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Luận án xây dựng mô hình tính toán số cho bài toán nứt trong không gian hai chiều 

sử dụng hai phương pháp không lưới Galerkin mở rộng bao gồm phương pháp nội 

suy điểm hướng kính (RPIM) và phương pháp nội suy động Kriging (MK) cải tiến. 

Các kỹ thuật làm giàu bao gồm việc sử dụng hàm bước (step function) cho bề mặt 

nứt, các hàm nhánh tiêu chuẩn (standard branch functions) và hàm dốc tuyến tính 

(linear ramp function) cho đỉnh nứt lần đầu tiên được áp dụng trong các phương 

pháp không lưới RPIM và MK. Phương pháp không lưới moving Kriging được cải 

tiến bằng cách sử dụng ba loại hàm tương quan (đa thức bậc bốn, đa thức bậc bốn 

rút gọn và hàm Gauusian) nhằm loại bỏ ảnh hưởng của thông số kinh nghiệm và áp 

dụng cho các bài toán nứt. Các phương pháp được phát triển và thực hiện phân tích 

nứt trong các mô hình vật liệu đẳng hướng, trực hướng và vật liệu có cơ tính biến 

thiên (FGM). Nhiều dạng bài toán nứt như ứng xử tĩnh, động của vết nứt và lan 

truyền vết nứt được tính toán và so sánh kết quả với các lời giải từ phương pháp 

giải tích, thực nghiệm hoặc phương pháp số khác. Sự phù hợp giữa các kết quả thu 

được từ các phương pháp không lưới mở rộng với các kết quả tham khảo thể hiện 

độ chính xác của các phương pháp được phát triển trong luận án. 
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