
1 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 
 
 

NGUYỄN TẤN TẠI 

 

 

PHÂN TÍCH TR ƯỜNG ỨNG SUẤT VÀ  

BIẾN DẠNG TẠI ĐÁY VẾT NỨT BẰNG PHƯƠNG PHÁP 

ELEMENT FREE GALERKIN 

 
 

Chuyên ngành : Công nghệ chế tạo máy 
            Mã số        : 60.52.04 

 
 
 

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ  KỸ THUẬT 
 
 
 
 
 

Đà Nẵng - Năm 2011 



2 

 

Công trình ñược hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 

 
 

   Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Xuân Hùng 

 
 

Phản biện 1: PGS.TS. Trần Xuân Tùy 
 

 

Phản biện 2: PGS.TS. Phạm Phú Lý 

 
 

 

Luận văn ñược bảo vệ trước Hội ñồng chấm Luận văn       

thạc sĩ kỹ thuật họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 27 tháng 8 

năm 2011. 

 
 
 

 

 

* Có t`hể tìm hiểu luận văn tại: 

- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

- Trung tâm Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

 



3 

    

MỞ ĐẦU 

 

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI  

Phân tích sự hư hại do sự phát triển và lan truyền của vết nứt là 

một trong những bài toán cần thiết ñể ñảm bảo ñộ tin cậy của các kết 

cấu dưới tác ñộng của tải có chu kì. Vết nứt như là kết quả của những 

hạn chế về công nghệ trong quá trình chế tạo. Sự phát triển của vết 

nứt ñược mô hình bằng sự mở rộng liên tục của vết nứt. Điều kiện ñể 

vết nứt phát triển ñược dựa vào tiêu chuẩn hệ số cường ñộ ứng suất. 

Hệ số cường ñộ ứng suất có ñược từ sự phân tích ứng suất. 

Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM) là không phù hợp ñể phân 

tích bài toán phát triển vết nứt vì chi phí tính toán ñể chỉnh lý lưới 

sau mỗi lần mở rộng vết nứt là khá lớn. Để khắc phục khó khăn này, 

các nhà khoa học ñã tìm ra phương pháp ñể giải bài toán phát triển 

vết nứt một cách hiệu quả, ñó là các phương pháp không lưới. Ñaây 
laø các phương pháp raát toát ñeå giaûi caùc baøi toaùn trò bieân maø ñaëc bieät 
laø caùc baøi toaùn bieán daïng lôùn, baøi toaùn nöùt. Ñaëc ñieåm cuûa phöông 
phaùp naøy laø chæ yeâu caàu moät heä caùc ñieåm nuùt cuøng vôùi caùc mieàn 
aûnh höôûng (mieàn con) cuûa noù ñeå xaây döïng lôøi giaûi xaáp xæ maø 
khoâng caàn coù söï raøng buoäc hay lieân heä giöõa caùc nuùt. Vì vậy việc 

thêm hay bớt các nút trong vùng quan tâm ñược thực hiện dễ dàng. 

Vào năm 1994, Belytschko, Lu vaø Gu ñaõ phaùt trieån một phương 

pháp không lưới mới và ñược gọi là phöông phaùp phaàn töû töï do 

Galerkin (Element Free Galerkin (EFG) method). Phöông phaùp 
EFG tỏ ra hieäu quaû khi xöû lyù caùc baøi toaùn cô hoïc vaät raén nöùt, baøi 
toaùn bieán daïng lôùn. 



4 

Vì những lý do trên với mong muốn ñóng góp vào việc xây dựng 

và phát triển lĩnh vực nghiên cứu các phương pháp Meshlees ở Việt 

Nam, Vì vậy tác giả thực hiện ñề tài “ Phân tích trường ứng suất 

và biến dạng tại ñáy vết nứt bằng phương pháp EFG (Element 

Free Galerkin)” .  

2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN C ỨU  

Tìm hiểu cơ sở lý thuyết của phương pháp EFG, xây dựng dạng 

yếu cho bài toán cơ học phá hủy ñàn hồi tuyến tính bằng phương 

pháp EFG. Ứng dụng phương pháp này ñể phân tích trường ứng suất, 

biến dạng của tấm có vết nứt. Các bài toán sẽ ñược phân tích bao 

gồm: 

•  Taám voâ haïn coù veát nöùt caïnh chòu keùo ñôn truïc. 
• Taám voâ haïn coù veát nöùt caïnh chòu taûi troïng ngang. 

Phân tích với các thông số khác nhau ñể có ñược lời giải tin cậy 

và hiệu quả. 

Đánh giá kết quả của lời giải EFG với lời giải giải tích và ñề xuất 

các biện pháp ñể nâng cao tính chính xác và tốc ñộ hội tụ của 

phương pháp.  

Xây dựng thuật toán, viết chương trình phân tích và mô phỏng 

trường ứng suất, biến dạng, tính hệ số cường ñộ ứng suất bằng ngôn 

ngữ lập trình Matlab.  

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

Xây dựng lời giải xấp xỉ cho bài toán cơ học phá hủy ñàn hồi 

tuyến tính bằng phương pháp EFG. Trên cơ sở lời giải xấp xỉ tiến 

hành xây dựng giải thuật và viết chương trình phân tích và mô phỏng 

trường ứng suất, biến dạng, xác ñịnh hệ số cường ñộ ứng suất của bài 

toán tấm có vết nứt bằng ngôn ngữ. 
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Để ñạt ñược mục tiêu ñặt ra cần giải quyết các nhiệm vụ cơ bản 

sau:  

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết của cơ học phá hủy ñể xây dựng 

phương trình vi phân mô tả bài toán tấm có vết nứt cùng với 

các ñiều kiện biên.  

- Tìm hiểu và ứng dụng phương pháp EFG ñể phân tích trường 

ứng suất, biến dạng, hệ số cường ñộ ứng suất bài toán tấm có 

vết nứt. 

- Xây dựng thuật toán và viết chương trình phân tích và mô 

phỏng trường ứng suất, biến dạng và xác ñịnh hệ số cường ñộ 

ứng suất bằng ngôn ngữ lập trình Matlab.  

- So sánh lời giải của phương pháp EFG so với lời giải giải 

tích. Đánh giá hiệu quả của phương pháp EFG và ñề xuất các 

biện pháp ñể nâng cao tính chính xác và tốc ñộ hội tụ của 

phương pháp.  

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

- Phương pháp nghiên cứu ứng dụng. 

- Phương pháp thu thập tài liệu. 

5. Ý NGHĨA KHOA H ỌC CỦA LUẬN VĂN  

Phân tích sự hư hại do sự phát triển và lan truyền của vết nứt là 

một trong những bài toán cần thiết ñể ñảm bảo ñộ tin cậy của các kết 

cấu dưới tác ñộng của tải có chu kì. Điều kiện ñể vết nứt phát triển 

ñược dựa vào tiêu chuẩn hệ số cường ñộ ứng suất. Hệ số cường ñộ 

ứng suất có ñược từ sự phân tích ứng suất. 

Phân tích ứng suất, biến dạng và xác ñịnh hệ số cường ñộ ứng 

suất của tấm có vết nứt là cơ sở quan trọng ñể ñánh giá khả năng làm 

việc của chi tiết. Làm cơ sở ñể phân tích sự lan truyền và phát triển 

của vết nứt.  
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6. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN 

       Ngoài phần mở ñầu, luận văn bao gồm 4 chương: 

Chương 1: Trình bày cơ sở lý thuyết của cơ học phá hủy ñàn hồi 

tuyến tính, tích phân J , dạng miền của tích phân J , hệ số cường ñộ 

ứng suất. 

Chương 2: Trình baøy caùc khaùi nieäm vaø cô sôû lyù thuyeát cuûa 
phöông phaùp EFG vaø öùng duïng phöông phaùp EFG xaây döïng lôøi 
giaûi xaáp xæ cho baøi toaùn cô hoïc phaù huûy ñaøn hoài tuyeán tính, caùc 
phöông phaùp laøm giaøu cho phöông phaùp EFG. 

 Chương 3: Trong chöông naøy taùc giaû öùng duïng phöông phaùp 
EFG ñeå phaân tích trường ứng suất, biến dạng của caùc baøi toaùn döôùi 
ñaây baèng phöông phaùp EFG: 

- Taám voâ haïn coù veát nöùt caïnh chòu keùo ñôn truïc. 
- Taám voâ haïn coù veát nöùt caïnh chòu taûi troïng ngang. 

Caùc keát quaû coù ñöôïc töø phöông phaùp EFG seõ ñöôïc so saùnh vôùi 
lôøi giaûi giaûi tích ñaõ coù. Taát caû caùc baøi toaùn naøy ñeàu ñöôïc khaûo saùt 
trong mieàn ñaøn hoài. Ngoân ngöõ laäp trình Matlab ñöôïc söû duïng ñeå 
vieát chöông trình khaûo saùt caùc baøi toaùn naøy. Trong moãi baøi toaùn seõ 
ñöôïc khaûo saùt vôùi caùc soá löôïng nuùt phaân boá, baùn kính mieàn aûnh 
höôûng, haøm troïng soá vaø soá löôïng ñieåm Gauss khaùc nhau. 

Chương 4: Kết luận cho luận văn, bao gồm phần ñánh giá sai số, 

tốc ñộ hội tụ của phương pháp và ñề xuất các biện pháp nhằm nâng 

cao tính chính xác và tốc ñộ hội tụ của phương pháp EFG. Cuối cùng 

là hướng phát triển tiếp theo của luận văn.  
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CHƯƠNG 1 
LYÙ THUYEÁT CÔ HOÏC PHAÙ HUÛY ÑAØN HOÀI  

TUYEÁN TÍNH 
1.1 . GIÔÙI THIEÄU 

Trong chöông naøy taùc giaû taäp trung vaøo caùc vaán ñeà sau: 
• Xem xeùt cô sôû cuûa cô hoïc phaù huûy ñaøn hoài tuyeán tính, caùc 

tieâu chuaån cuûa cô hoïc phaù huûy vaø caùc phöông phaùp phaân 
tích chuùng. 

• Ñònh nghóa baøi toaùn giaù trò bieân cuûa vaät theå coù veát nöùt cho 
tröôøng hôïp öùng xöû cuûa vaät lieäu laø ñaøn hoài tuyeán tính. 

• Nghieân cöùu phöông phaùp EFG cho baøi toaùn ñaøn hoài tuyeán 
tính cuûa veát nöùt ñôn. 

• Ñaùnh giaù ñoä tin caäy, hieäu quaû vaø ñoä chính xaùc cuûa lôøi giaûi 
phöông phaùp EFG so vôùi lôøi giaûi giaûi tích. 

• Môû roäng öùng duïng baøi toaùn EFG cho caùc baøi toaùn phöùc taïp 
nhö baøi toaùn nhieàu veát nöùt. 

1.2. CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN VAØ CAÙC TIEÂU CHUAÅN CUÛA 
CÔ HOÏC PHAÙ HUÛY ÑAØN HOÀI TUYEÁN TÍNH 
1.2.1.  Baøi toaùn giaù trò bieân 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

y  

Hình 1.1. Baøi toaùn phaúng vaø phaân toá treân bieân töï nhieân 

xσ

yσ  
yxτ  

xyτ  

Y  n  

X  
α  

β  

x  

dy  

dx 

ds 

O  
)a  )b  

tΓ  

uΓ  

Phaân toá 
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1.2.2.  Tieâu chuaån naêng löôïng 
1.2.3.  Heä soá cöôøng ñoä öùng suaát 

Irwin [3] ñaõ phaân tích moái lieân heä giöõa naêng löôïng tôùi haïn vaø 
söï phaân boá öùng suaát gaàn ñænh veát nöùt vaø ñaõ ñöa ra khaùi nieäm heä soá 
cöôøng ñoä öùng suaát. Heä soá cöôøng ñoä öùng suaát bieåu thò möùc ñoä taäp 
trung öùng suaát taïi vuøng gaàn ñænh veát nöùt.  
1.2.4.  Moái quan heä giöõa suaát giaûi phoùng naêng löôïng vaø heä soá 
cöôøng ñoä öùng suaát 
1.2.5.  Tích phaân J  

Söï phaùt trieån ñoàng thôøi phöông phaùp tích phaân J  vaøo nhöõng 
naêm 1960 bôûi Rice [5] ôû Myõ vaø Cherepanov [6] ôû Lieân xoâ ñaõ ñöa 
ra moät tieâu chuaån môùi cho cô hoïc phaù huûy. Tieâu chuaån naøy coù theå 
aùp duïng cho caû baøi toaùn ñaøn hoài tuyeán tính vaø cho caû baøi toaùn ñaøn 
deûo. Tieâu chuaån naøy chæ ra raèng, tích phaân J  baèng vôùi suaát giaûi 
phoùng naêng löôïng phi tuyeán vaø ñaëc tröng cho tröôøng öùng suaát vaø 
bieán daïng taïi ñaùy veát nöùt. Hieän nay, tích phaân J  laø moät trong 
nhöõng ñaëc tröng quan troïng nhaát trong cô hoïc phaù huûy. 

Neáu söï chaûy deûo xaûy ra trong giôùi haïn nhoû (ñoä lôùn cuûa vuøng 
chaûy deûo taïi ñænh veát nöùt nhoû), caùc heä soá K  vaø G  hoaøn toaøn coù 
theå moâ taû traïng thaùi öùng suaát vaø bieán daïng gaàn ñænh veát nöùt. Tuy 
nhieân, ñoái vôùi nhöõng vaät lieäu coù ñoä beàn cao maø vuøng chaûy deûo taïi 
ñænh veát nöùt lôùn thì caùc heä soá K  vaø G  khoâng coøn chính xaùc trong 
vieäc moâ taû söï öùng xöû ñaøn deûo cuûa loaïi vaät lieäu naøy. Ñeå xaùc ñònh 
ñöôïc ñaïi löôïng naêng löôïng sao cho moâ taû chính xaùc öùng xöû ñaøn 
deûo cuûa vaät lieäu coù ñoä beàn cao, caàn phaûi söû duïng tích phaân J .  
1.2.6. Tính toaùn tích phaân J  vaø heä soá cöôøng ñoä öùng suaát 
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Caùc phöông phaùp: suaát giaûi phoùng naêng löôïng bieán daïng, 
ngoaïi suy chuyeån vò, môû roäng veát nöùt aûo, tích phaân J  vaø moät soá 
phöông phaùp khaùc ñaõ ñöôïc phaùt trieån ñeå tính toaùn heä soá cöôøng ñoä 
öùng suaát vaø giaù trò tích phaân J . Thoâng thöôøng coù hai daïng chính, 
daïng tröïc tieáp vaø daïng giaùn tieáp. Phöông phaùp tröïc tieáp xaùc ñònh 
heä soá cöôøng ñoä öùng suaát töø tröôøng öùng suaát vaø bieán daïng trong khi 
ñoù phöông phaùp giaùn tieáp laø naêng löôïng döïa vaøo vaø ñöôïc thieát laäp 
töø tích phaân J  vaø suaát giaûi phoùng naêng löôïng. Trong ñeà taøi naøy 
taùc giaû söû duïng phöông phaùp tích phaân J  ñeå tính toaùn heä soá cöôøng 
ñoä öùng suaát vaø giaù trò tích phaân J . 
 
1.2.7. Daïng mieàn cuûa tích phaân J  

Coù moät soá khoù khaên phaùt sinh khi tính tích phaân J  baèng 
phöông phaùp soá. Do söï bieán ñoäng vaø maát lieân tuïc cuûa tröôøng öùng 
suaát vaø bieán daïng taïi ñaùy veát nöùt laøm sinh ra sai soá ñaùng keå trong 
vieäc tính toaùn tích phaân J  taïi nhöõng vuøng quanh veát nöùt. Vì vaäy 
ñeå caûi thieän vieäc tính toaùn tích phaân J , daïng mieàn cuûa tích phaân 
J  phaûi ñöôïc choïn hôïp lyù. 
 

CHƯƠNG 2 
PHÖÔNG PHAÙP EFG CHO BAØI TOAÙN CÔ HOÏC PHAÙ 

HUÛY ÑAØN HOÀI TUYEÁN TÍNH 
 
2.1. GIÔÙI THIEÄU 

Trong phần mở ñầu chuùng ta ñaõ baøn luaän veà nhöõng thuaän lôïi vaø 
nhöõng khoù khaên cuûa phöông phaùp EFG khi giaûi caùc baøi toaùn cô 
hoïc raïn nöùt. Trong chöông naøy taùc giaû trình baøy caùc khaùi nieäm vaø 
cô sôû lyù thuyeát cuûa phöông phaùp EFG vaø öùng duïng phöông phaùp 
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EFG xaây döïng lôøi giaûi xaáp xó cho baøi toaùn cô hoïc raïn nöùt ñaøn hoài 
tuyeán tính. 
2.2. XAÁP XÓ KHOÂNG LÖÔÙI BÔÛI PHÖÔNG PHAÙP EFG 

Phöông phaùp EFG laø moät trong nhöõng phöông phaùp khoâng 
löôùi. Trong caùc phöông phaùp khoâng löôùi, mieàn baøi toaùn ñöôïc moâ 
taû bôûi moät boä caùc nuùt. Söï ñoùng goùp cuûa moãi nuùt trong pheùp xaáp xó 
EFG ñöôïc ñònh nghóa bôûi haøm troïng soá cuûa mieàn xaùc ñònh cuûa moãi 
nuùt. Mieàn xaùc ñònh naøy ñöôïc goïi laø mieàn aûnh höôûng cuûa moãi nuùt. 
Haøm troïng soá ñöôïc ñònh nghóa sao cho mieàn xaùc ñònh cuûa caùc nuùt 
phuû ñaày treân toaøn mieàn khaûo saùt. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Phöông phaùp EFG döïa treân pheùp xaáp xó bình phöông toái thieåu 

ñoäng [15]. Theo phöông phaùp naøy, xaáp xó ( )hu x  cuûa haøm ( )u x  
(hình 2.2) taïi baát kì ñieåm N∈ℜx  trong mieàn NΩ ⊆ ℜ , ôû ñaây 

1N =  hoaëc 2  hoaëc 3  vaø coù daïng nhö sau: 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1

k
h T

i i
i

u p a p a
=

= =∑x x x x x  
Ôû ñaây:  ( ) ( ) ( ) ( )1 2 ...T

kp p p p=   x x x x  laø moät 
cô sôû baäc k , ( )ip x  laø haøm cô sôû vaø 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 ... ka a a a=   x x x x  laø moät veùctô caùc heä soá 
chöa bieát phuï thuoäc vaøo toïa ñoä x . 

Ix

Ω

Hình 2.1. Mieàn aûnh höôûng cuûa caùc nuùt phuû kín treân toaøn mieàn baøi 

toaùn. 
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Chuù yù raèng haøm daïng EFG (2.12) khoâng thoûa maõn tính chaát 
delta-Cronecker: I ijφ δ≠  vì vaäy ( )h

I Iu x u≠ . Thoâng soá nuùt Iu  
khoâng phaûi laø giaù trò nuùt cuûa ( )h

Iu x  do ñoù ñaây laø moät pheùp xaáp 
xæ. Vì vaäy caàn phaûi chænh lyù ñieàu kieän bieân chính. 

Trong pheùp xaáp xæ bình phöông toái thieûu ñoäng, kích thöôùc cuûa 
mieàn aûnh höôûng mId  ñoùng vai troø raát quan troïng. Neân choïn mId  
ñuû lôùn ñeå mieàn aûnh höôûng bao haøm ñöôïc caùc nuùt caàn thieát trong 
mieàn con xΩ ( N m≥ ) vaø ñeå chaéc chaén ma traän [ ]A  (2.7) khoâng 
bò suy bieán. Neáu choïn mId  quaù nhoû coù theå daãn ñeán sai soá quaù lôùn 
trong pheùp tính tích phaân Gauss cuûa caùc ñaïi löôïng trong ma traän 
heä thoáng. Ngöôïc laïi, neân choïn mId  ñuû nhoû ñeå pheùp xaáp xæ MLS coù 
ñöôïc tính chaát ñòa phöông- “phaàn töû” (local character) cuûa noù. 

 
2.3. DAÏNG YEÁU CUÛA BAØI TOAÙN CÔ HOÏC PHAÙ HUÛY 

ÑAØN HOÀI TUYEÁN TÍNH 
Ñeå phaân tích tröôøng öùng suaát vaø bieán daïng cuõng nhö ñi xaùc 

ñònh caùc thoâng soá ñaëc tröng cuûa baøi toaùn cô hoïc phaù huûy nhö: tích 

iu ( )h
iu x  

( )hu x  

Hình 2.2. Haøm xaáp xæ ( )hu x  vaø thoâng soá iu  trong pheùp xaáp xæ MLS 

B 
x  

u  
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phaân J , heä soá cöôøng ñoä öùng suaát baèng phöông phaùp EFG thì daïng 
bieán phaân (daïng yeáu) caàn phaûi ñöôïc thieát laäp. 

Daïng bieán phaân cuûa phöông trình (1.1) coù daïng: 
. . 0

t

T T T
uW d b u d t u d Wσ δε δ δ−

Ω Ω Γ

∂ = Ω − Ω − Γ − ∂ =∫ ∫ ∫  
Ôû ñaây δ  laø toaùn töû bieán phaân vaø uW∂  moâ taû thaønh phaàn ñeå 

khöû ñieàu kieän bieân chính. 
Daïng ruùt goïn cuûa phöông trình (2.18) ñöôïc vieát: 

.K u f=  
Vôùi K  laø ma traän ñoä cöùng, u  laø veùctô chuyeån vò vaø f  laø 

veùctô löïc. 
 
Chuù yù raèng phöông phaùp EFG khoâng thoûa maõn tính chaát delta-

Cronecker: ( )I J IJxφ δ≠ . Do ñoù, ñieàu kieän bieân chính khoâng töï 
thoûa maõn. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy ñaõ xoù moät soá phöông phaùp 
ñöôïc söû duïng nhö: phöông phaùp nhaân töû Lagrange, phöông phaùp 
phaït, phöông phaùp bieán phaân chænh lyù, keát hôïp vôùi phöông phaùp 
phaàn töû höõu haïn. Trong ñeà taøi naøy taùc giaû söû duïng phöông phaùp 
nhaân töû Lagrange ñeå chænh lyù ñieàu kieän bieân chính. 

 
2.4.   MOÂ HÌNH BAØI TOAÙN CÔ HOÏC PHAÙ HUÛY BAÈNG 
PHÖÔNG PHAÙP EFG 

Khi phaân tích baøi toaùn cô hoïc phaù huûy baèng phöông phaùp EFG 
caàn phaûi quan taâm moät soá vaán ñeà sau: veát nöùt sinh ra söï maát lieân 
tuïc trong vaät lieäu vaø taïo ra tröôøng öùng suaát suy bieán ôû ñaùy veát nöùt. 
Ñeå theå hieän ñöôïc söï suy bieán cuûa vuøng ñaùy veát nöùt vaø thu ñöôïc 
nghieäm chính xaùc caàn phaûi löïa choïn haøm troïng soá, choïn cô sôû vaø 
choïn söï phaân boá cuûa caùc nuùt trong mieàn baøi toaùn hôïp lyù. 
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2.4.1. Söï phaân boá caùc nuùt trong mieàn baøi toaùn 
Thoâng thöôøng trong phöông phaùp EFG, ngöôøi ta thöôøng phaân 

boá caùc nuùt ñeàu. Tuy nhieân ñoái vôùi nhöõng baøi toaùn coù bieân phöùc 
taïp, baøi toaùn coù veát nöùt thì caàn phaûi coù moät giaûi phaùp phaân boá caùc 
nuùt hôïp lyù. Vôùi baøi toaùn cô hoïc phaù huûy, caùc nuùt coù theå ñöôïc theâm 
vaøo quanh veát nöùt vaø gaàn ñáy cuûa veát nöùt ñeå naâng cao ñoä chính xaùc 
cuûa lôøi giaûi.  

Vieäc boá trí caùc nuùt gaàn ñænh veát nöùt theo daïng ngoâi sao laø 
daïng hôïp lyù nhaát vaø mang laïi laïi giaûi chính xaùc nhaát trong phaân 
tích baèng phöông phaùp EFG. Soá löôïng caùc voøng, khoaûng caùch giöõa 
caùc voøng vaø soá nuùt treân töøng voøng ñöôïc löïa choïn tuøy thuoäc vaøo 
töøng baøi toaùn. 

 
2.4.2.  Tích phaân soá 

Ñoä chính xaùc cuûa tích phaân soá laø moät trong nhöõng yeáu toá aûnh 
höôûng ñeán ñoä chính xaùc cuûa lôøi giaûi cuoái cuøng. Trong taát caû caùc 
böôùc tính toaùn ma traän ñoä cöùng, veùctô löïc, tích phaân J  ñeàu söû 
duïng tích phaân soá. Phöông phaùp tích phaân ñöôïc söû duïng trong luaän 
vaên naøy laø phöông phaùp tích phaân Gauss. Phöông phaùp naøy caàn 
phaûi chia mieàn baøi toaùn thaønh caùc oâ, ñöôïc goïi laø oâ löôùi neàn. Thoâng 
thöôøng caùc oâ löôùi neàn naøy khoâng phuï thuoäc vaøo söï phaân boá cuûa 
caùc nuùt. Trong moãi oâ löôùi neàn soá ñieåm Gauss toái thieåu ñöôïc söû 
duïng laø 4 4×  ñieåm Gauss. Ña thöùc Gauss baäc cao hôn coù theå ñöôïc 
duïng cho moãi oâ löôùi neàn ñeå naâng cao ñoä chính xaùc cuûa lôøi giaûi 
nhöng chi phí tính toaùn seõ taêng theo. 
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2.4.3.  Phöông phaùp EFG vôùi cô sôû laøm giaøu 
 
Moät soá phöông phaùp ñaõ ñöôïc phaùt trieån ñeå laøm giaøu phöông 

phaùp EFG. Caùc phöông phaùp naøy döïa treân cô sôû toå hôïp caùc haøm 
ñeå xaáp xó tröôøng chuyeån vò gaàn ñænh veát nöùt. Caùc kyõ thuaät laøm 
giaøu coù theå ñöôïc chia laøm hai loaïi: laøm giaøu beân ngoaøi vaø laøm 
giaøu beân trong. Laøm giaøu beân ngoaøi döïa treân vieäc theâm haøm laøm 
giaøu vaøo haøm thöû. Trong khi ñoù kyõ thuaät laøm giaøu beân trong, haøm 
laøm giaøu ñöôïc theâm vaøo cô sôû. Kyõ thuaät laøm giaøu beân trong thöïc 
hieän deã hôn nhöng caàn theâm chi phí tính toaùn vaø caàn phaûi nghiaïch 
ñaûo ma traän moâmen bôûi vì kích thöôùc cô sôû lôùn hôn. 
2.4.4.  Söû duïng haøm khoâng lieân tuïc xaáp xæ taïi vuøng laân caän veát 

nöùt 
2.4.5.  Ñoä chính xaùc cuûa phöông phaùp 

 
 

Hình 2.7. Caùc nuùt phaân boá ñeàu vaø ña thöùc Gauss 4 4×  ñöôïc  

söû duïng cho moãi oâ löôùi neàn 

Vết nứt 

Điểm Gauss 

Nút  
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CHƯƠNG 3 
VÍ DUÏ SOÁ 

 
3.1. GIÔÙI THIEÄU 

Trong chöông naøy taùc giaû öùng duïng phöông phaùp EFG ñeå phaân 
tích trường ứng suất, biến dạng của caùc baøi toaùn döôùi ñaây baèng 
phöông phaùp EFG: 

- Taám voâ haïn coù veát nöùt caïnh chòu keùo ñôn truïc. 
- Taám voâ haïn coù veát nöùt caïnh chòu taûi troïng ngang. 
Caùc keát quaû coù ñöôïc töø phöông phaùp EFG seõ ñöôïc so saùnh vôùi 

lôøi giaûi giaûi tích ñaõ coù. 
Taát caû caùc baøi toaùn naøy ñeàu ñöôïc khaûo saùt trong mieàn ñaøn hoài. 

Ngoân ngöõ laäp trình Matlab ñöôïc söû duïng ñeå vieát chöông trình khaûo 
saùt caùc baøi toaùn naøy. 
3.2. BAØI TOAÙN TAÁM VOÂ HAÏN COÙ VEÁT NÖÙT CAÏNH CHÒU 

KEÙO ÑÔN TRUÏC 
3.2.1.  Moâ hình vaø thoâng soá phaân tích 

Xeùt taám laøm vieäc trong mieàn ñaøn hoài döôùi ñieàu kieän öùng suaát 
phaúng. Moâ hình baøi toaùn nhö hình 3.1.   

Vôùi caùc thoâng soá hình hoïc vaø vaät lieäu: 
• Moâñun ñaøn hoài cuûa vaät lieäu: E = 3.107 N/mm2 
• Löïc keùo ôû hai daàu töï do: σ = 1 N 
• Chieàu daøi taám: W = 5 mm 
• Chieàu cao taám: 2H = 10 mm 
• Chieàu daøi veát nöùt: a = 2mm 
• Heä soá poisson: ν = 0,3   
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σ

σ

W

Hình 3.1. Taám phaúng voâ haïn coù veát nöùt caïnh 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

3.2.2.  Keát quaû phaân tích 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 3.8.  So saùnh öùng suaát vuøng gaàn daùy veát nöùt giöõa nghieâm giaûi tích 
vaø lôøi giaûi baèng phöông phaùp EFG 
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Baûng 3.1. Tröôøng öùng suaát gaàn ñænh veát nöùt 

Stress xxσ  STT 
nuùt Nghieäm giaûi tích Nghieäm EFG 

 
Sai soá (%) 

1 0.5187    0.5684 3.65899 
2 0.3679  0.3671 -0.21792 
3 0.3007  0.2953 -1.82865 
4 0.2606 0.2563 -1.67772 
5 0.2331 0.2316 -0.64767 
6 0.2129 0.2136 0.327715 
7 0.1971 0.1989 0.904977 
8 0.1844  0.1860 0.860215 
9 0.1739 0.1743 0.229489 
Döôùi ñaây laø baûng soá lieäu so saùnh chuyeån vò theo phöông ñöùng 

cuûa caùc nuùt naèm treân veát nöùt cuûa lôøi giaûi EFG vaø lôøi giaûi giaûi tích. 
 

Baûng 3.2. Chuyeån vò ñöùng cuûa caùc nuùt naèm treân veát nöùt 
Chuyeån vò ñöùng STT 

Nut Nghieäm giaûi tích 
( 510−× ) 

Nghieäm EFG 
( 510−× ) 

 
Sai soá (%) 

1 0.1213 0.1185 -2.36287 
2 0.1133 0.1108 -2.25632 
3 0.1046 0.1031 -1.4549 
4 0.0951 0.0952 0.105042 
5 0.0846 0.0864 2.083333 
6 0.0726 0.075 3.2 
7 0.0581 0.0608 4.440789 
8 0.0384 0.0402 4.477612 
9 0.1213 0.1185 -2.36287 
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Hình 3.15. Taám phaúng voâ haïn coù veát nöùt caïnh 

σ

3.3. BAØI TOAÙN TAÁM VOÂ HAÏN COÙ VEÁT NÖÙT CAÏNH CHÒU 
TAÛI TROÏNG NGANG 

Xeùt taám laøm vieäc trong mieàn ñaøn hoài döôùi ñieàu kieän öùng suaát 
phaúng. Moâ hình baøi toaùn nhö hình 3.15.   

Vôùi caùc thoâng soá hình hoïc vaø vaät lieäu: 
• Moâñun ñaøn hoài cuûa vaät lieäu: 73.10E =  N/mm2 
• Löïc keùo ôû hai daàu töï do: 1σ =  N 
• Chieàu daøi taám: 1W =  mm 
• Chieàu cao taám: 1H =  mm 
• Chieàu daøi veát nöùt: 0.45a =  mm 
• Heä soá poisson: 0,3ν =  
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Vôùi caùc keát quaû ñaït ñöôïc nhö treân lôøi giaûi baèng phöông phaùp 

EFG coù ñoä tin caäy cao coù theå öùng duïng ñeå giaûi caùc baøi toaùn thöïc teá 
phöùc taïp nhö tính toaùn nöùt trong caùc caáu kieän beâ toâng, nöùt caùc caùc 
chi tieát cô khí… 

Töø hình 3.21 ta thaáy raèng, khi soá nuùt taêng leân thì giaù trò cuûa heä 
soá cöôøng ñoä öùng suaát veà gaàn vôùi giaù trò chính xaùc. Tuy nhieân thôøi 
gian tính toaùn seõ taêng theo. Vì vaäy, tuøy thuoäc vaøo töøng baøi toaùn, 
töøng yeâu caàu cuï theå cuûa lôøi giaûi maø ta choïn soá löôïng nuùt phaân tích 
cho phuø hôïp. 

Vieäc öùng duïng kyõ thuaät laøm giaøu baèng caùch söû duïng haøm xaáp 
xæ laø toå hôïp cuûa haøm tuyeán tính, haøm Heaviside ñaõ theå hieän ñöôïc 
söï suy bieán cuûa tröôøng öùng suaát  ôû ñaùy veát nöùt vaø söï maát lieân tuïc 
cuûa chuyeån vò ôû hai phí cuûa veát nöùt. Keát quaû ñaït ñöôïc hoaøn toaøn 
phuø hôïp vôùi lôøi giaûi giaûi tích. 
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saùt Hình 3.21. Heä soá cöôøng ñoä öùng suaát phuï thuoäc vaøo soá nuùt 

trong mieàn khaûo saùt 
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CHƯƠNG 4 
KEÁT LUAÄN VAØ HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN 

 
4.1.  KEÁT LUAÄN 

Luận văn ñã hoàn thành mục tiêu ñặt ra. Các mục tiêu bao gồm: 
Tìm hiểu cơ sở lý thuyết của phương pháp EFG, xây lời giải xấp xỉ 

cho bài toán cơ học phá hủy ñàn hồi tuyến tính bằng phương pháp EFG. 
Ứng dụng phương pháp này ñể phân tích trường ứng suất, biến dạng và 
xác ñịnh hệ số cường ñộ ứng suất của tấm có vết nứt. Các bài toán sẽ ñược 
phân tích trong ñề tài bao gồm: 

•  Taám voâ haïn coù veát nöùt caïnh chòu keùo ñôn truïc. 
• Taám voâ haïn coù veát nöùt caïnh chòu taûi troïng ngang. 

Phân tích với các thông số khác nhau ñể có ñược lời giải tin cậy và 
hiệu quả. 

Đánh giá kết quả của lời giải EFG với lời giải giải tích và ñề xuất các 
biện pháp ñể nâng cao tính chính xác và tốc ñộ hội tụ của phương pháp.  

Xây dựng thuật toán, viết chương trình phân tích và mô phỏng 
trường ứng suất, biến dạng, tính hệ số cường ñộ ứng suất bằng ngôn 
ngữ lập trình Matlab.  

Luaän vaên ñược hoàn thành với caùc noäi dung: 
Chương 1: trình bày cơ sở lý thuyết của cơ học phá hủy ñàn hồi 

tuyến tính, tích phân J , dạng miền của tích phân J , hệ số cường ñộ 
ứng suất. 

Chương 2: trình baøy caùc khaùi nieäm vaø cô sôû lyù thuyeát cuûa 
phöông phaùp EFG vaø öùng duïng phöông phaùp EFG xaây döïng lôøi 
giaûi xaáp xæ cho baøi toaùn cô hoïc phaù huûy ñaøn hoài tuyeán tính. Caùc 
phöông phaùp laøm giaøu cho phöông phaùp EFG cuõng ñöôïc trình baøy 
trong chöông naøy. 
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 Chương 3: Trong chöông naøy taùc giaû öùng duïng phöông phaùp 
EFG ñeå phaân tích trường ứng suất, biến dạng của caùc baøi toaùn döôùi 
ñaây baèng phöông phaùp EFG: 

• Taám voâ haïn coù veát nöùt caïnh chòu keùo ñôn truïc. 
• Taám voâ haïn coù veát nöùt caïnh chòu taûi troïng ngang. 

Caùc keát quaû coù ñöôïc töø phöông phaùp EFG seõ ñöôïc so saùnh vôùi 
lôøi giaûi giaûi tích ñaõ coù. Taát caû caùc baøi toaùn naøy ñeàu ñöôïc khaûo saùt 
trong mieàn ñaøn hoài. Ngoân ngöõ laäp trình Matlab ñöôïc söû duïng ñeå 
vieát chöông trình khaûo saùt caùc baøi toaùn naøy. Trong moãi baøi toaùn seõ 
ñöôïc khaûo saùt vôùi caùc soá löôïng nuùt phaân boá, baùn kính mieàn aûnh 
höôûng, haøm troïng soá vaø soá löôïng ñieåm Gauss khaùc nhau. 

Chương 4: Kết luận cho luận văn, bao gồm phần ñánh giá sai số, 
tốc ñộ hội tụ của phương pháp và ñề xuất các biện pháp nhằm nâng cao 
tính chính xác và tốc ñộ hội tụ của phương pháp EFG. Cuối cùng là 
hướng phát triển tiếp theo của luận văn.  

Taùc giaû söû duïng ngoân ngöõ laäp trình Matlab ñeå xaây döïng thaønh 
coâng chöông trình phaân tích vaø moâ phoûng töï ñoäng tröôøng öùng suaát, 
bieán daïng vaø tính heä soá cöôøng ñoä öùng suaát baøi toaùn taám coù veát 
nöùt, chöông trình naøy cho keát quaû tin caäy so vôùi lôøi giaûi giaûi tích. 
Caùc giaûi thuaät chia löôùi neàn töï ñoäng cho caùc keát caáu cuõng ñöôïc taùc 
giaû thöïc hieän ñeå coù ñöôïc caùc lôøi giaûi vôùi maät ñoä löôùi khaùc nhau. 
Moät giao dieän ñöôïc laäp trình cho pheùp khaûo saùt baøi toaùn vôùi caùc 
thoâng soá khaùc nhau cuûa baùn kính mieàn aûnh höôûng, maät ñoä nuùt, baäc 
ña thöùc Gauss, kích thöôùc taám, kích thöôùc vaø vi trí veát nöùt, giaù trò 
taûi. 

Qua keát quaû phaân tích caùc baøi toaùn ñaøn hoài hai chieàu baèng 
phöông phaùp EFG, taùc giaû nhaän thaáy moät soá vaán ñeà caàn löu yù khi 
söû duïng phöông phaùp naøy: 
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• Phöông phaùp EFG laø phöông phaùp khoâng löôùi ñöôïc xaây 
döïng döïa treân nguyeân lyù bieán phaân Galerkin. Maëc duø 
löôùi laø khoâng caàn thieát cho vieäc xaây döïng haøm daïng. 
Tuy nhieân, löôùi neàn vaãn ñöôïc söû duïng trong pheùp tính 
tích phaân ñeå tính ma traän ñoä cöùng vaø ma traän khoái löôïng. 

• Keát quaû phaân tích baèng lôøi giaûi EFG cho thaáy raèng baèng 
giaûi thuaät theâm caùc nuùt vaøo vuøng laân caän cuûa ñaùy veát 
nöùt thì ñoä chính xaùc cuûa lôøi giaûi vaãn ñaït ñöôïc vôùi soá 
löôïng nuùt ít hôn so vôùi khoâng theâm caùc nuùt vaøo vaø thôøi 
gian tính toaùn ít hôn. Ñoä chính xaùc cuûa lôøi giaûi cuõng phuï 
thuoäc vaøo daïng boá trí caùc nuùt khi theâm vaøo. Sau nhieàu 
keát quaû thöû nghieäm, taùc giaûi nhaän thaáy raèng caùch boá trí 
caùc nuùt quanh laân caän ñænh veát nöùt theo daïng ngoâi sao 
(hình 3.15) cho keát quaû chính xaùc nhaát. 

• Tuy nhieân nhö ñaõ thaáy ôû treân, vieäc chia löôùi ñeàu treân 
toaøn mieàn tính toaùn coù öu ñieåm laø giaûi thuaät chia löôùi deã 
thöïc hieän,  tuy nhieân ñaõ laøm taêng theâm thôøi gian tính 
toaùn vì vaäy laøm cho giaù thaønh tính toaùn seõ cao. Öu ñieåm 
noåi baäc cuûa caùc phöông phaùp khoâng löôùi laø khoâng caàn 
phaûi ñònh nghóa löôùi khi xaây döïng haøm daïng, chæ caàn moät 
boä nuùt phaân boá trong mieàn baøi toaùn, söï lieân keát giöõa caùc 
nuùt laø khoâng caàn thieát. Chính vì vaäy ñeå giaûm thôøi gian 
tính toaùn ta tieán haønh taêng theâm caùc nuùt ôû vuøng gaàn ñænh 
veát nöùt. 

• Trong phöông phaùp EFG haøm chuyeån vò ( )u x  ñöôïc xaáp 
xæ bôûi ( )hu x . Do ñoù nhöõng nguyeân nhaân aûnh höôûng ñeán 
ñoä chính xaùc cuûa lôøi giaûi baèng phöông phaùp EFG laø: 1) 
kích thöôùc baùn kính mieàn aûnh höôûng mId , 2) daïng haøm 
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troïng soá ñöôïc löïa choïn, 3) maät ñoä nuùt phaân boá trong 
mieàn khaûo saùt, 4) soá ñieåm Gauss trong töøng mieàn con vaø 
trong toaøn mieàn khaûo saùt, 5) tham soá phaït λ . 

• Phöông phaùp EFG cho keát quaû lieân tuïc treân caùc bieán thöù 
caáp, ñaây laø khaùc bieät raát lôùn maø caùc phöông phaùp khaùc 
khoâng coù ñöôïc. Phöông phaùp PTHH khoâng giöõ ñöôïc tính 
lieân tuïc cho caùc bieán thöù caáp (chaúng haïn öùng suaát) taïi 
bieân tieáp giaùp giöõa caùc phaàn töû. Sôû dó nhö vaäy laø vì haøm 
daïng trong PTHH laø tuyeán tính töøng khuùc khi söû duïng ñeå 
xaây döïng haøm thöû. Ngöôïc laïi, phöông phaùp EFG khoâng 
söû duïng phaàn töû maø chæ söû duïng caùc nuùt. Haøm thöû ñöôïc 
xaáp xæ theo MLS neân haøm thöû laø trôn. Bôûi vaäy, caùc bieán 
thöù caáp cuûa EFG laø lieân tuïc. Nhö vaäy, coù theå khaúng ñònh, 
ñaây laø moät öu ñieåm raát lôùn cuûa phöông phaùp EFG. 

• Trong pheùp xaáp xæ MLS, kích thöôùc mId  cuûa mieàn aûnh 
höôûng ñoùng vai troø raát quan troïng. Neân choïn mId  ñuû lôùn 
ñeå mieàn aûnh höôûng bao haøm ñöôïc caùc nuùt caàn thieát 
trong mieàn con xΩ ( N m≥ ) vaø ñeå chaéc chaén ma traän 

[ ]A  (2.7) khoâng bò suy bieán. Neáu choïn mId  quaù nhoû coù 
theå daãn ñeán sai soá quaù lôùn trong pheùp tính tích phaân 
Gauss cuûa caùc ñaïi löôïng trong heä thoáng caùc ma traän. 
Ngöôïc laïi, neân choïn mId  ñuû nhoû ñeå pheùp xaáp xæ MLS coù 
ñöôïc tính chaát ñòa phöông- “phaàn töû” (local character) 
cuûa noù. 

• Soá ñieåm tích phaân Gauss nhoû nhaát phaûi lôùn hôn hai phaàn 
ba soá nuùt phaân boá trong mieàn baøi toaùn (

2

3Q tn n> ). 
• Tæ soá giöõa soá ñieåm tích phaân Gauss vaø soá nuùt ( nα ) naèm 

trong khoaûng töø 3 ñeán 9, keát quaû kinh teá vôùi ñoä chính 
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xaùc chaáp nhaän ñöôïc coù theå coù ñöôïc vôùi 3nα = . Ñieàu 
naøy coù nghóa laø soá ñieåm tích phaân Gauss phaûi gaáp ba laàn 
soá nuùt phaân boá trong mieàn phaân tích. 

• Khöû ñieàu kieän bieân chính baèng phöông phaùp haøm phaït 
coù toác ñoä hoäi tuï nhanh hôn phöông phaùp nhaân töû 
Lagrange. 

Vieäc öùng duïng kyõ thuaät laøm giaøu baèng caùch söû duïng haøm xaáp 
xæ laø toå hôïp cuûa haøm tuyeán tính, haøm Heaviside ñaõ theå hieän ñöôïc 
söï suy bieán cuûa tröôøng öùng suaát  ôû ñaùy veát nöùt vaø söï maát lieân tuïc 
cuûa chuyeån vò ôû hai phí cuûa veát nöùt. Keát quaû ñaït ñöôïc hoaøn toaøn 
phuø hôïp vôùi lôøi giaûi giaûi tích. 

Vôùi caùc keát quaû ñaït ñöôïc nhö treân lôøi giaûi baèng phöông phaùp 
EFG coù ñoä tin caäy cao coù theå öùng duïng ñeå giaûi caùc baøi toaùn thöïc teá 
phöùc taïp nhö tính toaùn nöùt trong caùc caáu kieän beâ toâng, nöùt caùc caùc 
chi tieát cô khí… 
4.2.   HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN 

Beân caïnh nhöõng öu ñieåm ñaõ ñöôïc xem xeùt trong caùc chöông 
treân, phöông phaùp EFG vaãn coøn toàn taïi moät soá vaán ñeà caàn phaûi 
ñöôïc nghieân cöùu: 

• Haøm daïng cuûa EFG coøn khaù phöùc taïp vaø khoâng coù tính 
chaát Delta Kronecker do vaäy caàn phaûi chænh lyù ñieàu kieän 
bieân chính. 

• Chöa coù cô sôû ñeå löïa choïn baùn kính mieàn aûnh höôûng 

maxd , thoâng soá phaït λ , maät ñoä nuùt, baùn kính mieàn laøm 
giaøu ñeå coù lôøi giaûi tin caäy vaø hieäu quaû. Vì vaäy gaây khoù 
khaên cho ngöôøi söû duïng.  

Caàn nghieân cöùu xaây döïng haøm daïng thoûa ñieàu kieän bieân chính 
cho phöông phaùp EFG. 
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Nghieân cöùu keát hôïp giöõa phöông phaùp EFG vaø phöông phaùp 
FEM ñeå giaûi quyeát caùc baøi toaùn phi tuyeán. 

Cuøng vôùi vieäc nghieân cöùu ñeå haïn cheá caùc nhöôïc ñieåm cuûa 
phöông phaùp, höôùng caàn ñöôïc phaùt trieån laø öùng duïng phöông phaùp 
naøy vaøo giaûi quyeát caùc baøi toaùn bieán daïng lôùn, baøi toaùn phaùt hieän 
vaø döï ñoaùn söï phaùt trieån cuûa veát nöùt, baøi toaùn bieán daïng deûo, baøi 
toaùn va chaïm,… 
 

 
 

 


