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انعطافپذیر با تئوری الیهای و فرمولبندی انرژی جدید
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چکیده
. تحليل شده است، پاسخ ورق کامپوزیتی چندالیه ویسكواالستيك در برابر ضربه کمسرعت ناشی از برخورد یك جسم کروی صلب،در مقاله کنونی
 فرمولبندی جدیدی از انرژی که برای تحليل ضربه مناسب بوده و انرژی پتانسيل ناشی از فروروی ضربهزن در ورق را نيز در نظر،در این راستا
 ابتدا جهت در نظر گرفتن اثر سختی الیههای زیرین بر، قانون تماس هرتز، در تحليل کنونی. برای اولين بار ارائه و استفاده شده است،میگيرد
 مدل انتگرال سلسله مراتبی ولترا برای توصيف رفتار ویسكواالستيك مواد به کار رفته و برای مدلسازی. اصالح شده است،سختی ناحيه تماس
 برای یافتن پاسخ معادالت. استفاده شده است، از تئوری الیهای دارای توانایی در نظرگرفتن تغيير شكلپذیری عرضی الیهها،دقيقتر رفتار ورق
 انتگرالگيری ذوزنقهای و شيوه انتگرالگيری عددی زمانی نيومارک بهره گرفته، از ترکيب روشهای اجزای محدود،انتگرالی حاکم-دیفرانسيلی
 ميزان، اثر پارامترهای گوناگون رفتار ویسكواالستيك مواد و نيز سرعت ضربهزن بر تاریخچههای زمانی نيروی ضربه، در بخش نتایج.شده است
 سختی ورق و، نتایج نشان می دهند که به دليل ماهيت ميراسازی ساختاری مواد ویسكواالستيك.فروروی و خيز ورق مورد بررسی قرار گرفته است
، در حالت کلی، همچنين. کاهش مییابند، افزایش یافته ولی خيز دیناميكی بيشينه پدید آمده در ورق و ميزان فروروی، نيروی ضربه،در نتيجه
.افزایش نيروی تماس بيانگر افزایش ميزان فروروی نمیباشد
. روش اجزای محدود، تئوری الیهای، ورق کامپوزیت ویسكواالستيك انعطافپذیر، فرمولبندی جدید انرژی، ضربه کمسرعت:واژههای کلیدی
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Abstract
In the present paper, responses of a multilayer viscoelastic composite plate against a low-velocity impact by a rigid
spherical indenter is investigated. In this regard, a novel energy formulation that is suitable for impact analysis and
accounts for the potential energy due to indentation is proposed and employed, for the first time. First, Hertz contact
law is refined to include effect of the lower layers on the stiffness of the contact region. Voltra hierarchical integral is
employed for modeling the viscoelastic material and a layerwise theory capable of considering the transverse flexibility
of the layers is used to accurately model the plate behavior. To solve the governing integro-differential equations, the
finite element method, trapezoidal integration method, and Newmark numerical time integration method are used. In the
results section, effects of the various viscoelasticity parameters and the indenter velocity on the time histories of the
contact force, indentation, and lateral deflection of the plate are investigated. Results show that due to the damping
nature of the viscoelastic materials, the plate rigidity and contact force increase whereas the maximum lateral deflection
and the indentation decrease. Furthermore, higher contact forces do not necessarily indicates higher indentations.

Keywords: Low-velocity impact, Novel energy formulation, Flexible viscoelastic composite plate, Layerwise theory,
Finite element.
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 -1مقدمه
سازههای کامپوزیتی چند الیه ،بهطورگستردهای در صنایع
مختلف مورد استفاده قرار گرفتهاند .با وجود برتریهایی مانند
نسبت استحكام به وزن باال ،برخی از نارساییهای اینگونه از
سازهها ،مانند آسيبپذیری در برابر بارهای ضربهای پيشبينی
نشده ،از جمله بارهای ناشی از سقوط اجسام یا پرت شدن ابزار
بر این سازهها ،همواره عامل نگرانکنندهای بودهاند .زیرا
آسيبهای پدید آمده میتوانند مقاومت سازه را به طور
چشمگيری کاهش دهند .به دليل استفاده از مواد پليمری در
ماتریس مواد کامپوزیتی و به طور کلی ،وجود ميرایی سازهای
قابل توجه در الياف و ماتریس که با واژه ویسكواالستيسيته
شناخته میشود ،پيشبينی دقيق پاسخ سازههای یاد شده در
برابر ضربه ،نيازمند استفاده از مدلهای ساختاری دربر گيرنده
ماهيت ویسكواالستيك مواد میباشد.
با وجود آنکه تاکنون مقاالت زیادی درباره پاسخ ورقهای
کامپوزیتی در برابر ضربه کمسرعت منتشر شده است ،اکثر این
آثار در ارتباط با مقاومت دربرابر آسيب ،بدون در نظر گرفتن
ماهيت ویسكواالستيك رفتار مواد ،بودهاند .ویژگیهای
مكانيكی مواد ویسكواالستيك متغير با زمان و مكان (به دليل
تغييرات مكانی و زمانی ميدان کرنش) بوده و به علت همگيری
رفتارهای االستيك و ميراسازی در مواد ویسكو االستيك،
موجب افزایش سختی و تغيير فرکانسهای طبيعی ورق
میگردند .در نتيجه ،با توجه به اینکه پاسخ دیناميكی ورق،
ترکيبی از پاسخهای ناشی از مودهای ارتعاشی مختلف است،
این ویژگیهای مواد ،پاسخ ضربه را به طور چشمگيری تحت
تاثير قرار میدهند .لذا ،رفتار ورق کامپوزیتی ویسكو االستيك
تحت بارهای ضربهای را به طور کلی بهبود میبخشند .با این
وجود ،به دليل آنکه ویژگیهای یاد شده فرایند انتقال نيرو از
جسم ضربهزن به ورق و ميزان فروروی ضربهزن را تحت تاثير
قرار میدهند ،اظهار نظر کلی در ارتباط با پاسخ ورق در برابر
ضربه ،بدون ارائه یك تحليل دقيق ،امكانپذیر نمیباشد.
اغلب مدلهای ضربه ارایه شده برای ورقهای کامپوزیتی
عادی ،مبتنی بر گسستهسازی از طریق استفاده از المانهای
جرم و فنر میباشند [ .]4بدیهی است که این مدلها توانایی
آشكار سازی آثار مدهای ارتعاشی باالتر از مدخمشی اول تغيير
فرم و ارتعاش ورق ،که گاهی چشمگيرند ،را ندارند .ابریت]2[ 4
1- Abrate

مروری جامع در خصوص مدل های ارایهشده در زمينه ضربه
کمسرعت ورق کامپوزیتی ارایه کرده است.
صدربا م 2وابود ی ،]3[ 3پاسخ ورقهای کامپوزیتی
ویسكواالستيك را تحت بار دیناميكی با تغييرات زمانی پلهای
مورد بررسی قرار دادند .آنها از روابط بولتزمن 1و سری فوریه
برای یافتن پاسخ فرکانسی استفاده کردند .پاسخ دیناميكی و
شبه دیناميكی تيرهای ویسكواالستيك با استفاده از نظریه
تبدیل الپالس و با روش اجزاء محدود ،توسط چن ]1[ 9بررسی
بررسی شد .الياسو ف 6و آکو ز ]9[ 7پایداری ورقهای
ویسكواالستيك تحت بار عرضی با تغييرات زمانی مثلثی را
بررسی نموده و معادالت ساختاری ویسكواالستيك را به فرم
بولتزمن -ولترا 1ارائه و معادالت حاصله را به شيوه تبدیل
الپالس حل نمودند.
برخی از پژوهشگران ،نكات مرتبط با نحوه استفاده از تناظر
االستيك -ویسكواالستيك در ورقهای ویسكواالستيك
هدفمند تحت بار گسترده و نيروهای برشی درون صفحهایی را
مورد کاوش قرار داده و ثابت نمودند که اصل تناظر مواد
ویسكواالستيك ،ضمن آنکه تنها برای تغييرات سينوسی بار
قابل استفاده است ،برای نوع خاصی از مواد هدفمند که تابع
واهلش آنها جدایشپذیر است ،برقرار است [ 6و  .]7ابدون 1و
ازرا ر ،]1[ 40پاسخ ورق ویسكواالستيك تحت بارگذاری
هارمونيك را به شيوه المان محدود بررسی نمودند .برای
توصيف ویژگیهای ویسكواالستيك مواد ،از ماتریس واهلش
پيچيدهای که تابعی از فرکانس واهلش بود ،استفاده شد.
پاسخ ضربه ورق ویسكواالستيك ،توسط آسی 44و همكاران
[ ]1به شيوه المان محدود به دست آمد .در این زمينه ،مدل
ساده واهلش مواد غير همگن استفاده شده و از مدل جامد
ویسكواالستيك خطی برای توصيف رفتار ویسكواالستيك بهره
گرفته شد .همچنين ،رفتار گذرای ورقهای کامپوزیتی
ویسكواالستيك تحت بارگذاری دیناميكی با تغييرات زمانی

2- Cederbaum

3- Aboudi
4- Boltzman
5- Chen
6- Ilyasov
7- Aköz
8- Boltzman-Voltra
9- Abdoun
10- Azrar
11- Assie
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مثلثی توسط آسی و همكاران [ ]40بررسی شد .آنها از تئوری
برشی مرتبه اول و روش اجزاء محدود برای یافتن معادالت
حاکم استفاده کردند .حل زمانی با استفاده از روش نيومارک
انجام پذیرفت [ .]44التنباخ 4و ارميو ]42[ 2رفتار خمشی ورق
هدفمند ساخته شده از فومهای فلزی یا فومهای پليمری
ناهمگن ویسكواالستيك را مورد بررسی قرار دادند .اخيراً،
تحليل ارتعاش غيرخطی ورق همسانگرد ویسكواالستيك
مستطيلی ،توسط امابيلی ]43[ 3انجام شده است.
در خصوص استفاده از مدلهای پيوسته در تحليل ضربه
کم سرعت ،نثير و همكارانش [ ]41به بررسی تنشها و
جابجاییهای کلی پدید آمده در ورق پرداختند .در این تحليل،
ميزان فروروی ضربه زن مورد توجه قرار نگرفته است.
کریستوفرو 1و همكارانش نيز به مدلسازی هندسی ناحيه
تماس برای ورق فاقد امكان خيز پرداختند [ 49و .]46
ترن ر ]47[ 9به اصالح روابط مربوط به تماس ورق
ارتوتروپيك از طریق جایگزینی مدول کشسان مواد همسانگرد
در رابطه هرتز با مدول کشسانی عرضی پرداخت .سپس
سوانسون ]41[ 6با استفاده از مطالعات تجربی خود ،رابطه هرتز
که اساساً برای "نيم فضا" بهدست آمده را برای ضربه "ورق"
اصالح نمود .شرعيات و فرزان نسب [ ]41ضربه کمسرعت ورق
همسانگرد هدفمند ویسكواالستيك را با استفاده از یك تئوری
ورق تكالیه هم ارز با جدا نمودن آثار خمشی و برشی ،بررسی
کردند.
در زمينه تحليل ضربه ورق با دیدگاه تئوری یا تجربی،
پژوهشهای متعددی نيز در مجالت داخلی منتشر شدهاند.
بيدی و همكاران [ ]20تحليل تجربی و عددی ضربه روی ورق
های فوالدی انحنادار را برای دستیابی به تغيير شكل ماندگار
و تغييرات شتاب ضربهزن ،انجام دادند .خورشيدی [ ]24رفتار
ضربه غيرخطی االستوپالستيك ناشی از برخورد یك گلوله
کروی با یك ورق مستطيلی نسبتاً ضخيم را با استفاده تئوری
مرتبه اول برشی ميندلين -ریزنر و حل تحليلی با بهکارگيری
بسط توابع ویژه بررسی نمود .در این پژوهش ،شرایط مرزی
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متعددی در نظر گرفته شد .داریوشی و صدیقی [ ،]22رفتار
یك تير ساندویچی تحت ضربه سرعت پایين با یك ضربهزن
استوانه ای صلب را با مدل سازی رویهها با تير تيموشنكو و
هسته با یك جسم دوبعدی که می تواند در راستای ضخامت
فشرده شود ،بررسی نمودند .نتایج بهدست آمده ،از طریق
آزمونهای انجام شده توسط مولفين یاد شده ،صحهگذاری
شدند .تحليل رفتار ضربه ورق ساندویچی با پيشبار دوبعدی و
رویههای کامپوزیتی ،توسط قاجار و همكاران [ ،]23به شيوه
اجزای محدود مبتنی بر االستيسيته سهبعدی صورت پذیرفت.
اثر استفاده از سيمهای حافظهدار بر پاسخهای ضربه ورقهای
کامپ وزیتی با یا بدون پيش تنش ،توسط حسينی و همكاران
[ ]21و شرعيات و همكاران [ ،]29بررسی شد .ملك زاده فرد و
همكاران [ 26و  ،]27پاسخ ارتعاشات آزاد و ضربه سرعت پایين
یك ورق ساندویچی با هسته انعطافپذیر مغناطيسی را مورد
مطالعه قرار داده و از حل سری فوریه استفاده نمودند .در این
پژوهش ،نيروی برخورد به کمك یك مدل گسسته جرم و فنر
دو درجه آزادی بهدست آمد.
تاکنون تحقيق جامعی در خصوص تحليل پاسخهای ضربه
کمسرعت ورق کامپوزیتی ویسكواالستيك ارایه نشده است.
همچنين ،در مقاالت ارائه شده توسط مولفين دیگر ،اثر سفتی
الیههای زیرین بر سختی ناحيه تماس در نظر گرفته نشده و
عموماً تحليلها یا در محيط نرمافزارهای تحليل اجزای محدود
تجاری یا با خطی نمودن قانون تماس هرتز صورت گرفته
است .در پژوهش کنونی ،پاسخ ورق به ضربه کمسرعت ،با در
نظر گرفتن اثرات الیههای زیرین بر سختی تماس محل ضریه
و تاثير پارامترهای ویسكواالستيك مورد بررسی قرار گرفته
است .همچنين ،برای افزایش دقت نتایج و نتيجهگيریهای
حاصله ،ضمن اصالح رابطه تماس هرتز ،از تئوری ورق الیهای و
روابط کرنش -جابهجایی غيرخطی استفاده شده است.
 -2استترارار ربا تتک حتتاتن تتر تتتن

ب تتتر

برق

تامپوزیت بیسکواالسریک
دستگاه مختصات ورق دارای تكيهگاههای ساده مورد بررسی،
به همراه پارامترهای هندسی ورق کامپوزیت ویسكواالستيك،

1- Altenbach

2-Eremeyev
3- Amabili
4-Christoforou
5- Turner
6- Swanson

در شكل  1نشان داده شدهاند .طول ،عرض و ضخامت ورق ،به
ترتيب با  b ،aو  hنشان داه شده و شعاع و سرعت ضربهزن به
ترتيب با  Rو  Vمشخص شدهاند.
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برای مواد ویسكواالستيك ،رابطه تنش -کرنش بر اساس
معادله بولتزمن -ولترا از رابطه ( )6برقرار میگردد:
d
d
d

()6
شکل ( :)1پارامترهای هندسی و جهت محورهای دستگاه
مختصات مورد استفاده

استاندارد نشان داده شده در شكل  ،2که پاسخهای آن هم در
واهلش 4و هم در خزش 2با رفتارهای مواد مهندسی سازگار
است [ ،]21برای مدلسازی رفتار مخلوط ویسكواالستيك
استفاده شده است.

C (t

)

0

با انتگرالگيری جزء به جزء از رابطه ( ،)6داریم:
 ( )d

()7

ویژگیهای مخلوط مواد الياف و ماتریس ،عموماً توسط
قوانين ميكرومكانيكی ،با مشخصات همارز آنها جایگزین
میشوند .در مقاله کنونی ،از مدل جامد ویسكواالستيك

t



dC(t
d

)

t

)  (t

) C(0) (t

0

یا:
t

()1

) C(0)ε(t

R(t

)ε( )d

) σ(t

0

که در آن R ،عملگری انتگرالی با هسته واهلش 3تعریف شده
در رابطه ( )1میباشد:
()1

) dC(t
d

R t

با توجه به تعریف انتگرال کانولوشن ،میتوان رابطه ( )1را به
فرم کوتاه زیر نشان داد:
)  (t

()40

شکل ( :)2مدل جامد ویسكواالستيك استاندارد
فرم تابع واهلش این مدل ویسكواالستيك ،به فرم معادله
( )4است [:]21
()4
E (t ) E1 E2 e t
در رابطه ( ،)4عكس زمان واهلش  trاست:
1 E2
()2

یا به فرم کوتاهتر:
()44
*
که در آن ،ماتریس عملگر
میگردد:

()9

)Cij (1

) ( Cij

1- Relaxation
2- Creep

)C(0

) (t ) (t

)  (t

*

بر پایه رابطه ( )42تعریف
t

)ε ( )d

()42



*

R(t
0

با توجه به رابطه ( )44میتوان انتگرالهای مختلف ماتریس
عملگر * را در ضخامت ورق کامپوزیت ویسكواالستيك یافت:
z l dz

tr

که در آن ،ميزان ميرایی (طبق شكل  )2است .در مواد
ویسكواالستيك ،ضریب پواسون نزدیك به مواد تراکم ناپذیر
بوده و مستقل از زمان پنداشته میشود .لذا ،طبق رابطه (،)4
رابطه زیر ميان ضرایب االستيك و ویسكواالستيك برقرار
خواهد بود:
t
Cij (t ) Cij (1) Cij (2) e
()3
در نتيجه:
)Cij (0) Cij (1) Cij (2
()1

*

)  (t

()43

z l dz

h/ 2

*
ij

)Cij (0
d

)t

(

(t ) z l dz

h/ 2

Cij( k(2)) e

t
0

h/ 2

*
ij

Aijl

h/ 2
hk

N

)Cij( k ) (0
1

( Aijl )VE

k 1 h
k

( Aijl ) E

که در آن ،اندیسهای  Eو  VEبه ترتيبب ،بيبانگر بخبشهبای
االستيك و ویسكواالستيك میباشند.
 -3قا ون تماس هرتز ب ساری تماسی در محل ضر ه
در این تحقيق از قانون تماس هرتز به منظور یافتن ارتباط
ميان نيروی تماس و ميزان فروروی ضربهزن استفاده شده
است .طبق این قانون ،ناحيه تماس ،بدون اصطكاک فرض
میشود.
3- Relaxation kernel
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تحليل ضربه کمسرعت ورق کامپوزیتی ویسكواالستيك ...

قانون هرتز ،نيروی تماس بين دو جسم را به فرم رابطه ()41
در اختيار قرار میدهد:
()41
F K 3/ 2
که در آن K ،سختی ناحيه تماس و ميزان فروروی
میباشد.
4
* RE
3

()49

K

*  Eمدول االستيسيته موثر سطح تماس است .بنابراین ،از
ترکيب روابط ( )41و (:)49
2/3

3F

()46

* 4 RE

محقيقن نشان دادهاند که چنانچه مدول ماده همسانگرد در
رابطه هرتز با ترکيبی از ویژگیهای مكانيكی ماده همسانگرد
عرضی (مانند ورقهای کامپوزیت) جایگزین گردد ،ميزان نفوذ
را میتوان از رابطه هرتز مشابه با رابطه تماس مواد همسانگرد
محاسبه نمود .رابطه مرتب شده ترنر [ ]47که توسط سوانسون
[ ]41ارائه شده ،مدول االستيسيته موثر سطح تماس ماده
کامپوزیتی را به گونه زیر تعریف مینماید:
2

()47

*E

()20

بیسکو االسریک ا عطافپذیر ب جرم ضر هزن
در ایببن بخببش ،فببرم جدیببدی از معببادالت انببرژی ،بببرای
یافتن معادله حباکم ببر ورق ارائبه خواهبد شبد .ببرای افبزودن
دقببت ردگيببری تغييببرات مولفببههببای جابجببایی ،از تئببوری
الیهای ویژهای اسبتفاده شبده و سبرانجام ،معبادالت حباکم ببر
حرکت ،به فرم اجزای محدود بدست آمدهاند.
 -1-4معادالت تن

تر

n 1

) ( x, y ) l ( z

U n(k

1) l

k 1 l 1

)

xy

(1

()24

) ( x, y ) l ( z

1) l

) v ( x, y , z

Vn ( k

2

1

2

1

xy

Gxy

3

در رابطه ( ،)46تنها اثر الیه تحت ضربه در نظر گرفته شده
است .ميزان نرمی یا سفتی الیههای زیرین ،سختی ناحيه
تماس ورق را به شدت تحت تاثير قرار میدهد .برای در نظر
گرفتن اثر سختی الیههای زیرین ،میتوان از مدول ميانگين
وزنی زیر (با توجه به اینکه سفتی هر الیه به نسبت  E/hآن
الیه وابسته بوده و سفتی الیهها سری هستند) ،استفاده نمود:
N

h/

) (hk / Ek

)1

N

) w( x, y, z

Wm ( k
k 1 l 1

1
1

N

n 1

) l ( x, y ) l ( z

) ( Ex / 2Gxz

xz

N

) u ( x, y , z

k 1 l 1

1

2

()41

 ،ر پایه تئوری الیهای

بر پایه تئوری الیهای ،تغييرات مولفههای جابجایی درون هر
الیه ورق را میتوان به گونه زیر بيان نمود ]:[30

Ex / E y

2
xy

max

 -4معتتادالت حتتاتن تتر حرتتتت برق تتتامپوزیری

m 1

2
xy

F

که درآن Fmax ،نيروی تماس بيشينه max ،نفوذ بيشينه ناشی از
نيروی تماس بيشينه و  0ميزان نفوذ ماندگار میباشد.

1 3

2
xz

Fmax

0

که در آن:

()41

5
2
0

( E * )eq

k 1

 hkضخامت الیه -kام است.
برای مرحله باربرداری ،قانون تماس هرتز بهبود یافته
توسط یانگ 4و سان ]21[ 2ارایه شده و بر اساس آن نيروی
نفوذ توسط رابطه زیر محاسبه میگردد:
1- Yang
2- Sun

که در آن v ،u ،و  wبه ترتيب ،مولفههای جابجایی ورق در
امتداد محورهای  y ،xو  zمیباشند k .شمارنده الیه (k=1
متناظر با الیه زیرین است) و  lشمارنده زیر الیه محلی هر الیه
میباشد .در رابطه ( N ،)24تعداد الیههای ورق و  nو  mمرتبه
چند جملهای تغييرات درون الیهای (به ترتيب ،برای مولفههای
درون صفحهای و عرضی) است Vl ، U l .و  Wlمقدار مولفههای
یاد شده در هر زیر الیه میباشد .به بيان دیگر ،مولفههای
جابهجایی بر حسب توابع تقریبی بر حسب تمامی مقادیر زیر
الیهها در هر  xو  yمشخص ،نوشته شده است .بدیهی است که
برای مشاهده تغييرات چند جملهای یاد شده ،باید در هر الیه،
 n+1یا  m+1زیر الیه تعریف شوند.
در هر الیه ،الزم است تغييرات درون همان الیه (اثر زیر
الیههای متناظر با آن الیه دیده) شود .لذا میتوان توابع
تغييرات عرضی را به صورت زیر تعریف نمود:
()22

n
l

]) zk

m
l

]) zk

)( z
)( z

H (z
H (z

) zk 1
) zk 1

[H (z
[H (z

)( z
)( z

l
l
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که در آن H ،تابع هيوی ساید و برای مثال ln ( z ) ،تابع
تقریب (تابع شكل) -lام مرتبه  nاست .برای نمونه ،برای
تغييرات خطی درون هر الیه:
z

zk

()23

)( z

hk

1
2

z

zk

,

)( z

1

hk

w
,
x
w
y

u
z
v
z

()21

l

l

y

(برای نمونه ،بردار مقادیر

l

بردار توابع شكل است .به بيان دیگر ،شبكههای المانی
زیرالیههای مختلف ،دارای المانهای موازی میباشند .در

xz

پژوهش کنونی ،از المان مستطيلی نه نقطه گرهای استفاده

yz

()29

l

Vn ( k

1) l
l

1) l
l

Wm ( k
x

m 1

N

k 1 l 1

n 1

N

) (

n 1

()21

= U V W

N
xy

در حقيقت ،بر پایه روابط ( )24و (:)26

k 1 l 1
n 1

u

N

()21

k 1 l 1
n 1

1) l

Wm ( k

m 1

v

) ( x, y, z ) (t

w

N
yz

k 1 l 1

y

داشت:

که در آن:

k 1 l 1

Vn ( k

d l
dz

N

y

U n(k

x
d l
dz

شده است .از جایگذاری رابطه ( )26در رابطه ( ،)29خواهيم
()27

k 1 l 1

y
Vn ( k

1) l

1) l

 U n( kدر نقاط گره) و

x

y
1) l

( x, y) Wi

) Wi ( x, y

مقادیر جابجایی  U iدر نقاط گره هر المان درون صفحهای

xy

n 1

x
1) l

( x, y) Vi

) Vi ( x, y

که در آن i ،شمارنده زیر الیه است و برای مثال U i ،بردار

قرار دهيم خواهيم داشت:
1) l

( x, y) Ui

) U i ( x, y

x

حال اگر روابط جابهجایی ( )24را در معادالت کرنش ()21
U n(k

نمود:
()26

u
,
x
v
,
y
v
x

درون صفحهای ،مانند آنچه در شكل  1نمایش داده شده ،بيان

1
1

روابط کرنش -جابهجایی بدین صورت تعریف میشوند:

u
y

هر تابع دو بعدی دلخواه دیگر ،میتوان بر پایه یك المانبندی

در نتيجه ،بر پایه روابط ( )21و (:)27

N
x

k 1 l 1
n 1
1) l

y

N
xy

U n(k

xz
k 1 l 1

yz
xz

تغييرات عرضی مولفههای جابهجایی ،طبق رابطه ( ،)24توسط
توابع ) ( z

l

و )( z

l

که در رابطه ( )22تعریف شدهاند ،کامالً

معلوم میباشند .تغييرات درون صفحهای مولفههای جابهجایی،
بنابر رابطه ( ،)24در تعریف پارامترهای جابهجایی  V ،Uو

W

مستتر است .از آنجا که تغييرات درون صفحهای این پارامترها،
مجهول است ،مسئله کنونی دوبعدی است (هر چند که

0

()30

0
u
) (

v

0

w
0

0

y

فرم یكسان تغيير نمینمایند) .این تغييرات را مانند تغييرات
1- Heaviside

0

x

y

x

z

پارامترهای جابجایی  V ،Uو  Wدر زیر الیههای مختلف ،به
y

x

z

0

T
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 -2-4فرمول ندی جدید ا رژی رای یافرن معادالت
حاتن

dz dA

Fd

h/ 2

T

0

*U

1
2

h/2

A

d

()32

3/ 2

K

h/ 2

T

dz dA
0

K

A

1
2

h/ 2

2K
5

h/ 2

T

dz dA

dz dA

П

1
2
A

dΩ

T

) (

1
miV 2
2

1
2

2K
5

5/ 2

که در آن mi ، ،و به ترتيب ،حجم ورق و جرم و سرعت
ضربه زن است .در فاز باربرداری ،الزم است که عبارت درون
انتگرال رابطه ( )32متناظر با رابطه ( )20تغيير یابد .سرعت
ضربهزن از طریق رابطه زیر به خيز ورق مرتبط میشود:
()31

wx

a/2
y b/ 2

5/ 2

2K
5

dz dA

T

t

از سوی دیگر ،بردار گسترش یافته مجهوالت نقاط گره
المانها را میتوان به فرم زیر نوشت:
()31
و از روابط ( )37( ،)21و ( ،)31میتوان برای نمونه ،نوشت:

a/2
y b/ 2

dxdy

wx

a/2
y b/ 2

و به طور مشابه ،از روابط ( )40و (:)30
()10
0
*
) (t
()14

1

( ) 0
)C(0

]

*

)[C(0

T

h/2

)T

h/ 2

()13

]dz dA [YT K (Y

1/ 2

T

( Y)T

)Y

0

+
( mi

( اختياری است ،از رابطه ( )13نتيجه

میشود که:
T

)Y

T

( ]dzdA mi

( )Y

h/ 2

[
h/ 2
A

a/2
y b/ 2

( )T

()11

b
0

(

A

mi w x

a

)  (t

در نتيجه:
0
()12
رابطه ( )36را میتوان بر پایه روابط ( )37تا ( ،)12به فرم زیر
بازنویسی نمود:

A

wx

a/2
y b/ 2

V

П

1
2

h/ 2

()37

wx

WnN

1 x a/2
y b/ 2

با توجه به اینكه )T

در نتيجه ،از روابط ( )33و (:)31
h/ 2

بر پایه روابط ( )24و ( )26میتوان نوشت:

Y

در رابطه ( ،)32نيروی تماس ،از رابطه ( )41جایگزین شده
است .لذا ،فرم باز شده رابطه ( )32برای مسئله کنونی ،برای
مجموعه ورق و ضربهزن ،طبق رابطه ( )33است:
T

a/2
y b/ 2

()31

A

h/ 2

wx

a/2
y b/ 2

1
2

h/ 2

h/ 2

0

mi w x

0
A

5/ 2

()39

[( )T + ( )T ]dz dA

h/ 2

()36

برای یافتن معادالت حاکم بر ورق کامپوزیتی تحت ضربه کم
سرعت ،از اصل کار مجازی استفاده میکنيم:
*
U
W* 0
()34
*
*
که در آن U ، ،و  Wبه ترتيب ،انرژی پتانسيل کل ،انرژی
کرنشی و کار بارهای خارجی (از جمله نيروهای اینرسی یا
داالمبر) است .انرژی پتانسيل ،شامل انرژی کرنشی و انرژی
پتانسيل ناشی از فروروی جرم ضربهزن در ورق است:

()33

3/ 2

h/ 2

П

]

1/ 2

T

Y K (Y

C(0) dzdA

[
h/ 2
A

0

در نوشتن معادله ( )33از این نكته که نيروی تماس یك
نيروی داخلی است ،استفاده شده است .همچنين ،دو عبارت
آخر رابطه ( ،)39شامل حاصلضرب نيروی اینرسی جرم
ضربه زن در جابجایی آن و معادل انرژی جنبشی هستند (کار
نيروهای اینرسی) .تغييرات انرژی پتانسيل کل ،طبق رابطه
( )34باید صفر باشد:

T

h/ 2

0

]dzdA

*

T

h/ 2

[
h/ 2
A

که فرم اجزای محدود معادالت حاکم بر ورق کامپوزیت
ویسكواالستيك و جرم ضربه زن است .عبارت آخر سمت اول
رابطه ( ،)11مشخصاً شامل اثرات هسته واهلش
ویسكواالستيك است.
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 -3-4اشکال فرمول ندیهای ا رژی ارائه شده تاتنون،

(

)t

d

*

C(2) e
0

رای تحلیل ضر ه
در مقاالت موجود ،کار نيروی ضربهزن ،با عبارت
نشان داده شده که حتی با فرض ورق االستيك و قانون تماس
خطی ،باید برابر با  W 12 Fwباشد .از رابطه یاد شده،
 W F wرا بهدست میآورند که این نتيجه ،همراه با فرض
اشتباه دیگری است که در آن ،نيروی  Fمستقل از  wپنداشته
می شود .نتيجه این دو فرض اشتباه ،تصادفاً ،تنها برای سازه
االستيك ،درست است .در صورتی که نيروی وارده متناسب با
جابجایی نباشد ،نتيجه حاصله اشكال خواهد داشت .طبق
رابطه ( ،)41نيروی ضربه ،متناسب با توان  32ميزان فروروی
است .لذا نتایج فرمولبندیهای انرژی ارائه شده تاکنون در
زمينه تحليل ضربه ،دارای خطا میباشند .از سوی دیگر،
خطی سازی قانون تماس که در برخی از مراجع انجام شده،
اشكال دارد .تماس ،پدیدهای غيرخطی است .به همين دليل،
در فرمولبندی جدید ،کار نيروی خارجی (انرژی پتانسيل
ناشی از ضربهزن) ،در رابطه ( ،)32به فرمی دقيق ارائه شده
است.
Fw

W

r

()19

(

)t

t

[ C(2) e

s 1
s 1

t ( s 1) t

t

)t

(

[ C(2) e

t r

در این رابطه r ،تعداد گامهای زمانی ،تا لحظه مورد بررسی
ضریب وزنی است (در روش انتگرالگيری
است و
ذوزنقهای ،اولين و آخرین ضریب 0/9 ،و ضرایب ميانی ،برابر با
 4میباشند) .لذا حد باالی عبارت جمع (سيگما) با زمان
متغير است .این عبارت دارای جمالت معلوم (از گامهای زمانی
قبل) بوده و تنها عبارت آخر رابطه ( )19در گام زمانی مورد
بررسی مجهول است .لذا فرم رابطه ( ،)11پيش از اعمال روش
نيومارک برای حل عددی معادله دیفرانسلی بر حسب زمان ،به
فرم زیر خواهد بود:
)Y

( Y )T

h/ 2

T

( ]dzdA mi

[
h/ 2
A

1/ 2

KY T ( Y

)[C(0

h/ 2

T

{
h/ 2
A

()16
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 -1حتتل معتتادالت حرتتتت برق تتتامپوزیری بیستتکو
االسریک
معادله حرکت بهدستآمده برای ورق کامپوزیتی
ویسكواالستيك ،به دليل غيرخطی بودن معادله ساختاری
ویسكو االستيسيته و نيز استفاده از رابطه غيرخطی تماس،
دارای مرتبه باالیی از غيرخطی بودن است .لذا ،حل نهایتاً باید
به صورت نموی انجام شود.
برای حل رابطه ( ،)11باید از روشهای انتگرالگيری زمانی
عددی ،مانند روش نيومارک استفاده شود .لذا محدوده حل
باید ابتدا به گامهایی زمانی که اندازه آنها بسيار کوچكتر از
زمان پاسخ (مشخصاً از یك دهم پریود متناظر با فرکانس
طبيعی اول ورق) کوچكتر است ،تجزیه شود .در پژوهش
کنونی ،گام زمانی یاد شده برابر با  9×40-9ثانيه در نظر گرفته
شده است .برای ورق با تكيهگاه ساده ،جابجاییهای الیه ميانی
(پارامترهای جابجایی متناظر) باید برابر با صفر قرار داده شوند.
شرایط اوليه ورق نيز شامل جابجایی و سرعت صفر میباشند.
پيش از استفاده از روش انتگرالگيری زمانی نيومارک ،الزم
است در دستگاه معادالت انتگرو -دیفرانسيل ( ،)11انتگرال
زمانی گسستهسازی شود:
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و به فرم نمادین:
()17
M
,t
,t
گامهای حل عددی مسئله کنونی را میتوان به فرم زیر خالصه
نمود:
 -4تشكيل ماتریسهای المانی رابطه ( ،)17بر پایه رابطه ()16
و ترکيب مباتریسهبا ببرای اسبتخراا مباتریسهبای کبل
مجموعه ورق و ضربهزن.
 -2اعمال شرایط مرزی ،پبيش از آغباز حبل معبادالت حباکم،
برای پيشگيری از حصول دسبتگاه معبادالت تكبين .ببرای
مثال ،برای ورق دارای تكيهگاههای سباده ،مبیتبوان تنهبا
پارامترهای جابجایی الیه ميانی را براببر ببا صبفر قبرار داد.
روش دیگر ،صفر نمودن پارامترهبای جابجبایی مرببوط ببه
جابجاییهای عمود ببر لببه (عرضبی و درون صبفحهای) و
صفر نمودن گشتاور خمشی لبه است.
 -3تعریف شرایط اوليه:
,δ

0
t 0
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 -1تعيين شتاب اوليه اجزاء ،از رابطه (.)17
 -9تجزیه دامنه زمانی حل به گامهای بسيار ریبز (کبوچكتر از
یك دهم پریود طبيعی اول ورق).
ببر
 -6تعيين مقدار عناصر ماتریس غيرخطی سفتی , t
پایه مقادیر انتهای گام زمانی یا مرحله تكرار قبلی.
 -7بههنگام سبازی عببارات ویسكواالسبيتيك طبرفين رابطبه
(.)16
 -1حل دستگاه معادالت حاصله ،به روش انتگرالگيری عددی
 34[ Newmarkو  .]32در ایببن گببام ،مقببادیر پارامترهببای
جابجایی  Un( k 1) l ,Vn( k 1) l ,Wm( k 1) lاز رابطبه ( ،)24در
نقاط گره زیر الیههای مختلف ،به همبراه مشبتقات زمبانی
اول و دوم (سرعتها و شتابها) بهدست خواهند آمد.
 -1بررسی همگرایی پاسخهبای هبر مرحلبه زمبانی ،از طریبق
مقایسه با نتبایج مرحلبه تكبرار قبلبی .ببرای مثبال ،شبرط
همگرایی زیر میتواند اختيار گردد:
که در آن،
یكی از پارامترهای جابجایی ،مثالً U n ( k 1) l
است و  sشمارنده مرحله تكرار ،در هر فاصله زمانی اسبت.
عدد بسيار کوچكی مانند  0/0004است.
 -40در صورت عدم همگرایی ،مراحل از گام ششم و در غير
این صورت ،ذخيره مقادیر جابجایی ،سرعت و شتاب به
عنوان مقادیر اوليه گام زمانی بعدی.
 -44تكرار گامهای  6تا  40تا رسيدن به زمبان نهبایی حبل
عددی.
()11

)( s 1
j

/

)(s
j

)( s 1
j

 -1رایج ب حث رایج
در این بخش ،ابتدا نتایج حاصل از فرمبولبنبدی کنبونی ببه
منظور صحهگذاری ،با نتایج موجبود در مراجبع دیگبر مقایسبه
خواهند شد .در گام دوم ،نتایج جدیدی ارائه خواهند شد .نتایج
جدید یاد شده ،مبتنی بر بررسی اثبر پارامترهبای مختلبف ببر
تاریخچه پاسخهای ضربه ورق میباشند.
 -1-1صحهگذاری رایج
برای بررسی دقت تئوری الیهای و فرمولبندی انرژی ارائه
شده در مقاله کنونی ،ابتدا پاسخ ضربه کمسرعت بهدستآمده
با فرمولبندی کنونی ،با نتایج تجربی بهدستآمده توسط
نيكنامی و شرعيات [ ]33مقایسه شده است .ورق
شيشه /اپوکسی مورد آزمایش ،مربعی بوده و دارای پنج الیه با
ضخامت برابرو ضخامت کل  2ميلیمتر میباشد .الياف شيشه
ازنوع  IRGWP200و رزین از نوع اپوکسی  CY219و نسبت

حجمی الياف ،حدوداً  91درصد میباشد .طول ضلع ورق410 ،
ميلیمتر است .شعاع ،جرم و سرعت اوليه ضربهزن ،عبارتند از:
 1ميلیمتر 2/619 ،کيلوگرم و  4/114متر بر ثانيه .ویژگيهای
مواد ورق ،عبارتند از:
3

1540kgm
0.2850

E3

9.56GPa,
23

13

38.2GPa, E2
3.44GPa,

12

E1

G13

G12

تاریخچه زمانی نيروی تماس پيشبينی شده توسط
پژوهش کنونی ،در شكل  ،3با نتایج تجربی مرجع []33
مقایسه شده است .همانگونه که از شكل  3پيدا است ،نتایج
فرمولبندی کنونی ،تطابق خوبی با نتایج تجربی نشان
میدهند.

شکل ( :)3مقایسه تاریخچه زمانی نيروی تماس پيشبينی
شده توسط پژوهش کنونی با نتایج تجربی مرجع []33
صحهگذاری نتایج تحليل دیناميكی ورق ویسكواالستيك بر
2
4
پایه مقایسه با نتایج تسای و وانگ [ ]31انجام پذیرفته است.
در این زمينه ،یك ورق مستطيلی ویسكواالستيك همسانگرد با
ابعاد  )40×40(mو ضخامت  4mدارای تكيهگاههای ساده با
مشخصات زیر ،تحت بار یكنواخت ناگهانی با تغييرات زمانی
پله به شدت  p=40N/m2قرار داده شده است:
2.45 107 N / m2 ,

9.8 107 N / m2 , E2

E1

2200kg / m3 ,

0.35,
2

8

2.744 10 Ns / m

تاریخچههای زمانی خيز مرکز ورق ،برای ورق ویسكواالستيك
در شكل  4مقایسه شدهاند .در پژوهش کنونی n=m=1 ،در
نظر گرفته شده است.
1- Tsai
2- Wang
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مقایسه نتایج کنونی با نتایج مرجع [ ]31در شكل  ،4بيانگر

در تحليلهای پارامتری ،ممكن است مقدار برخی از این

سازگاری نتایج فرمولبندی و روش حل عددی کنونی با نتایج
مرجع [ ]31میباشد .با وجود این که بار دیناميكی وارده دارای
تغييرات پله ای با زمان است ،پاسخ گذرای پدید آمده ،دارای
نوسانات سينوسی است .در ورق ویسكواالستيك ،بهدليل
ميرایی ساختاری حاصله ،نوسانات بهتدریج با زمان ميرا
میشوند ولی چون ،ورودی بار ،اجباری است ،بخش
بهجایمانده از انرژی بار که همچنان به ورق انتقال مییابد،
صرف ایجاد خيز استاتيكی میشود (مقدار ميانگين خيز با
زمان افزایش یافته است) تا سرانجام ،پس از ميرا شدن
ارتعاش ،خيز کامالً استاتيكی حاصل گردد .بدیهی است که در
لحظه ابتدایی ،به دليل صلب شدن ميراساز در مدل جامد سه
پارامتری ،خي ز ورق کاهش یافته و پس از سپری شدن زمان،
این صلبيت کاهش یافته است .به همين دليل ،خيز ورق مرتباً
با زمان افزایش مییابد.

ویژگیها ،برای تحليل حساسيت به پارامتر ،تغيير داده شود.
ورق روی تكيهگاههای االستيك مستقر است .در بخشهای
بعد ،ابتدا به مقایسه تاریخچههای زمانی نيروی تماس و خيز
عرضی و نفوذ دو ورق کامپوزیتی و کامپوزیت یسكواالستيك
پرد اخته و سپس به بررسی تأثير مواردی از قبيل سرعت
ضربهزن ،ضریب ميرایی و اثرات نسبت سفتی بر پاسخ
دیناميكی ورق تحت ضربه پرداخته شده است.
 -3-1ررسی اثر بیسکواالسریسیره ر پاسخ ضر ه
در این بخش ،پاسخ دیناميكی ورق کامپوزیتی چندالیه
گرافيت /اپوکسی ویسكو االستيك با خصوصيات آورده شده در
بخش  6-2در اثر برخورد ضربهزنی کروی از جنس فوالد
( 7850kg / m3
 ) E 200 GPa,و شعاع  6ميلیمتر با
سرعت اوليه  30متر بر ثانيه ،مورد بررسی قرار گرفته است.
الیه چينی ورق کامپوزیت مشابه ورق ویسكو االستيك است
که متقارن و متعامد بوده و بهصورت  ]0/10/0/10/0[sمیباشد.
در این حالت ،انرژی جنبشی ضربه زن 3/2 ،ژول است.
تاریخچه زمانی نيروی تماسی ،ميزان نفوذ و خيز ورق در نقطه
وارد آمدن ضربه از ورق ،به ترتيب ،در شكلهای  1تا  7نشان
داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود ،نيروی تماس و خيز در نقطه
ضربه کامالً غير همفاز بوده و این ضربه ،ضربهای موا -کنترل
شده (ضربه جرم کوچك) است .ضمناً به علت کم بودن جرم
ضربه زن ،خيز ورق پس از پایان یافتن زمان ضربه و به صفر
رسيدن نيروی تماسی همچنان ادامه داشته و مقدار بيشينه آن
پس از پایان یافتن زمان ضربه حاصل میگردد .با مقایسه نتایج

شکل ( :)4مقایسه نتایج مرجع [ ]31با نتایج کنونی برای
تاریخچههای زمانی خيز ورق ویسكواالستيك
 -2-1مشاصات پایه برق تامپوزیت بیسکواالسریک
مورد ررسی
از این بخش ،نتایج حل عددی فرمولبندی المان محدود ارائه
شده ،برای یافتن پاسخ ضربه کمسرعت ورق کامپوزیت
گرافيت /اپوکسی ویسكواالستيك  40الیه با آرایش
 ]0/10/0/10/0[sبا خصوصيات پایه زیر بررسی خواهند شد:
5mm,

0.2,

0.1m, h

3

2200kg / m ,
2.744 108 Ns / m2

0.4,

b

a

E1 / E2
0.35,

ارائه شده در شكلهای  1تا  7میتوان استنباط نمود که به
علت افزایش سختی کلی و موضعی ورق کامپوزیتی ویسكو
االستيك نسبت به ورق کامپوزیتی ،به دليل موازی بودن
المانهای االستيك و ویسكواالستيك از مدل جامد
ویسكواالستيك نشان داده شده در شكل  ،2مقادیر بيشينه
نفوذ و خيز عرضی ورق کامپوزیت ویسكواالستيك نسبت به
ورق کامپوزیتی کاهش داشته و پيرو آن ،نيروی تماس بيشينه
در ورق کامپوزیتی ویسكو االستيك نسبت به ورق کامپوزیتی
افزایش یافته است.

14
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 .30 m/sنتایج حاصله برای تاریخچه نيروی تماس ،مقدار نفوذ
و خيز ورق کامپوزیت ویسكو االستيك ،به ترتيب ،در
شكلهای  8تا  11نشان داده شدهاند.
مشاهده میشود که با افزایش سرعت اوليه ضربهزن،
مقادیر بيشينه نيروی تماسی ،ميزان نفوذ و خيز افزایش
مییابند ولی این افزایش سرعت اوليه ،سبب کاهش مدت زمان
ضربه میگردد .در حقيقت ،افزایش سرعت ضربهزن موجب
می شود که ورق زوتر به خيز بيشينه برسد و لذا برگشت ورق و
شکل ( :)1بررسی اثر رفتار ویسكواالستيك مواد بر تاریخچه
نيروی ضربه ورق کامپوزیتی

جدایش ضربهزن از ورق ،در مدت زمانی کوتاهتر و در سرعتی
باالتر صورت میپذیرد.

شکل ( :)1بررسی اثر رفتار ویسكواالستيك مواد بر تاریخچه
ميزان نفوذ ضربهزن در ورق کامپوزیتی

شکل ( :)8اثرات سرعت اوليه ضربهزن بر تاریخچه نيروی
تماسی ورق کامپوزیت ویسكو االستيك

شکل ( :)7بررسی اثر رفتار ویسكواالستيك مواد بر تاریخچه
خيز ورق کامپوزیتی در محل ضربه
 -4-1اثر سرعت ابلیه ضر هزن
برای بررسی اثر سرعت ضربهزن بر پاسخهای ورق ،سه سرعت
اوليه متفاوت برای ضربهزن در نظر گرفته شدهاندV=10, 20,:

شکل ( :)3اثرات سرعت اوليه ضربه زن بر تاریخچه ميزان
نفوذ در ورق کامپوزیت ویسكو االستيك

فصلنامه علمی -پژوهشی مكانيك هوافضا ،جلد  ،41شماره  ،4بهار 4317
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شکل ( :)11اثرات سرعت اوليه ضربهزن بر تاریخچه خيز محل
ورود ضربه ورق کامپوزیت ویسكو االستيك

شکل ( :)12اثر نسبت مدولها بر تاریخچه ميزان نفوذ در
ورق کامپوزیتی ویسكو االستيك

 -1-1اثر سبت ضرایب سفری مدل بیسکواالسریک
اثرات نسبت مدولهای مدل ویسكواالستيك نشان داده شده
در شكل ( 2اثر  ،) E1 / E2بر پاسخهای ضربه ورق کامپوزیت
ویسكواالستيك ،در شكلهای  11تا  ،13برای پنج نسبت
0.1,0.2,0.4,0.6,0.8

 ، E1 / E2مشخص گردیده است.

شکل ( :)13اثر نسبت مدولها بر تاریخچه خيز ورق
کامپوزیتی ویسكو االستيك

شکل ( :)11اثر نسبت مدولها بر تاریخچه نيروی تماسی ورق
کامپوزیتی ویسكو االستيك
برای مدول االستيك مشخص  ،E1افزایش نسبت  E1 / E2بدان
مفهوم است که اثرات ميرایی ویسكواالستيك بر پاسخها (و
تنش پدید آمده) کاهشیافته و رفتار ورق ویسكواالستيك ،در
حد به ورق االستيك نزدیك میگردد .زیرا افزایش این نسبت
در مقدار ثابت  ، E1به منزله کاهش  E2و حمل عمده بار توسط
شاخه سختتر االستيك است .لذا اگر نسبت  E1 / E2به سمت
بینهایت ميل کند ،اثرات ميرایی بهطور ضعيف درگير شده و
در حد ،ورق ویسكواالستيك به ورق االستيك تبدیل میگردد.
به همين دليل در شكلهای  11تا  ،13با افزایش نسبت
 ، E1 / E2مقادیر بيشينه نيروی تماس کاهش یافته ولی مقدار
نفوذ ،زمان ضربه و مقدار بيشينه خيز افزایش یافته است.

 -1-1ررسی اثر ضریب میرایی ر پاسخ گذرا
ارتعاش ورق  ،پس از ضربه خاتمه نيافته و ادامه خواهد داشت.
برای بررسی ميزان تاثير ضریب ميرایی ( ) ،نتایج دو مقدار
متناظر با پارامتر متناسب با عكس این ضریب ( 0.2,1
)،
بر ارتعاش ورق در زمانهای پس از ضربه ،در شكل  14با
یكدیگر مقایسه شدهاند .نتایج شكل  14آشكار میسازند که
اختالف نتایج ضرایب ميرایی مختلف ،در زمانهای بسيار
کوتاه ،چشمگير نبوده ولی قابل تمييز است.

شکل ( :)14مقایسه اثر ضریب بر تغييرات خيز ورق
کامپوزیتی ویسكو االستيك در زمان کوتاهی پس از ضربه

تحليل ضربه کمسرعت ورق کامپوزیتی ویسكواالستيك ...

در شكل  ،11تغييرات خيز عرضی ورق ویسكو االستيك تا
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-3

نشان داده شده است .با
 9ثانيه پس از ضربه ،برای 1
توجه به نسبت بزرگی زمان یاد شده نسبت به زمان یك نوسان
(زمان ضربه ،متناظر با نيم سيكل اول نوسان است) ،اثر ضریب
ميرایی بسيار مشهود میباشد .بر پایه نتایج شكلهای  14و
 11میتوان نتيجه گرفت که با کاهش ضریب ميرایی (افزایش
) ،زمان واهلش افزایش یافته و ورق دیرتر پایدار میشود در
حاليكه با افزایش ميزان ميرایی (کاهش ) ،ورق سختتر شده
و زودتر به حالت پایا میرسد.

-1

-9

-6
شکل ( :)11اثر ضریب ميرایی بر تاریخچه خيز ورق ،تا 9
ثانيه پس از ضربه ورق کامپوزیتی ویسكو االستيك

در برخی حالتها ،رونبد تغييبرات (کباهش یبا افبزایش)
نيروی تماس و فروروی مشابه است (مانند ،روند مشاهده
شده در اثر افزایش سبرعت اوليبه ضبربهزن) و در برخبی
حالتها ،متفاوت است (برای مثال ،نتبایج ذکبر شبده در
بخشهای بررسی اثر ویسكو االستيسته و نسبت مدولهبا
در مدل ویسكواالستيسيته).
برخالف پيشبينیهای مبدلهبای گسسبته ،زمبانهبای
متناظر با خيز بيشينه و نيروی تماس یا فروروی بيشينه،
در حالت کلی متفاوتند .به تعبير دیگر ،در مبدل واقعبی،
بر خالف مدل گسسته ،زمانهای روی دادن بيشنه خيبز
و بيشببينه فببروروی ،حتببی بببرای ورق بببدون ميرایببی،
متفاوتند.
بببا کبباهش ضببریب ميرایببی ،زمببان واهلببش (کببه برخببی
پژهشگران ،آن رازمان آرامش یا آسایش نيز ناميبدهانبد)
افزایش یافته و ورق دیرتبر ببه حالبت پایبا مبیرسبد در
حاليكه با افزایش ميزان ميرایبی ،ورق سبختتبر شبده و
زودتر به حالت پایا میرسد.
برای داده های کنونی ،با افزایش نسببت ضبرایب سبفتی
مدل ویسكواالستيك ،اثرات ميرایبی کباهش یافتبه و در
حببد ،ورق ویسكواالسببتيك بببه ورق االسببتيك تبببدیل
میگردد.

 -7ریجهگیری
در پژوهش کنونی ،اثر پارامترهای ساختاری و سبينماتيكی ببر
پاسخهبای ضبربه و رفتبار دینباميكی گبذرای ورق کبامپوزیتی
ویسكواالسببتيك تحببت بببار ضببربهای بببا اسببتفاده از مببدل
ویسكواالسببتيك سلسببله مراتبببی ،تئببوری ورق الیببهای و فببرم
جدیدی از عبارات انرژی ،مورد بررسی قبرار گرفبت .در مسبير
پژوهش ،عالوه بر تصبحيح قبانون تمباس هرتبز ببرای در نظبر
گرفتن اثر سفتی الیههبای زیبرین ببر سبختی سبطح تمباس،
الگوریتمی عددی برای حل دستگاه معبادالت اجبزای محبدود
غيرخطی پدید آمده ،ارائه شده است .برخی از نتبایج کباربردی
بهدستآمده ،عبارتند از:
 -4صلبيت ورق ویسكواالستيك ،در زمانهبای اوليبه ضبربه
بزرگتر است.
 -2بببا وجببود آنكببه نيببروی تمبباس در ورق ویسكواالسببتيك
بزرگتر است ،بر خالف تصبور ،مقبادیر ميبزان فبروروی و
زمان ضربه در این ورق کمترند.
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