δ𝐞 +
𝑛𝜶 𝑙𝑛𝐻

()40

𝒆𝛥 𝒏𝑻𝒏
𝑛𝜶 𝑙𝑛𝐻 𝒏𝑇𝒏) 𝑛𝑅 2𝐺̅ + 𝑏̅(𝑅𝑠 + 𝑅0 −

است .در غیر اینصورت رفتار ماده کشسانمومسان است

𝒖

و باید قسمتهای کشسان و مومسان از هم جدا شوند.
برای این ،پارامتر 𝛼 بهگونهای معرفی میشود که در بازۀ

𝑔 𝑎 = cosh 𝑔 𝑏 = sinh
𝐺2
‖𝛟‖Δ
=𝑔
𝑅n

()41

Δϕ
‖‖Δϕ

()42

زمانی 𝑡 ،Δمحدودۀ 𝑡 𝛼Δناحیۀ کشسان و محدودۀ

 α)Δtناحیۀ کشسانمومسان را مشخص میکند .با این
شرایط 𝛼 رابطۀ زیر را دارد:

=̂
Δϕ

√C 2 − DM − C
D

()47

( =D

با استفاده از رابطۀ ( )14و با یک رویکرد صریح میتوان

()48

 𝛾n+1را بهصورت زیر محاسبه کرد:

()43

با بهدستآمدن پارامتر 𝛼 ،تنش افزوده در نقطۀ

𝛾n+1

2𝐺̅ + 𝑏̅(𝑅s + 𝑅0 − 𝑅n )𝐧Tn 𝐻nl 𝛂n

برخورد را میتوان با رابطۀ زیر بهدست آورد:

= 𝛾n +

𝐗 c = 𝔾c 𝐗 n

()49

اکنون ،با داشتن مقدار  𝛾n+1و با استفاده از رابطۀ

𝐺2
𝐞𝛼Δ
]
𝑛𝑅
1

()50

( )11مقدار  𝑅n+1بهدست میآید:
()44

=𝛼

2
2G 0
)‖𝐞𝐗 n ‖Δ
Rn
2G 0 0 T
=C
𝐞𝐗 (𝐗 ) Δ
Rn n n
{ M = ‖𝐗 sn ‖2 − ‖𝐗 0n ‖2

بهنگامسازی شعاع سطح تسلیم

)𝐞2𝐺(𝐧Tn Δ

(1-

]) 𝑅𝑛+1 = 𝑅0 + 𝑅𝑠 [1 − exp(−𝑏̅𝛾n+1

𝕀9˟9
T

[ = 𝐜𝔾

𝟎

اکنون ،برای محاسبۀ تنش در گام کشسان در رابطۀ
( )39از 𝒆 𝛼Δبهجای 𝒆 Δاستفاده میشود و در گام
مومسان نیز در معادلۀ ( )39بهجای  Δeاز

الگوریتم کلی حل کشسانمومسان (بهنگامسازی

(1-α)Δe

استفاده میشود تا ماتریس ̅ p
𝔾 و پس از آن بردار تنش

تنش)

افزوده  𝐗n+1با رابطههای زیر محاسبه شود.

نخست مقدارهای آزمایشی در حالت کشسان محاسبه
میشود.
()45

e

= 𝔾 𝐗n

𝐺2
𝐞𝛼Δ
]
𝑅n
𝟏

𝐗 Tr
n+1

()51

سپس ،برای بررسی درستی پاسخ ،آزمایش بهدست
آمده رابطۀ زیر بهکار گرفته میشود:
()46

0‚Tr
‖𝐗 s‚Tr
n+1 ‖ ⩽ Xn+1

()52

اگر رابطۀ ( )46برقرار باشد ،در محدودۀ کشسان
قرار داریم و پاسخ بهدستآمده پذیرفتنی و پاسخ نهایی
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̂T
𝛟𝚫b
]
a

=̅ n
𝔾
̅ 𝐞 = [𝕀9˟9
𝔾
𝟎

𝛟̂ Δ
̂T
𝛟(a − 1)Δ
T
̂
𝛟bΔ

̅ 𝐩 = [𝕀9˟9 +
𝔾

{

Δ𝛟 = (1 − α)Δ𝐞 +
𝐞𝐧𝐓𝐧 (1 − α)Δ
𝐮
𝐻nl 𝛂n
2𝐺̅ + 𝑏̅(𝑅𝑠 + 𝑅0 − 𝑅𝑛 )𝐧T𝐧 𝐻nl 𝛂n
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𝐺2
‖𝛟‖Δ
𝑅n

()53

= 𝑔 𝑔 𝑎 = cosh 𝑔 𝑏 = sinh
𝛟Δ
‖𝛟‖Δ

()54

()58

=̂
𝛟Δ

پس از بهدستآمدن 𝐫𝛾 ،برای محاسبه شعاع سطح

̅ n 𝐗n
𝔾 = 𝐗 n+1

()55

𝛾𝐫 = 𝛾𝐧 +
𝐞2𝐺𝐧Tr 𝑟(1 − 𝛼)Δ
𝑟𝛂 2𝐺̅ + 𝑏̅(𝑅s + 𝑅0 − 𝑅c ) − 𝐧Tr 𝐻nl

تسلیم ،رابطۀ ( )11در لحظۀ دلخواه  r(1-α)Δtبازنویسی
میشود:

𝑅r = 𝑅n+α+r(1−α) = 𝑅𝟎 +
]) 𝐫𝛾̅𝑏+𝑅s [1 − exp(−

()59

رابطهسازیهای نو در روش پیشنهادی
باتوجهبه اینکه در الگوریتم ارائهشده برای بهدست

سایر پارامترهای مورد نیاز را نیز میتوان بهترتیب زیر

آوردن ماتریس 𝐧𝔹 در رابطۀ ( )38از شعاع سطح تسلیم

در لحظۀ دلخواه  r(1-α)Δtبهدست آورد:

 R nو تنش بازگشتی  𝛂nدر آغاز گام مومسان استفاده
شد ،درنتیجه روش ماهیت صریح دارد .از طرفی ،وجود

p

Δ𝐞r = 𝜆r 𝐧c

()60

سختشوندگی همگن و پویای ناخطی سبب میشود که
با تغییر شعاع سطح تسلیم و تنش بازگشتی در طول

𝐗 sc
X0

()61

بخش کشسانمومسان گام بارگذاری ،ماتریس  𝔾pنیز
تغییر کند .بنابراین ،روش صریح ارائهشده دقت کافی را
ندارد .در اینجا ،برای افزایش دقت محاسبات ،شیوۀ
نیمهضمنی رابطهسازی میشود و این رابطهسازی

p

𝐧𝔹

بهجای استفاده از  𝑅nو  𝛂nبتوان شعاع سطح تسلیم و

()62

𝐬r = 𝐬 c + 2𝐺𝑟(1 − 𝛼)Δ𝐞 − 2𝐺Δ𝐞r

()63

𝚺r = 𝐬r − 𝛂r

تنش بازگشتی را از هر نقطه دلخواه در طول گام

با دادههای بهدستآمده رابطۀ ( )39بازنویسی و

مومسان برداشت کرد .سپس ،این متغیرها در تمام طول

ماتریس  𝔾pبهدست میآید:

گام زمانی ثابت در نظر گرفته میشود .برای این ،پارامتر
عددی  rدر بازۀ ) [0‚1در نظر گرفته میشود .برای

()64

محاسبۀ مقدار شعاع سطح تسلیم و تنش بازگشتی در
لحظۀ دلخواه  r(1-α)Δtدر محدوده مومسان ،باید
متغیرهای  nو 𝛾 را در همان لحظه بهدست آورد.

()65

بنابراین ،رابطههای ( )12( ،)9و ( )43بهصورت زیر
بازنویسی میشود:
()56

)𝚺n+α+r(1−α
‖ )‖𝚺n+α+r(1−α

̅
𝛟𝑏Δ
]
𝑎

𝛟̅ Δ
̅T
𝛟𝕀 + (𝑎 − 1)Δ
𝔾p = [ 9˟9
̅T
𝛟𝑏Δ

Δϕ = (1 − 𝛼)Δe
𝐞𝐧T𝐫 (1 − α)Δ
+
Hnl 𝛂r
b̅(R s + R 0 − R r ) − 𝐧Tr Hnl 𝛂r

و متغیرهای 𝑎 ‚  gو  bعبارتاند از:

= )𝐧n+α+r(1−α

= )𝛂r = 𝛂n+α+r(1−α

()57

‖ ‖Ʃc

قسمت انحرافی تنش و بردار تنش انتقالی در لحظۀ
مدنظر ،رابطههای زیر را دارد:

بهگونهای انجام خواهد شد که در برپاکردن ماتریس

=

Ʃc

= 𝐧c

Hkin Hnl 𝐧c − Hnl λr 𝛂n + 𝛂n
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𝐺2

()66

‖𝛟‖Δ

()67

a = cosh g

𝑅r

=g
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مجتبی عفیفه گلشیخی  -مهرزاد شریفیان  -مهرداد شریفیان

مشخصات مکانیکی :[22]Carbon Steel CK15

b = sinh g

2

Hkin = × 1900 MPa

سرانجام ،با بهدستآمدن  𝔾pاز رابطۀ ( )55مقدار

3

 Xn+1بهدست میآید.

2

2

2

3

3

3

× √ = Hnl = √ × 8.5 R 0 = √ × σy‚0
b̅ = 10 R s = 25 ν = 0.3

آزمونهای عددی
برای بررسی درستی و دقت روش پیشنهادی2 ،تاریخچۀ

مشخصات

بارگذاری کرنش نامتناسب که در شکلهای  1و  2نشان
داده شده است ،به 2ماده

E = 2800 MPa

Chromium-nickel

:[13] Stainless Steel X5CRNR18.9

مختلف Chromium-nickel

 Stainless Steel X5CRNR18.9و

مکانیکی

300

E = 2800 MPa ν = 0.3 Hnl = 525 b̅ = 0

Carbon Steel

 CK15اعمال میشود .در این بارگذاریها مؤلفههای

2

2

3

3

R 0 = √ × σy‚0 = √ × 170, R s = 0

کرنش شامل  ԑ11و  ԑ12و سایر مؤلفههای کرنش ،صفر

Hkin = 41080 MPa

در نظر گرفته شده است.

شکل  1تاریخچۀ بارگذاری مسیر کرنش نخست][23

شکل  2تاریخچۀ بارگذاری مسیر کرنش دوم ][8
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شکل 3مقایسۀ روش اولر پسرو و روش جدید با مسیر کرنش نخست در مادۀ Carbon Steel CK15

شکل  4مقایسۀ روش اولر پسرو و روش جدید در مادۀ  Carbon Steel CK15با مسیر کرنش دوم

برای بررسی درستی این روش2 ،تاریخچۀ

نمودار تنش  σ11که برای هر 3روش در شکلهای

بارگذاری کرنش معرفیشده در شکلهای  1و ،2به هر

 3تا  10رسم شده است ،بهروشنی نشان میدهد که تنش

یک از 2ماده آزمونشده وارد و تنشها بهنگام میشود.

های بهنگامشده با روش نو پیشنهادی و نیز پاسخ

سپس ،نمودار مؤلفۀ تنش بهنگامشده σ11با روش نو

بهدستآمده از روشهای اولر پسرو و پیشرو برای 2ماده

پیشنهادی و نیز روشهای اولر پیشرو و پسرو برای گام

مدنظر ،عمالً باهم یکسان بوده است و درستی

زمانی کوچک  𝛥t =0.001 secدر نمودارهای شکلهای

رابطهسازی انجامشده را میتوان نتیجه گرفت.

 3تا  10رسم میشود .باتوجهبه اینکه در شیوه ارائهشده

برای بررسی دقت این روش ،خطای نسبی محاسبه

در این پژوهش رابطهسازیها بهگونهای انجام شده است

و نمودار آن در گام زمانی کاربردی  𝛥t=0.025 secبرای

که بتوان دادهها را از هر نقطۀ دلخواه در طول گام

روش نو پیشنهادی و روشهای اولر پسرو و پیشرو رسم

مومسان برداشت کرد ،در محاسبات این قسمت در روش

میشود .در اینجا هم در روش نو پیشنهادی  r=0.5در

نو پیشنهادی  r=0.5در نظر گرفته شده است .همچنین،

نظر گرفته میشود .برای محاسبه خطای نسبی از رابطۀ

خاطرنشان میکند مانند این محاسبات را میتوان برای

زیر استفاده میشود:
()69

سایر مؤلفههای تنش نیز انجام داد.
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𝝈 ‖𝛔n −
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شکل  5مقایسۀ روش اولر پیشرو و روش جدید با مسیر کرنش نخست در مادۀ Carbon Steel CK15

شکل 6مقایسۀ روش اولر پیشرو و روش جدید در مادۀ  Carbon Steel CK15با مسیر کرنش دوم

شکل  7مقایسۀ روش اولر پسرو و روش جدید با مسیر کرنش نخست در مادۀ Chromium-nickel Stainless Steel X5CRNR18.9
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شکل  8مقایسۀ روش اولر پسرو و روش جدید با مسیر کرنش دوم در مادۀ Chromium-nickel Stainless Steel X5CRNR18.9

شکل  9مقایسۀ روش اولر پیشرو و روش جدید با مسیر کرنش نخست در مادۀ Chromium-nickel Stainless Steel X5CRNR18.9

شکل  10مقایسۀ روش اولر پیشرو و روش جدید با مسیر کرنش دوم در مادۀ Chromium-nickel Stainless Steel X5CRNR18.9
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شکل  11نمودار خطای نسبی روشهای اولر پیشرو و اولر پسرو برای مادۀ  Carbon Steel CK15با مسیر کرنش نخست

شکل  12نمودار خطای نسبی روش جدید برای مادۀ  Carbon Steel CK15با مسیر کرنش نخست

در این رابطه  ،Enσاندازۀ خطای نسبی 𝛔𝒏 ،تنش

روش نیمهضمنی نو پیشنهادی برای 2مسیر کرنش یکم

بهنگامشده در لحظۀ 𝑛𝑡 = 𝑡 و 𝒏̅𝝈 بردار تنش دقیق

و دوم بررسی میشود .برای این ،خطای نسبی مجموع

است .برای محاسبۀ تنش دقیق ،روش اولر پسرو با گام

(کل) با رابطۀ زیر تعریف میشود:

زمانی بسیار کوچک  𝛥t=0.00001 secاستفاده میشود.
()70

باتوجهبه نمودارهای خطای نسبی تنش رسمشده در

𝝈 ‖𝝈𝒏 −
‖ 𝒏̅
∑ = 𝜎𝑇𝐸
𝝈‖
‖𝒏̅

شکلهای  11تا  18میتوان دریافت که دقت روش اولر
پسرو از روش اولر پیشرو بیشتر بوده و دقت روش نو

محاسبۀ خطای نسبی مجموع برای 4گام زمانی

پیشنهادی بسیار بیشتر از روشهای اولر است که نشان

مختلف  𝛥t=0.0125‚ 0.025‚ 0.05‚ 0.1 secو با

دهندۀ توانمندی و دقت زیاد شیوۀ نیمهضمنی

r=0.5

انجام میشود .گامهای زمانی بهگونهای انتخاب شدهاند

رابطهسازیشده است.

که طول هر گام دوبرابر گام پیشین باشد .نتیجه محاسبات

در این قسمت نرخ همگرایی به پاسخ دقیق برای

این قسمت در جدولهای  1تا  4ارائه شده است.

روشهای اولر پیشرو ،اولر پسرو ،روش نمایی صریح و
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شکل  13نمودار خطای نسبی روشهای اولر پیشرو و اولر پسرو برای مادۀ  Carbon Steel CK15با مسیر کرنش دوم

شکل 14نمودار خطای نسبی روش جدید برای مادۀ  Carbon Steel CK15با مسیر کرنش دوم

شکل  15نمودار خطای نسبی روشهای اولر با مسیر کرنش نخست برای مادۀ
Chromium-nickel Stainless Steel X5CRNR18.9
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مجتبی عفیفه گلشیخی  -مهرزاد شریفیان  -مهرداد شریفیان

شکل  16نمودار خطای نسبی روش جدید با مسیر کرنش نخست برای مادۀ
Chromium-nickel Stainless Steel X5CRNR18.9

شکل  17نمودار خطای نسبی با روشهای اولر با مسیر کرنش دوم برای مادۀ

Chromium-nickel Stainless Steel X5CRNR18.9

شکل  18نمودار خطای نسبی روش جدید با مسیر کرنش دوم برای مادۀ
Chromium-nickel Stainless Steel X5CRNR18.9
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جدول  1محاسبۀ خطای نسبی کل برای  Carbon Steel CK15با مسیر کرنش نخست
روش نو پیشنهادی

روش نمایی صریح

روش اولر پیشرو

روش اولر پسرو

0.8979 × 10−4
0.1963 × 10−4
0.4809× 10−5
0.1242× 10−5

0.8452× 10−3
0.4231× 10−3
0.2147× 10−3
0.110× 10−3

0.4673
0.2760
0.1457
0.0754

0.4956
0.2642
0.1387
0.0721

Δ𝑡 = 0.1
Δ𝑡 = 0.05
Δ𝑡 = 0.025
Δ𝑡 = 0.0125

جدول  2محاسبۀ خطای نسبی کل برای  Carbon Steel CK15با مسیر کرنش دوم
روش نمایی صریح

روش نو پیشنهادی

10−2

0.1603× 10−3
0.3634 × 10−4
0.8598× 10−5
0.2090× 10−5

×0.1000
0.5201 × 10−3
0.2598 × 10−3
0.1299 × 10−3

روش اولر پیشرو
0.5531
0.3131
0.1738
0.0910

روش اولر پسرو
0.6430
0.3411
0.1760
0.0894

Δ𝑡 = 0.1
Δ𝑡 = 0.05
Δ𝑡 = 0.025
Δ𝑡 = 0.0125

جدول  3محاسبۀ خطای نسبی کل با مسیر کرنش نخست برای
Chromium-nickel Stainless Steel X5CRNR18.9
روش نمایی صریح روش اولر پیشرو روش اولر پسرو

روش نو پیشنهادی
0.3830× 10−1
0.9400× 10−2
0.2400× 10−2
0.6016× 10−3

0.1615
0.0769
0.0377
0.0186

0.6419
0.3695
0.1925
0.0986

0.7342
0.3895
0.2025
0.1043

Δt = 0.1
Δt = 0.05
Δt = 0.025
Δt = 0.0125

جدول  4محاسبۀ خطای نسبی کل با مسیر کرنش دوم برای
Chromium-nickel Stainless Steel X5CRNR18.9
روش نو پیشنهادی روش نمایی صریح روش اولر پیشرو روش اولر پسرو
0.2570× 10−1
0. 6400× 10−2
0.1500× 10−2
0.3739× 10−3

0.1280
0.1076
0.1220
0.1337

0.4849
0.3066
0.1747
0.0923

0.4957
0.2643
0.1387
0.0721

Δ𝑡 = 0.1
Δ𝑡 = 0.05
Δ𝑡 = 0.025
Δ𝑡 = 0.0125

شکل  19مقایسۀ برداشت داده ها از نقاط مختلف گام مومسان با مسیر کرنش نخست با رسم نمودار خطای نسبی برای
Carbon Steel CK15
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شکل  20مقایسۀ برداشت دادهها از نقاط مختلف گام مومسان با مسیر کرنش دوم با رسم نمودار خطای نسبی برای
Carbon Steel CK15

نتیجهگیری

همانگونه که در این جدولها مشاهده میشود،
روشهای اولر پیشرو ،اولر پسرو و روش نمایی صریح

در این پژوهش ،الگوی مومسانی وانمایسز همراه با

دارای دقت مرتبۀ یکماند؛ زیرا در هر مرحله با نصف

قانونهای سختشوندگی همگن ناخطی شابوش و

شدن طول گام بارگذاری ،خطای نسبی کل نیز به نصف

سختشوندگی پویای ناخطی آرمسترانگفردریک در

رسیده است .اما روش نیمهضمنی نو پیشنهادی دارای

محدودۀ تغییر شکلهای کوچک در نظر گرفته شد .برای

دقت مرتبۀ دوم است؛ زیرا با نصفشدن گام بارگذاری،

معادلههای بنیادی مدنظر ،یک شیوه نیمهضمنی برپایۀ

مقدار خطای نسبی کل به یکچهارم رسیده است.

نگاشت نمایی رابطهسازی

در بررسیهای عددی یادشده برای بهنگامسازی
تنش ،دادههای مسئله از نقطۀ میانی گام مومسان

باید دانست که در روشهای نیمهضمنی برپایۀ

=𝑟

نگاشت نمایی ،باید از اندازۀ شعاع سطح تسلیم و

) )0.5برداشت شده بود .اکنون بررسی میشود که

متغیرهای داخلی مومسانی در یک نقطۀ در فرایند حل

برداشتن دادهها از چه نقطهای از گام مومسان با روش

استفاده کرد؛ در اینجا رابطهها بهگونهای استخراج شد که

نیمهضمنی نو پیشنهادی به دقیقترین پاسخها منجر

این امکان فراهم باشد که بتوان از هر نقطهای در میان

خواهد شد .برای این ،نمودار خطای نسبی برای ماده
 Carbon Steel CK15در گام

شد.

بخش مومسانی متغیرهای مزبور را محاسبه کرد.

زمانی 𝑐𝑒𝑠 Δ𝑡 = 0 ∙ 1

برای بررسی درستی ،دقت و نرخ همگرایی شیوه نو

برای هر 2تاریخچۀ بارگذاری کرنش محاسبه و رسم

پیشنهادی از آزمونهای عددی استفاده شد و پاسخها با

میشود و 3مقدار  0.25‚ 0.5‚ 0.75برای  rدر نظر گرفته

روشهای اولر پیشرو ،اولر پسرو و نمایی صریح سنجش

میشود .نمودارها در شکلهای  19و  20رسم شده

شد .یافتهها درستی روش نو پیشنهادی را تأیید کرد و

است.

نشان داد که شیوۀ تابعاولیهگیری استخراجشده دارای

باتوجهبه نمودارهای اشارهشده میتوان دریافت که

بیشترین دقت در مقایسه با روشهای پیشین موجود

کمترین خطای نسبی هنگامی است که  r=0.5در نظر

است .از سوی دیگر ،نرخ همگرایی به پاسخ دقیق برای

گرفته شود .بنابراین ،برداشت دادهها از نقطۀ میانی گام

شیوۀ نو پیشنهادی از مرتبۀ دوم است که یک توانمندی

مومسان منجر به دقیقترین پاسخها خواهد شد.

مهم محسوب میشود.
سپس ،محاسبات در 3حالت برداشت دادهها از یک
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ضریبهای سختشوندگی پویا

 یکچهارم پایانی و نقطه میانی گام،چهارم نخست

I

ماتریس همانی

حالت رسم3 مومسانی انجام و نمودار خطای نسبی هر

K

مدول بالک

حالت با یکدیگر3 شد؛ سنجش نمودار خطای نسبی این

n

بردار یکه عمرد بر سطح تسلیم

نشان داد که بهترین پاسخها زمانی رخ میدهد که شعاع

p

تنش حجمی

سطح تسلیم و متغیرهای داخلی مومسانی از نقطۀ میانی

R

شعاع سطح تسلیم

.گام مومسان برداشت شود

H kin , H nl

شعاع سطح تسلیم نخستین

R0

واژهنامه

تنش انحرافی

s

تنش بازگشتی

a

نمادهای یونانی



تنش بازگشتی انحرافی

t

گام زمانی

&

ضریب مومسانی



نمو ضریب مومسانی



تنش



)تنش انتقالی (جابجاشده



تنش انتقالی بیبُعد



کرنش حجمی

b , Rs

ضریبهای سخت شوندگی
همگن

B

ماتریس کنترل

e

کرنش انحرافی

ee

کرنش کشسان انحرافی

ep

کرنش مومسان انحرافی

E nσ

خطای نسبی تنش

E tσ

خطای نسبی کل

F

تابع سطح تسلیم

G

ضریب کشسانی برشی

G
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2. The Semi-implicit Exponential Method
In the present study, to solve the augmented
system of the differential equations the authors
used a semi-implicit procedure. To do this, in the
first stage, the value of the yield surface radius and
the back stress in the middle of the elastic-plastic
part of the load step are calculated, and then the
values are applied for computing the coefficient
matrix 𝔹. As a result, this process will increase the
accuracy of the solution as well as the convergence
rate of the solution from the first-order
convergence rate to the second-order convergence
rate.
In this research, firstly, the scheme is
developed in a general form for a desired point in
the elastoplastic part of the load step. Then, the
calculations are done for a special case in which
the radius of the yield surface is taken from the
midpoint of the elastoplastic part of the load step.
Moreover, the solution is done based on the
computation of the radius of the yield surface for
three points located in the first quarter, the last
quarter, and the midpoint of the interval of the
elastoplastic load step. Afterwards, by plotting the
stress relative errors of the solution, it is examined
to see picking up the data from which point of the
elastoplastic load step leads to the most accurate
answers.
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1. Introduction
In the elastoplastic analyses, when the loading
continues beyond the yielding stress and the
materials endure the plastic deformations, the
stress and the internal variables in the plasticity
should be updated by integrating the constitutive
equations. In this kind of non-linear finite element
analysis, the integration process is performed on
Gauss points of the elements in each iteration of
every loading increment. On the other hand, since,
generally there is no closed-form analytical
solution for this process, usually numerical
methods for stress-updating process are used.
It should be noted that the accuracy of the
integration method of the constitutive equations
influences strongly the final answers of the
analysis. Therefore, many researches have tried to
develop and increase the accuracy and the
efficiency of integration schemes.
In this research, to increase the accuracy of the
stress-updating process, a semi-implicit method
for integrating the elastoplastic constitutive
equations is suggested. In fact, here, the von Mises
yield surface along with Chaboche nonlinear
isotropic hardening and Armstrong-Frederick nonlinear kinematic hardening are considered.
For using the exponential based integration
algorithm, the system of the differential
constitutive equations must be firstly transformed
into the augmented stress space to develop the
augmented system of the differential equations in
the general form of 𝐗̇ = 𝔹𝐗. In this equation, 𝐗 is
an augmented stress vector with n + 1 components,
and 𝔹 is an 𝐗-dependent matrix in a nonlinear
hardening model. Therefore, if the coefficient
matrix 𝔹 is considered to be constant during a load
step, the aforementioned system of the differential
equations can be solved in a closed-form way.

3. Numerical Tests
In order to evaluate the correctness, accuracy and
convergence rate of the new integration scheme,
the answers of the proposed method are examined
by the numerical tests and comparing the solution
with the backward Euler method, the forward
Euler method and the explicit exponential method.
To check the accuracy of this method, two
strain loading histories are applied to the two
materials and the corresponding stresses are
updated.
In the calculations of this section, for the
proposed method, the plastic internal variables are
taken from the midpoint of the elastoplastic load
step. The comparison of the resulting diagrams for
three methods in question, considering very fine
load step, clearly shows that the updated stress of
the proposed method as well as the response
obtained from the backward and forward Euler
methods are practically the same and the
correctness of the derived relationships can be
concluded.

1

MSc in Structural Engineering, Civil Engineering Department, Quchan University of Technology, Quchan, Iran.
Corresponding author. Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Quchan University of Technology,
Quchan, Iran. Email: m.sharifian@qiet.ac.ir
3
Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Quchan University of Technology, Quchan, Iran.
2.

131

Semi-Implicit Integration of Constitutive …

Mojtaba Afife Golsheikhi - Mehrzad Sharifian - Mehrdad Sharifian

To evaluate the accuracy of the method, the
relative stress errors are calculated by 𝐸nσ =
‖𝛔n −𝝈
̅n‖
for the practical load steps. In the
‖𝝈
̅ ‖
n

aforementioned equation, 𝛔𝒏 is the updated stress
at the time 𝑡 = 𝑡𝑛 by the integration method and
𝝈
̅ 𝒏 is the stress calculated by the backward Euler
method with very fine load step which is
considered as an exact solution.
The stress relative error diagrams illustrate
that the accuracy of the proposed method is much
higher than the other methods in question, which
proves the high capability and accuracy of the new
semi-implicit method.
Moreover, to check the convergence rate to the
exact answer, the total stress relative errors for the
different load steps are computed by the
integration schemes. The findings show that all the
forward Euler method, the backward Euler method
and the explicit exponential method have the firstorder convergence rate as it is expected; However,
the proposed new semi-implicit method poses a
second-order convergence rate, i.e., by halving the
loading step, the error of the updated stresses is
reduced in a quarter.
Finally, it is examined that for the new
proposed semi-implicit method, taking data from
which point of the elastoplastic part of the load
step will lead to the most accurate answers. The
results demonstrate that the midpoint of the
elastoplastic part of the load step yields the most
accurate answers.
4. Conclusion
In this research, the von Mises yielding model
along with the mixed non-linear hardenings was
considered in the small strain realm, and a semiimplicit integration based on the exponential
mapping method was proposed.
The obtained augmented system of differential
equations is solved, using the value of the variables
by a point in the interval of the elastoplastic part of
the load step. This strategy leads to the high
precision as well as the second-order rate of the
convergence which is a desirable feature for an
integration algorithm in plasticity.
In order to examine the suggested semiimplicit integration scheme, a broad range of the
numerical tests was performed. In the numerical
studies, the classical forward Euler and backward
Euler methods and the explicit exponential
mapping scheme are utilized to compare the results
of the new method with the aforementioned
schemes.
All the findings demonstrated the high
performance and robustness of the proposed semiimplicit second-order exponential-map algorithm.
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