
Eng. & Tech. Journal, Vol.31, No.1 , 2013        
                      
 

53 
 

Investigation the Redistribution Stresses in Fibre Composite 
Materials Due to Break in Non-Uniform Fibre 

 
 
Zainab M. Jassim 
Engineering Collage, University of Kufa /Kufa 
Email:lam_iamm@yahoo.com 
Dr. Luay S. Al-Ansari  
Engineering Collage, University of Kufa /Kufa 
Dr. Ameen A. Nassar 
Engineering Collage, University of Basrah/ Basrah 
 
 

Received on:12/4/2012      &     Accepted on:15/8/2012 
 
ABSTRACT 

In this research, the effect of break in a composite material containing one fibre 
with non-uniform cross section area was investigated depending on Nearest 
Neighboring Load Theory. Using Shear Lag Theory, a new equation described the 
redistribution phenomena was derived starting from the Beyerlein and Landis s 
equation that deals with the redistribution phenomena in a uniform fiber composite 
material. A mathematical model described the redistribution stresses phenomena in 
normal stress due to break in non-uniform fiber of composite material was made. Also, 
the finite elements model was built using ANSYS 11.0  software.A set of numerical 
calculating was done in order to study the parameters (Width of the matrix and 
diameter of the fibre )affecting on the normal stress values and to verify the new 
equation. The comparison between the ANSYS results and new equation results was 
done and a good agreement was found. 

 
Keywords: Shear Lag Theory ,Composite material , Fibre with non-uniform, 
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  دراسة أعادة توزيع األجهادات في المواد المتراكبة نتيجة الكسر
  في ليف متغير المقطع

 
 الخالصة

-Non)وجود كسر في مادة متراكبة تحوي ليف متغيـر المقطـع    تأثيرتناول هذا البحث دراسة 
Uniform Cross Section)        على عملية اعـادة توزيـع االجهـادات العموديـة معتمـدين علـى

 Shear) قد تم استخدام نظرية تاخر القـص ل.  (Nearest Neighboring Load Theory)نظرية
Lag Theory)  الشتقاق معادلة جديدة تصف عملية توزيع االجهادات من خالل االستفادة من المعادلة

و الخاصـة بـالمواد المتراكبـة ذات اليـاف      (Beyerlein and Landis)المشتقة من قبل الباحثين 
 ة الجديدة تم الحصول على موديل رياضي يحـاكي عمليـة توزيـع   لمن خالل المعاد. منتظمة المقطع
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حيـث تـم   . االجهادات العمودية من جراء وجود كسر واحد في الليف المتغير المقطع للمادة المتراكبة
لحساب االجهادات العمودية في اي نقطة للمـادة   (MATLAB Program)استخدام برنامج الماتالب 

موديل رياضي اخر يحاكي عملية توزيع االجهادات العمودية معتمدين علـى   أعدادا تم كم. المتراكبة
تم اجـراء  .(ANSYS)مستخدمين برنامج  (Finite Elements Method)طريقة العناصر المحددة 

علـى  ) عرض المـادة االسـاس و قطـر الليـف     (مجموعة من الحسابات لدراسة العوامل المؤثرة 
من خالل المقارنة بين نتائج برنامج .جهة و التحقق من صحة المعادلة الجديدة االجهادات العمودية من

(ANSYS) و نتائج المعادلة الجديدة تم الحصول على تقارب جيد بين النتيجتين.  
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