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تحلیل ضربه سرعتپایین ورق چندالیه مرکب با کمک قانون
برخورد اصالح یافته
1

1

اميرحسين آذرنيا

كرامت ملكزاده فرد

دانشگاه صنعتی مالك اشتر
)79/97/11: ؛ تاریخ پذیرش79/11/1:(تاریخ دریافت

چکیده
 در.در این مقاله یك قانون برخورد اصالحشده جدید برای برخورد ضربه زننده با سرعتپایين بر روی ورقهای مرکب چندالیه ارائه میگردد
این روش برای اولين بار با ارائه یك فرایند حل تحليلی جدید با کمكگيری از اصل انرژی پتانسيل کمينه و استفاده از رابطه توانی غيرخطی
 بر این اساس ضرایب قانون تماس. ضرایب مجهول قانون توانی تماس بهصورت صریح بهدست میآید،تماس بين ضربه زننده و سازه هدف
 محدوده معتبر، به کمك این روش جدید.برای انواع مختلفی از مسائل ضربه با سرعتپایين در ورقهای چندالیه مرکب محاسبه گردیده است
 فرایند حل مسئله، عالوهبر کاهش زمان حل، با استفاده از این روش.جهت استفاده از قانون هرتز برای ورقهای چندالیه مرکب بهدست میآید
 منحصربهفرد، قانون برخورد جدید نشان میدهد که برای هر مسئله برخورد این قانون ازنظر مقادیر ضرایب.با همگرایی مناسبی انجام می شود
 سازه، خصوصيات هندسی و موادی، از طرفی این قانون نشان میدهد که ضرایب استفادهشده در آن بهشدت وابسته به شرایط مرزی.میباشد
،زمان- در این روش پاسخ نيرو. تطابق خوبی با دیگر نتایج تجربی و عددی دارد، نتایج به دست آمده از این روش.هدف و ضربه زننده میباشد
 همچنين، سرعت و قطر ضربه زننده،پاسخ سازه به ضربه در شرایط تكيه گاهی مختلف و اثرات پارامترهای فيزیكی و هندسی از قبيل جرم
.ابعاد سازه هدف بر روی تاریخچه نيرو بررسی میشود
 انرژی پتانسيل کل، قانون تماس اصالحشده جدید، ورقهای چندالیه مرکب، ضربه با سرعتپایين:کلیدواژگان
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ABSTRACT
In the present paper, a new systematic iterative analytical procedure for low-velocity impact analysis of composite
plates is presented. In this method, assuming the exponential equation similar to the Hertzian contact law, using the
principle of minimum potential energy and the energy-balance model between the indenter and the plate, the unknown
coefficients of the exponential equation are obtained analytically. The elastic strain energy resulting from bending in the
composite plate and external work due to indentation load is evaluated using an appropriate shape function for the
composite plate deformation. Using the present method, in addition to reducing the runtime, the problem-solving
process is carried out with appropriate convergence. Accordingly, contact coefficients for various types of composite
plates with different boundary conditions have been calculated. The results are in good agreement with the experimental
and numerical results. The force-time response and structure response to low-velocity impact with various boundary
conditions are investigated. Also, considering the importance of physical and geometrical parameters such as mass and
velocity of the impactor, the dimension of the composite plate, and the effect of these parameters on contact force
history are studied. It has been shown that with increasing diameter and velocity of the impactor, exponent value in
nonlinear equation contact will increase, while this parameter decreases with increasing mass of the impactor.
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 -1مقدمه
بررسی رفتار و واکنش صفحات چندالیه مرکب که تحت
ضربه عرضی قرار دارند از اهميت قابلتوجهی برخوردار
است .عموماً برای بار دیناميكی حاصل از ضربه ،در طراحی و
انتخاب مواد ،تمهيدات کافی در نظر گرفته نمیشود لذا
امكان تخریب جدی در سازه براثر این بار وجود دارد .اصوالً
آسيبهای ناشی از برخورد یك جسم خارجی بر روی یك
تير یا یك صفحه چندالیه مرکب در طی فرایند ساخت
وجود داشته که این موضوع میتواند از پایداری و ظرفيت
تحمل بار سازه بكاهد .در فلزات و آلياژهای مرتبط با آنها
تخریب هميشه از سطح شروع میشود که قابلرؤیت است
درحالیکه در مواد مرکب آسيبهایی نظير تورق بين الیهها،
ترک خوردن ماتریس و شكست الياف وجود دارند که
بهراحتی از بيرون قابل مشاهده نيستند .با افزایش سازههای
چندالیه مرکب به کاربردهای مهندسی و مقاومت نسبتاً
ضعيف این سازهها در برابر بارهای ضربه ،تحقيقات گستردهای
در ارتباط با تحليل تماس بين ضربه زننده و سازه هدف،
پاسخ سازه بعد از اعمال ضربه و مكانيسم آسيب بهوسيله
ضربه انجام گرفت .روشهای مختلف تحليلی ،عددی و
تجربی جهت بررسی وضعيتهای فوق توسط محققان بهکار
گرفته شد.
فرم کلی برای قانون تماس بهوسيله مایر ][6
پيشنهادشده است
تماس،

سفتی تماس،

 .در این رابطه،
فرورفتگی و

نيروی

ضریب تماس

است .بر طبق قانون هرتز ،ضریب تماس برای تماس بين دو
جسم االستيك خطی ایزوتروپيك همگن در معادله فوق،
برابر با  6/7است .ژانگ و سان ] [2معادله توانی را بر اساس
آزمون تجربی فرورفتگی یك ضربه زننده کروی بر روی سازه
کامپوزیتی پيشنهاد دادند .بر اساس این معادله ضریب
تماس برای این نوع سازهها عدد  6/7بهدست آمد.
دابينز ] [9حل استاتيكی و دیناميكی ورق را برای فشار با
توزیع یكنواخت و کسينوسی ،وارد بر تمام و یا بخشی از
سطح ورق بهدست آورد .در این مسئله بار دیناميكی به دو
صورت ایمپالس (در اثر انفجار ماده منفجره و یا انفجار
هستهای) و ضربه (برخورد جسم خارجی) در نظر گرفته
شد.

شيواکومار و همكارانش ] [6دو مدل بهبودیافته باالنس
انرژی و جرم -فنر دو درجه آزادی را برای محاسبه نيروی
ضربه در حين برخورد سرعت پائين بر روی ورقهای
چندالیه مرکب دایروی توسعه دادند .هر دو مدل ارائهشده
تغيير شكل ضربه زننده و ورق را در محل تماس و همچنين
تغيير شكلهای ناشی از اثرات غشایی ،برشی و خمشی را در
برمیگرفت .در این روش مشخص گردید که مدل
باالنس -انرژی فقط بيشينه نيروی برخورد و مدتزمان
برخورد را نشان میدهد اما سریعتر به جواب میرسد .ليكن
مدل جرم و فنر ،تاریخچه نيروی تماس را بهطور کامل
محاسبه میکند و دیرتر به جواب میرسد .نتایج دو مدل
ارائهشده ،یكدیگر را تأیيد کردند.
بررسی جامع و مروری کامل بر دیناميك ضربه و پاسخ
مواد و سازههای چندالیه مرکب به بار ضربهای و نيز بررسی
آسيب و نحوه رشد آسيب و کاهش استحكام باقيمانده و
مودهای شكست در مقالهای توسط ابریت ] [7ارائه گردید.
خليلی ] [1پاسخ دیناميكی ورق اورتوتروپيك را تحت بار
ضربهای بهصورت عمودی بررسی نمود .وی ورق را بینهایت
بزرگ فرض کرد و از قانون برخورد هرتز -اسوکلو برای
برخورد استفاده نمود .در مقاله مذکور از تئوری کالسيك
ورق استفاده شد .در شيوه موردنظر از اثرات اینرسیهای
چرخشی و تغييرشكلهای برشی صرف نظر شد .دلفوسه و
همكارانش ] [5تستهای تجربی ضربه با سرعتپایين را بر
روی انواع مختلفی از کامپوزیتها انجام دادند .آنها
دریافتند که سازه هدف باانرژی یكسان در سرعتهای
مختلف ضربه میتواند پاسخ متفاوتی را نسبت به ضربه
زننده داشته باشد .چوی و هونگ ] [8روش جدیدی را برای
بهدست آوردن توزیع نيروی ضربه برحسب زمان ناشی از
برخورد سرعت پائين برای ورقهای چندالیه مرکب نازک
ارائه دادند .در این روش از انرژی برخورد (به علت تغيير
شكل موضعی کم) صرف نظر گردید .آنها از مدل جرم و
فنر و قانون بقاء ممنتوم برای حل مسئله استفاده نمودند .به
کمك تحليل مقادیر ویژه و استفاده از تحليل مودال ،آنها
توزیع نيروی ضربه را بهدست آوردند .در تحقيق دیگری،
کاروالهو ] [1به مقایسه روش عددی با حل تحليلی پرداخت.
در تحليل مورد نظر از روش بسط سری فوریه برای حل
معادالت دیناميكی ورق با تكيهگاههای ساده استفاده شد و
برای خطینمودن معادله تغيير شكل و درنتيجه محاسبه
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ضریب فنریت ورق تبدیل الپالس را بهکار گرفته شد.
درنهایت نتيجهگيری شد که روش عددی مناسبتر از روش
تحليلی میباشد .ميتال و جعفری ] [61پاسخ ورق
چندالیههای مرکب تقویتشده با الياف همراستا تحت بار
ناشی از ضربه عرضی را بررسی کردند .آنها عالوه بر بررسی
خيز ورق تحت بار ضربه ،اثرات کسر حجمی الياف جرم و
سرعت ضربه زننده را بر روی نيروی ماکزیمم برخورد
موردبررسی قراردادند .آمور و کروز ] [66روش حل
نيمهتحليلی را برای پدیده برخورد و ضربه روی یك صفحه
چندالیه مرکب ساندویچی بهصورت دیناميكی ارائه دادند،
آنها در روابط خود از رابطه برخورد هرتز استفاده نمودند.
پيرسون و وزیری ] [62به کمك تئوری برشی مرتبه اول،
ترکيب اثرات تغيير شكل برشی عرضی ،اینرسیهای
چرخشی و قانون برخورد غيرخطی هرتز مسئله ضربه با
سرعتپایين را تحليل کردند .آنها برای حل ازسریهای
فوریه دوگانه استفاده نمودند و فرکانسهای طبيعی مربوط
به اینرسیهای چرخشی را نيز در نظر گرفتند و بدین طریق
حل خود را توسعه دادند.
از منظر نسبت جرمی السون ] [69ضربه را به دودسته
کلی موج ضربه زننده و مرز کنترلشده دستهبندی کرد .در
دسته اول نسبت جرم ضربهزننده به جرم سازه آنقدر
کوچك است که ضربه ماهيت دیناميكی پيدا میکند .بدین
معنی که امواج برشی و خمشی فرصت پيداکرده تا از محل
وقوع ضربه بهطرف مرز سازه انتشاریافته و پس از برخورد با
مرز ،در بازگشت به محل وقوع ضربه برگردند و سبب تغيير
در رفتار نيروی تماس شوند .در مورد ورقهای کامپوزیتی،
نسبت جرم ضربهزننده به جرم ورق باید کوچكتر از
یكچهارم جرم بزرگترین ناحيه متأثر از امواج قبل از
رسيدن به مرزها باشد .در دسته دوم جرم ضربهزننده به
جرم سازه بزرگ است لذا خيز در محل ضربه با نيروی
تماس کموبيش همفاز است درنتيجه اثر انتشار امواج قابل
صرف نظر است .کریستفرو ] [66برای تخمين جرم و
سرعت ضربهزننده در ضربه سرعتپایين بر روی ورق
کامپوزیتی یك مدل تحليلی ارائه داد .در این مدل از روش
بهينهسازی شده حداقل مربعات برای دستیابی به تاریخچه
نيروی ضربه استفاده شد .هوفت و پارک ] [67سازه
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موردبررسی را بهصورت یك ورق ساندویچی مستطيلی با
رویههای چندالیهای ارتوتروپيك متقارن فرض کردند.
بارگذاری تماسی در مرکز ورق در نظر گرفته شد و
نفوذکننده بهصورت یك استوانه صلب سر تخت فرض
گردید .سه حالت ممكن را برای فرورفتگی رویه باالیی
بررسی نمودند :ورق روی یك بستر االستيك ،ورق روی یك
بستر صلب–پالستيك ،غشا روی یك بستر صلب–پالستيك،
در مدلهای ورق روی یك بستر صلب-پالستيك و غشا
روی یك بستر صلب-پالستيك ،با بهکارگيری یك تابع
شكل مناسب برای خيز رویه ،مقادیر انرژی کرنشی االستيك
رویه و کار پالستيك تلفشده در اثر له شدن هسته
هانیکوم و همچنين کار خارجی ناشی از نيروی نفوذکننده
را محاسبه کردند .سپس با استفاده از اصل کمينه انرژی
پتانسيل ،رابطه بين نيروی برخورد و خيز عرضی تعيين
گردید .چوی و همكارانش ] [61رابطه هرتز که جهت
محاسبه نيروی تماس استفاده میشد را به فرم خطی
نوشتند و در رابطه جدید برای محاسبه سفتی تماس
مجهول از قانون پایستاری انرژی استفاده نمودند .این
رویكرد مبنی برفرض عدم اتالف انرژی در مدتزمان پدیده
ضربه ارائه شد .آنها نشان دادند که استفاده از فرم خطی
شده قانون تماس را میتوان با تقریب بسيار خوبی در حل
مسائل ضربه بهکار برد .ساترلند و سوارس ] [65یك مطالعه
تجربی روی پاسخ شبه استاتيكی کامپوزیتهای دریایی
انجام دادند .آنها دریافتند که قانون تماس برای بارهای
کوچكتر مناسب بوده درحالیکه انحراف قابلتوجهی به
علت آسيب گسترده در سازه هدف دربارهای بزرگتر دیده
میشود .بهطور متوسط ،ضریب تماس اندازهگيری شده برای
کامپوزیتهای بافتهشده با الياف حدود  6/71پيشنهاد شد.
حسينزاده و همكاران ] [68چهار نوع ورق کامپوزیتی
تقویتشده با الياف متفاوت را بهصورت تجربی با دستگاه
تست ضربه مورد آزمایش قراردادند و به کمك دستگاه
آلتراسونيك منطقه آسيب را بررسی کردند .نتایج نشان داد
که ورقهای کامپوزیتی تقویتشده با الياف کربن بهترین
رفتار سازهای را تحت ضربه با سرعتپایين از خود نشان
میدهند .تحليل ضربه با سرعتپایين ورقهای چندالیه
مرکب تحت بار صفحهای اوليه توسط چوی ] [61انجام شد.
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وی بر اساس ميدان جابهجایی بهبودیافته با اعمال
کرنشهای اوليه در معادالت کرنش بر اساس تئوری مرتبه
اول برشی حل ورق کامپوزیتی تحت بار صفحهای اوليه
ایجاد شده را بهصورت عددی حل نمود .چای و زو ][21
بهمرور کاملی بر روشهای عددی ،تحليلی و تجربی در ضربه
بر روی پانلهای ساندویچی چندالیه مرکب پرداختند.
مسئله ضربه با سرعتپایين را در سه دسته جرمی بهطور
مفصل بررسی نمودند .آنها همچنين اثرات فاکتورهای
کليدی در ضربه مانند ضخامت رویه ،زاویه ضربه زننده،
اثرات نرخ کرنش ،سرعت ،جرم و هندسه ضربهزننده و نيز
شرایط مرزی را بررسی نمودند .ژانگ و همكارانش ] [26به
بررسی پاسخ ضربه با سرعتپایين بر روی سه نوع چندالیه
مرکب اليافی پرداختند و اثر عملكردی هریك را بهطور
مفصل تشریح کردند .آنها نشان دادند که سفتی صفحهای
اوليه بر عملكرد چندالیههای مرکب نقش مهمی دارد.

هزینه برای هر سازه بهصورت مجزا ضرایب تماس اصالح
میگردید .درروش حاضر ضرایب مجهول معادله تماس
بهصورت کامالً تحليلی تعيين میشوند ،ب هطوریکه حتی
میتوان حدود و دقت قانون هرتز را در ضربه سرعتپایين بر
روی ورقهای چندالیه مرکب تعيين نمود .در این مقاله یك
قانون برخورد اصالحشده جدید برای برخورد ضربه زننده با
سرعتپایين بر روی ورقهای مرکب چندالیه ارائه میگردد.
در ابتدا ضرایب مجهول معادله تماس برای سازه کامپوزیتی
بهصورت تحليلی بهدست میآید و در ادامه با کمك اصل
کمينه پتانسيل انرژی و اصل باالنس انرژی و استفاده از
مدل جرم و فنر دو درجه آزادی از طریق فرایند تكرارپذیری
بيشينه نيروی تماس تعيين میشود .بر این اساس ضرایب
قانون تماس برای انواع مختلفی از مسائل ضربه سرعتپایين
ورقهای کامپوزیتی محاسبه گردیده است .این قانون نشان
میدهد که ضرایب استفادهشده در آن بهشدت وابسته به
شرایط مرزی ،خصوصيات هندسی و موادی سازه هدف و
ضربه زننده است .نتایج بهدست آمده از این روش ،تطابق
خوبی با دیگر نتایج تجربی و عددی دارد.

بار -جابجایی بر اساس سه مرحله مدلسازی شده است.

 -1روند استخراج معادالت قانون برخورد جدید

زو و همكاران ] [22یك روش تئوری برای حل پاسخ
ضربه ورق ساندویچی با لبههای گيردار بر اساس روابط بين
ضربه زننده و رویه باالی پانل ارائه دادند .روابط بين
مرحله خطی اوليه ،مرحله لهشدگی هسته و مرحله بازیابی.
در مدل ذکرشده برای رویه فوقانی توزیع فشار تماس،
بهصورت کامالً یكنواخت در نظر گرفتهشده بود .آذرنيا و
همكاران ] [29برای اولين بار ضرایب مجهول معادله توانی
مشابه قانون هرتز را با استفاده از اصل کمينه پتانسيل انرژی
و مدل باالنس-انرژی بين ضربه زننده و سازه ساندویچی با
رویه فلز -الياف بهصورت تحليلی بهدست آوردند .فيلی و
همكاران ] [26یك مدل تحليلی جدیدی برای پانل
ساندویچی با شرایط مرزی گيردار با رویههای متقارن تحت
ضربه سرعتپایين بهوسيله ضربه زننده کروی ارائه دادند .در
این روش رفتار تغيير شكل ورق با پی صلب برای ورقهای
دایروی با تكيهگاه گيردار توسعه دادهشده است .بر اساس
این مدل ،ضخامت پانل از مهمترین پارامترهای جذب انرژی
در سازه است.
در اکثر مقاالت پيشازاین ،بررسی مسئله تماس در
سرعتهای پایين در ورقهای چندالیه مرکب و تعيين
ضرایب تماس یا مستقيماً از طریق قانون تماس هرتز انجام
میگرفت و یا با کمك تستهای تجربی و صرف زمان و

توسعه یافته
بر اساس مدل باالنس– انرژی ،انرژی جنبشی اوليه ضربه
زننده با مجموع انرژیهای ناشی از فرورفتگی موضعی در
محل تماس همراه با تغيير شكلهای خمشی ،برشی و
غشایی در ورق برابر است ] .[6در این مسئله هدف یافتن
رابطه مهندسی است لذا از ضربات ثانویه صرفنظر میگردد
به همين علت بيشترین انرژی جنبشی در ضربه اول اتفاق
میافتد .با فرض صرفنظر از اثرات غشایی و آسيب خواهيم
داشت:
( )6
انرژی ذخيرهشده در منطقه تماس در طی فرورفتگی و
انرژی کرنشی سازه است .در مطالعات تحليلی و
آزمایشگاهی نشان دادهشده که تماس بين ضربهزننده و
سازه در طی فاز بارگذاری با فرض صرفنظر از ميرایی و
انرژی تلفشده در منطقه تماس با معادله غيرخطی به شرح
ذیل تقریب زده میشود:
()2

تحليل ضربه سرعتپایين ورق چندالیه مرکب با کمك قانون برخورد اصالح یافته؛ (گرایش :رفتار مكانيكی مواد و سازه)

که در آن ،فرورفتگی سازه در اثر ضربه زننده ،سفتی
غيرخطی برخورد و پارامتر توانی است .با استفاده از
رابطه ( )6انرژی ذخيرهشده در منطقه تماس برابر است با:
∫

()9
برای سازه چندالیه ارتوتروپيك انرژی کرنشی مربوط به
تغيير شكلهای خمشی وبرشی (با صرفنظر از اثرات تغيير
شكلهای صفحهای) بهصورت ذیل تعریف میشود:

)

̅

()

̅

)

(
)

] )

(

] )

(
)

()6
] )

̅

)

(
)

̅

)

̅

̅

̅

[

()
̅

̅

̅

[

( [

̅

()

}])

که در آن،

̅

̅

(

{ ∫ ∫

(
̅

()
])

̅

̅

⁄

⁄

که در آن ، ،و دامنههای توابع شكل خيز قائم و
چرخشها میباشند.
و
،
،
،
،
توابع
بهگونهای انتخاب میشوند که شرایط مرزی مسئله را در
لبههای سازه ارضاء کنند .با جایگذاری توابع ( )7در معادله
( ،)6انرژی کرنشی سازه بهصورت عبارتی برحسب دامنههای
خيز قائم و چرخشها بيان میشود.از طرفی با ازتعریف
نيروی برخورد متوسط تا لحظه خيز بيشينه ،p ،کار خارجی
بهصورت ذیل تعریف میشود:
()1
درنتيجه انرژی پتانسيل کل برابر است با:
()5
شرط تعادل سيستم ضربهزننده و سازه ،کمينه شدن
نسبت به متغيرهای مستقل آن یعنی  ،و باشد.
کمينهسازی نسبت به متغيرهای مستقل ،منجر به ایجاد
یك دستگاه معادالت میشود.

(

([
()

̅

̅

̅

(

([

()

̅

(

ماتریس سفتی خمشی و

سفتی برشی

شكل ( :)1مدل اوليه ورق چندالیه مرکب تحت ضربه

عرضی سازه است .با توجه به شكل  ،1بهمنظور یافتن تغيير
از
شكل کلی برای سازه چندالیه ارتوتروپيك با ابعاد
روش کمينه سازه انرژی پتانسيل کلی استفاده میشود.
و چرخش نسبت به
توابع شكل مربوط به خيز قائم
محور  Xو  Yپارامترهای ̅ و ̅ میباشند که بهصورت ذیل
تعریف میشوند:

سرعتپایين.

توابع ذیل برای خيز قائم و چرخشها در حالت تكيهگاهی
ساده در نظر گرفته میشود .بنابراین ،برای شرایط تكيهگاهی
ساده فرض میشود:
] )

()8
()7

15

̅
̅

(

[] )

(

[

] ) (

[] ) (

[

̅

] ) (

[] ) (

[

̅
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و برای تكيه گاه گيردار توابع خيز قائم و چرخشها بهصورت
ذیل درنظر گرفته میشود :

()8-6

[ ] )

(

] )

(

[

̅

] )

(

[ ] )

(

[

̅

] )

(

[ ] )

(

با توجه به وجود سه معادله و سه مجهول و تعریف
پارامترهای ذیل ،عباراتی برای  ،و بهدست میآید:

[

]

()62

[


توابع شكل مذکور بایستی شرایط مرزی را در لبههای
چندالیه مرکب ارضا نمایند .با جایگذاری معادله ( )8در
معادله ( )6یك رابطه انتگرالی برای انرژی کرنشی بهدست
میآید که با انتگرالگيری تحليلی و سادهسازی الزم میتوان
نوشت:

با محاسبه پارامتر  ،و و جایگذاری در معادله ()1
مقدار انرژی کرنشی سازه بهدست میآید:

()1

که در رابطه فوق ،میتوان نوشت:

در حالت تكيهگاه گيردار معادله فوق بهصورت ذیل بهدست
میآید:

در ادامه روند کار برای تكيهگاه ساده بررسی میگردد :
[

]
]
]

[
[

()67

{

}

با فرض اینکه بتوان یك نيروی متوسط در طول مسير
برخورد تعریف کرد که بهصورت شبه استاتيكی برسازه وارد
شود آنگاه خواهيم داشت:
̅
()61
که در رابطه فوق ̅ ،کار حاصل از نيروی متوسط در مسير
برخورد است .با توجه به برابری این کار باکار حاصل از
نيروی برخورد ،نتيجه میشود:
()65

()61
]
]

[
[

]-

[

بهمنظور حفظ شرط تعادل بایستی نسبت به متغيرهای
مستقل خود کمينه باشد .با کمينه سازی نسبت به
متغيرهای  ،و میتوان نوشت:
()66

آنگاه:
()69

با جایگذاری معادله مذکور در معادله ( )66مالحظه میشود
و
تابع خواص و هندسه ورق و نيز تابع
که
است .حال با جایگذاری معادالت ( )9و ( )66در معادله ()6
و استفاده از معادله ( ،)65معادله باالنس– انرژی مجدداً
بهصورت ذیل بازنویسی میشود:
()68
میتوان از معادله فوق پارامتر سفتی غيرخطی برخورد
برحسب دو مجهول دیگر محاسبه کرد:
()61

]

[

را

تحليل ضربه سرعتپایين ورق چندالیه مرکب با کمك قانون برخورد اصالح یافته؛ (گرایش :رفتار مكانيكی مواد و سازه)

در معادله فوق پارامتر سفتی غيرخطی برخورد برحسب دو
و نوش شده است .حال برای حل مسئله
پارامتر
و میباشد .از آنجا
نياز بهوجود رابطه دیگر بر اساس
که هدف استخراج رابطه بين نيروی اعمالی از طرف ضربه
زننده بر روی هدف لذا برای برر تغيير شكلهای موضعی،
شرایط مری شرایط چندالیه مرکب در اینجا بهصورت بستر
صلب فرض میشود .در شرایط فوق انرژی کر ی سازه برابر
است با:
)

()21

)

(

)

()

(

)

()

(

)

()

(

})

(

{∫∫

(

()26

]) )

([ ]) )

(

([
{

است
در رابطه فوق ،انحناء زیر فرورفتگی که همان
و وسعت جانبی منطقه تغيير شكل و شعاع فرورفتگی
ضربه زننده استوانهای– سر تخت میباشد.
با قرار دادن معادله ( )26در ( )21خواهيم داشت:
()22
که در آن،
()29

]

()21
که در آن:

}

]

برای تحليل مسئله از اصل انرژی پتانسيل کمينه استفاده
میشود .اگر کار انجامشده در اثر نيروی برخورد باشد ،با
فرض اینکه از اثرات توزیع فشار ضربهزننده صرفنظر گردد
و نيروی تماس بهعنوان نيروی متمرکز در نظر گرفته شود،
در این صورت کار خارجی برابر است با:
()26
میتوان جهت دقت باالتر مسئله در خصوص ضربهزننده
کروی شكل ،سطح تماس را دایروی فرض کرد .با محاسبه
انرژی پتانسيل کل ورق چندالیه مرکب در فرایند فرورفتگی
و با کمينه سازی آن نسبت به پارامتر خواهيم داشت:
()27
رابطهای برای
با استفاده از رابطه
اساس دو پارامتر دیگر بهدست میآید:

درایههای ماتریس سفتی
که در آن،
چندالیه ارتوتروپيك است .فرض میشود جسم نفوذکننده
بهصورت یك استوانه سر تخت با شعاع باشد و نيروی
تماس بهطور یكنواخت توزیع گردد .در مورد ضربهزننده
نيمكرهای بر اساس مرجع ] ،[67آن را بهصورت یك استوانه
سر تخت با شعاع  1/6Rدر نظر می گيرند .تغيير شكل سازه
در اثر جسم نفوذکننده را میتوان با تابع ذیل تقریب زد:
(

11

[

بر

[

و بهدست میآید.
معادله ()21بر اساس دو پارامتر
با تساوی قرار دادن رابطه ( )61و ( )21رابطهای بر اساس
بهدست میآید:
برای
()25
که در آن،

√

،

]

[

در نظر

گرفتهشده و سرعت اوليه ضربهزننده فرض میشود .با
استفاده از رابطه ( )21و جایگذاری معادله ( )25مقدار بر
و تعيين میشود:
اساس پارامترهای مهم
()28
و
از معادله ( ،)28پارامترهای
میآیند .با توجه به اهميت پارامتر

برحسب بهدست
 ،حل مسئله با

کمك مدل جرم وفنر ادامه مییابد .با توجه به شكل  1در
مدل جرم و فنر ،ضربهزننده و جسم هدف به ترتيب با
جرمهای و  ،ميزان فرورفتگی ضربهزننده در جسم
هدف توسط یك فنر به سفتی خطیشده و سفتی معادل
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سازه با فنر مشخص گردیده است .معادالت سيستم دو
درجه آزادی بهصورت ذیل نوشته میشود:
()21

{

}

()96

̇

مقدار انرژی جنبشی با استفاده از جرم مؤثر ورق چندالیه
مرکب نيز میتواند بهصورت ذیل تعيين شود:
()97

̇

در این صورت جرم مؤثر ورق چندالیه مرکب مربعی برابر
میشود با:
()91
سفتی مؤثر سازه نيز از حل معادالت ( )66بهدست میآید .

 -3بررسی و تحليل نتایج
شكل ( :)1مدل دو درجه آزادی.
به لحاظ تحليلی بودن روش ،می توان جهت خطی سازی از
روشهای مختلف از قبيل روش چوی ] [61یا روش مساوی
قرار دادن پریود خطی و غيرخطی نيز استفاده کرد .در
رابطه( )21سفتی تماس خطیشده با روش چوی بهصورت
ذیل تعریف میگردد:
()91
شرایط مرزی مسئله نيز بهصورت ذیل است:
()96
با کمك روابط( )91و ( )96معادله دو درجه آزادی حل
میگردد و نتيجه بهصورت ذیل بيان میگردد:
()92
از مشتقگيری از رابطه مذکور ،بيشينه زمان برخورد
بهدست میآید .سپس با قرار این زمان در رابطه ( )92مقدار
تعيين میشود .در ادامه از معادالت ( )21و()25
مقادیر پارامترهای و محاسبه میشود .در رابطه ()21
برای محاسبه جرم مؤثر سازه و همچنين سفتی مؤثر سازه،
فرض میشود که پروفيل سرعت سازه مشابه با پروفيل خيز
کلی سازه باشد ] . [67در این صورت انرژی جنبشی جسم
ضربهزننده برابر است با:
̇

()99

] ) (

∫ ∫
[] ) (

[

که در رابطه فوق ،دانسيته جرمی و ضخامت کل ورق
چندالیه مرکب مربعی است .پس از انتگرالگيری خواهيم
داشت:

بهمنظور بررسی و اعتبار سنجی نتایج در مرحله اول ،صفحه
[ تحت
تخت چندالیه مرکب با چيدمان ]
ضربه زننده کروی با جرم بزرگ  m= 1/67kgقرار دارد.
مشخصات هندسی و فيزیكی سازه هدف و ضربه زننده در
جدول  1نشان داده شده است .نيروی ضربه پيشبينیشده
با سایر مراجع تحليلی ]62و  [66و نتایج تجربی مرجع ][5
مطابق شكل  3مقایسه شده است .نتایج روش حاضر تطابق
خوبی با روش تحليلی مراجع ] [62دارد .اختالف این روش
با روش تجربی ناشی از شكل ضربه زننده است که در اینجا
بهصورت استوانهای سر تخت در نظر گرفتهشده و حالت
کروی آن با ضریب تصحيح مناسبی مطابق با روش
مرجع ] [67اعمال میگردد .الزم بهذکر است که
مرجع ] [66از شرایط اوليه خاصی برای رسيدن بهدقت
مناسب در تعيين پاسخ ضربه سرعتپایين استفاده نموده
است .در مرحله دوم صفحه تخت چندالیه مرکب با الیه
چينی متعامد صفر و نود متقارن  61الیه و ضربه زننده با
جرم کوچك  m= 1/117 kgدر نظر گرفته شده است.
مشخصات هندسی و فيزیكی سازه هدف و ضربه زننده در
جدول  1نشان داده شده است .تاریخچه نيروی برخورد مدل
حاضر با نتيجه مرجع ] [66در شكل  4مقایسه شده است.
بر اساس شكل  4مشاهده میشود که روش اخير اختالف
ناچيزی با مرجع ] [66دارد .این اختالف به دليل استفاده
مرجع ] [66از نتایج تجربی و حدس اوليه سرعت و جرم
ضربهزننده ناشی میشود که تأثير بهسزایی در تعيين پاسخ
نهایی سيستم دارد بهطوریکه جهت همگرایی پاسخ
سيستم ،نياز است از حدس اوليه مناسبی استفاده گردد.
بهطور خالصه حدس اوليه سرعت و جرم ضربهزننده در
پاسخ نهایی سيستم مؤثر است .در ادامه نياز است همگرایی
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پاسخ سيستم با مدل تحليلی جدید بررسی گردد .بدین
منظور ورق چندالیه مرکب با چيدمان (متوالی صفر و نود
متقارن  61الیه) و ضربه زننده مطابق با مشخصات جدول 1
را در نظر بگيرید .مطابق شكل  5مشاهده میشود که روش
حاضر بر اساس دادههای مندرج در جدول  ،1از جمالت
ششم به بعد همگرا میگردد .در مورد ضربه زننده با
جرمهای کوچكتر تعداد جمالت تا دوازده جمله نيز افزایش
مییابد .در این بررسی جرم ضربه زننده  m= 1/117kgدر
نظر گرفته شده است.

شكل ( :)3نمودار نيرو -زمان برای ورق چندالیه مرکب با
تكيهگاه ساده تحت ضربهزننده با جرم بزرگ.

جدول ( :)1مشخصات هندسی و جنس صفحه چندالیه
مرکب و ضربه زننده فوالدی ].[5
خواص

ورق چند الیه مرکب

ضربه زننده

621

211

5/7

------

9/7

------

2/1

-----

9/7

-----

تكيهگاه ساده تحت ضربهزننده با جرم کوچك.

6761
--6/17
1/9

شكل ( :)4نمودار نيرو -زمان برای ورق کامپوزیتی با

27/6
----1/9

625

------

51/2

-----

جدول ( :)1مشخصات هندسی و جنس صفحه چندالیه مرکب
و ضربه زننده فوالدی ] .[66
خواص

ورق چند الیه مرکب

ضربه زننده

621

211

5/1

------

7/7

------

6781
--2/11
1/9

62/5
----1/9

211

------

211
----

----9

شكل ( :)5بررسی وضعيت همگرایی ورق چندالیه مرکب
تحت ضربهزننده استوانهای– سر تخت.
با توجه به اهميت مطالعات پارامتری ،به بررسی تعدادی
از پارامتر فيزیكی و هندسی پرداخته میشود .بهمنظور
بررسی اثر جرم ضربهزننده بر روی پاسخ ضربه ،مقادیر
مختلفی از جرم ضربهزننده از  1/119 kgتا  1/111 kgرا در
نظر بگيرید .سرعت ضربهزننده در این حالت v=6/7m/s
فرض میگردد .در هر مورد مطابق مشخصات جدول 1
تاریخچه نيرو بهدست آمده است .مطابق شكل  6با افزایش
جرم ضربه زننده ،مقادیر نيروی برخورد و مدتزمان تماس
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افزایش مییابد .در این شرایط پارامتر توانی نيز به مقدار
 6/7مطابق با قانون هرتز نزدیكتر میشود .افزایش نيرو
برخورد در این مرحله ناشی از افزایش پارامتر توانی
میباشد.

برای پاسخ دیناميكی پانلهای ساندویچی تحت ضربه
سرعتپایين ،این مسئله بررسی گردیده است در اینجا نيز
به نظر میرسد قطر ضربهزننده نقش مؤثری در افزایش
بيشينه نيروی برخورد ندارد.

شكل ( :)6اثرات جرم ضربهزننده بر روی تاریخچه نيروی

شكل ( :)9اثرات سرعت ضربهزننده بر روی تاریخچه نيرو

ضربه در ورق چندالیه مرکب.

در ورق چندالیه مرکب.

پارامتر سرعت نقش مؤثری در پدیده ضربه دارد .اثر
تغييرات این پارامتر در شكل  9در نمودار نيرو-زمان ترسيم
شده است .با افزایش سرعت از v=6 m/sتا v=2/7 m/s
مقدار بيشينه نيروی تماس افزایشیافته و مقدار پارامتر n
کاهش مییابد اما مدتزمان تماس تقریباً ثابت است .در
نتيجه در این حالت در رابطه قانون برخورد اصالحشده،
افزایش مقدار نيروی بيشينه ناشی از افزایش مقدار پارامتر k
است که اثرگذاری مؤثر پارامتر سرعت را در تعيين پاسخ
سيستم نشان میدهد .دادهها بر اساس جدول  1و با فرض

شكل ( :)9اثرات ابعاد ورق چندالیه مرکب در تاریخچه
نيرو ضربه.

جرم ضربهزننده  1/118kgبهدست آمدهاند .شكل 9
تاریخچه نيروی ضربه برای ابعاد مختلفی از ورق مربعی
شكل از  a=1/9mتا  a =1/91mترسيم شده است .مشخصات
ورق و ضربه زننده مطابق جدول  1است .با افزایش ابعاد
ورق ،با کاهش پارامترهای  nو  kمقدار بيشينه نيروی
برخورد کاهش مییابد درنتيجه مدتزمان تماس افزایش
خواهد یافت .با افزایش ابعاد ورق مربعی و در نتيجه افزایش
مساحت ورق ،انعطافپذیری ورق افزایشیافته لذا ميزان
خيز آن افزایش و بيشينه نيروی برخورد کاهش مییابد .اثر
پارامتر هندسی قطر ضربه زننده نيز با روش حاضر در شكل

نمودار تاریخچه زمانی نيرو برای ورق کامپوزیتی با

 7بر روی نمودار نيرو-زمان نشان داده شده است .فرض

شرایط تكيهگاهی گيردار و ساده در شكلهای  19ترسيم

شده ضربه زننده با قطرهایی از  61mmتا  61mmبه ورق

شده است .مشاهده میشود که ميزان بيشينه نيرو در
شرایط تكيهگاه گيردار از حال تكيهگاه ساده بيشتر بوده و

برخورد نماید .مشاهده میشود که با افزایش قطر ضربه
زننده بيشينه نيروی برخورد نيز افزایش مییابد .اما این
افزایش نامحسوس بوده است لذا مطابق با مرجع ] [67که

مدتزمان تماس آن کمتر است .دادهها بر اساس جدول  1و

چندالیه مرکب با چيدمان

]

[ مطابق جدول 1

شكل ( :)7تغييرات قطر ضربه زننده در تاریخچه نيروی
ضربه در ورق چندالیه مرکب.

با فرض سرعت  v=9/1 m/sبرای ضربهزننده در نظر گرفته
شده است.
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شكل ( :)11اثرات سرعت ضربه زننده بر روی پارامتر n
برای ورق کامپوزیتی در شرایط تكيهگاهی مختلف.

شكل ( :)19تاریخچه نيروی تماس ورق چندالیه مرکب
تحت شرایط تكيهگاهی ساده و گيردار.
در شرایط تكيهگاهی گيردار و ساده اثر تغييرات نسبت
 ⁄بر روی پارامتر توانی  nمطابق شكل  11بررسیشده
است .در هر دو مورد با افزایش نسبت ابعاد به ضخامت ورق،
مقدار پارامتر توانی  nکاهش مییابد .جالب است که برای
ورقهای چندالیه مرکب با شرایط تكيهگاهی ساده اگر
نسبت  ⁄بين 71تا 11در نظر گرفته شود؛ آنگاه پارامتر
 nتقریباً برابر با عدد  6/7مطابق با قانون هرتز است .در
خصوص تكيهگاه گيردار تغييرات اگر نسبت  ⁄در ورق
کامپوزیتی در محدوده 11تا 51میباشد میتوانيم از قانون
هرتز مستقيماً استفاده کنيم .مشخصات ورق چندالیه در
حالت مذکور بر اساس جدول  1با چيدمان
در نظر گرفته شده است.

]
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[

لذا میتوان دریافت که در سرعتهای باالتر ،اثرات
افزایش سرعت در پارامتر nدیده نمیشود و تغييرات پارامتر
توانی وابسته به دیگر عوامل خواهد بود.
در شكل  13تغييرات پارامتر سفتی برخورد ( )kنسبت
به پارامتر  ⁄بررسیشده است .همانطور که مشاهده
میگردد در هر دو حالت تكيهگاهی با افزایش مقدار ⁄
مقدار سفتی برخورد با شيب زیادی کاهش مییابد .شيب
این کاهش برای هر دو حالت شرایط تكيهگاهی تقریباً
مشابه است .به نظر میرسد کاهش مقدار پارامتر سفتی
تماس با افزایش ضخامت ورق نسبت به پارامتر توانی n
نقش مؤثرتری دارد .در این حالت نيز فرض شده جرم ضربه
زننده  m=1/117 kgباشد .سایر دادههای موردنياز از جدول
 1اقتباس گردیده است.

⁄

شكل ( :)11تغييرات پارامتر توانی  nبر اساس نسبت
در ورقهای چندالیه مرکب با شرایط تكيهگاهی گيردار و
ساده.
در شكل  11برای نسبت مشخصی از  ⁄با جرم
ضربهزننده  ،m=1/117kgتغييرات  nبر اساس سرعتهای
مختلفی از ضربهزننده بررسی شده است .برای مشخصات
دادهشده ،مشهود است که در یك سرعت خاصی با توجه به
شرایط تكيهگاهی ورق پارامتر توانی  nثابت میماند و نقش
کمتری در تغييرات بيشينه نيروی برخورد و خيز ورق
داشته و پارامتر  kدر این وضعيت نقش مؤثرتری دارد.

شكل ( :)13تغييرات پارامتر توانی  Kبر اساس نسبت

⁄

در ورقهای چندالیه مرکب با شرایط تكيهگاهی گيردار و
ساده.

 -4بحث و بررسی
مسير حل مسئله بهصورت فلوچارتی در شكل  66ترسيم
شده است .در این فلوچارت با فرض کردن حداکثر نيروی
ضربه بهعنوان مثال عدد  ،6مقادیر ضرایب سفتی تماس و
پارامتر توانی در معادله برخورد اصالحشده در طی یك
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فرایند تكرار برای مسئله تعيين میگردند .این روش تحليلی
در نرمافزار متلب برنامهنویسی شده و نتایج آن استخراج
گردیده است .لذا با کمك این روش ،امكان حل تحليلی
مسئله ضربه با سرعتپایين بر روی ورقهای کامپوزیتی با
تكرار تا همگرایی وجود داشته و مطابق نتایج تجربی مقادیر
مرتبط با  kو  nبا دقت مناسب تعيين میشوند.

مطرحشده در این پژوهش با شرایط تكيهگاهی ساده ،اگر
نسبت  ⁄بين 71تا 11در نظر گرفته شود آنگاه پارامتر
از قانون هرتز پيروی میکند ،این مورد در خصوص
تكيهگاه گيردار متفاوت میباشد .لذا این موضوع نشان
میدهد که پارامتر و همچنين در قانون هرتز تابع
عوامل هندسی و فيزیكی مسئله میباشند .در خصوص
همگرایی روش حل ،در اجرام ضربه زننده بزرگ ،همگرایی
بسيار سریعتر از همگرایی اجرام با وزن کوچكتر میباشد
که این موضوع به سبب ماهيت روش حل تحليلی بهکار
رفته میباشد.

 -5نتيجهگيری

شكل ( :)14فلوچارت حل مسئله به روش تحليلی.
همانطور که از نتایج مشاهده میشود در معادله غيرخطی
هرتز پارامتر توانی در حاالت خاصی از مسئله و نه
بهصورت کلی میتواند عدد  6/7را شامل گردد .در نتيجه
جهت استفاده از قانون هرتز بایستی محدوده معتبری از
شرایط مسئله را در نظر گرفت .اثبات گردیده است که برای
هر مسئله برخورد این قانون ازنظر مقادیر ضرایب سفتی
تماس و توانی منحصربهفرد بوده و برای مسئله دیگر
قابلقبول نيست .مقدار پارامتر با افزایش سرعت و قطر
ضربه زننده و ضخامت سازه هدف افزایشیافته درحالیکه با
افزایش جرم ضربه زننده و ابعاد سازه هدف این پارامتر
کاهش مییابد .اثر تغييرات نسبت  ⁄بر روی پارامتر
توانی نشان میدهد که برای ورقهای چندالیه مرکب

در این مقاله ،یك فرایند سيستماتيك تحليلی برای تحليل
دیناميكی سازه کامپوزیتی تحت ضربهزننده صلب ارائهشده
است .در این روش با کمك اصل کمينه پتانسيل انرژی و
مدل باالنس انرژی بين ورق و ضربه زننده ،ضرایب مجهول
تابع توانی بهطور تحليلی بهدست میآید .بيشينه انرژی
تماس با کمك مدل جرم و فنر دو درجه آزادی بهدست
میآید .نتایج حاصله از این روش جدید با سایر نتایج تجربی
و تحليلی مقایسه شده است که از تطابق خوبی برخوردار
است .با توجه به اهميت برخی از پارامترهای مؤثر در پاسخ
دیناميكی ورق کامپوزیتی ،نسبت به بررسی این پارامترها و
اثرات آن در ضریب تماس و ضریب سفتی اقدام شده است.
اثر پارامترهای فيزیكی و هندسی از قبيل قطر ،جرم و
سرعت ضربه زننده و همچنين ضخامت ،و ابعاد سازه هدف
بر روی تاریخچه نيروی برخورد بررسیشده است .این روش
نشان میدهد که ضرایب استفادهشده در قانون هرتز بهشدت
وابسته به شرایط مرزی ،خصوصيات هندسی و موادی سازه
هدف و ضربه زننده میباشند و در خصوص هر مسئله
ضرایب منحصربهفرد بهدست میآید .همچنين تحليل نشان
میدهد که با افزایش جرم ضربه زننده و سرعت آن ،بيشينه
نيروی برخورد نيز افزایش مییابد .در ضمن با افزایش طول
و عرض ورق ،بيشينه نيروی برخورد کاهشیافته اما با
افزایش ضخامت ورق بيشينه نيروی برخورد افزایش مییابد.
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