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ABSTRACT  
        In this work, strains were studied and analyzed in a thin flat plate with a surface 
crack at the center, subjected to cycling of low velocity impact loading for two types of 
aluminum plates (2024, 6061). Experimental and numerical methods were 
implemented to achieve this research. Two cases of boundary conditions were used in 
this study; clamped-clamped with simply supported at the other edges, and clamped-
clamped with free at the other edges.  Numerical analysis using program (ANSYS11-
APDL) based on finite element method used to analyze the strains with respect to time 
at crack tip. In the experimental work, a rig was designed and manufactured for cyclic 
impact loading on the cracked specimens. The grid points was screened in front of the 
crack tip to measure the elastic-plastic displacements in the x and y directions by grid 
method, from which the strains are calculated. The results show that the strains increase 
with increasing the crack length. It was found that the cumulative number of cycles 
leads to increase in the strain values.  
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  حة رقيقة بأستخدام الطريقة العددية والعمليةسلوك االنفعال عند قمة شق في صفي
  

  الخالصة
في ھذا العمل تم دراسة وتحليل األنفعاالت لصفائح رقيقه ومستوية تحتوي على شق سطحي في        

وسطھا ومعرضة لحمل صدمة دوري ذات سرعة منخفضة ولنوعين من سبائك أاللمنيوم 
) . تم أستخدام طريقتين للتثبيت األولى تكون صفائح األلمنيوم مثبته من طرفي عرض 2024,6061(

بساطه من طرفي الطول والثانية تكون مثبته من طرفي عرضھا وحره من طرفي الصفيحه ومسنده ب
العددي حيث تم أستخدام برنامج  التحليلطولھا .تم استخدام طرق عملية وعددية النجاز ھذا العمل. في 

(ANSYS11-APDL)  بأالعتماد على طريقة العناصرالمحددة وذلك لتحليل األنفعاالت بالنسبة للزمن
لشق. في الجزء العملي تم تصميم وتصنيع جھاز لتسليط حمل الصدمه المتكرر على مركز عند قمة ا

العينه. حيث تم طباعة شبكه النقاط عند مقدمة قمة الشق وذلك لقياس االزاحات بطريقة الشبكة وبالتالي 
بأزدياد طول أظھرت النتائج بأن األنفعاالت المتولده تزداد  .ايجاد االنفعاالت المتوزعه حول قمة الشق

  الشق كذلك أظھرت بأن عدد الدورات التراكمي يؤدي الى زيادة قيم األنفعاالت. 
  
  

 


