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چكیده
 از یك روش تحليل بیبعد جهت ارائه دو رابطه تجربی بر اساس اعداد بیبعد بهمنظور پيشبينی نسبت بيشترین خيز دائمی ورقهاا،در این مقاله
 اثر هندساه،  در اعداد بیبعد پيشنهاد.تكالیه چهارگوش به ضخامت آن تحت بارگذار دیناميكی با توزیع یكنواخت و محلی استفاده شده است
 جهت صحتسنجی مدلها. حساسيت ماده به نرخ کرنش و شعاع بارگذار در نظر گرفته شده است، خواص مكانيكی ورق، شدت بار اعما لی،ورق
 نتایج حاصل از مدلساز نشان. داده موجود در ادبيات تحقيق در طول چهل سال گذشته استفاده شده است712 تجربی از هشت سر آزمایش و
 باه، داده تجربای بارا بارگاذار یكنواخات662 داد که تطابق خوبی بين نتایج پيشبينی مدل و مقادیر تجربی وجود دارد بهطور که درمجموع
 داده681  درمجماوع، همچنين. قرار دارند%71  و%61  داده) از کل نقاط تجربی در محدوده خطا کمتر از668( %95  داده) و661( %94 ترتيب
 نتاایج. داده) از کل نقاط تجربای در ایان دو محادوده قارار گرفتناد641( %92  داده) و674( %53  به ترتيب،تجربی موجود برا بارگذار محلی
سيموندز موجب بهبود دقت پيشبينای مادلهاا تجربای-همچنين نشان داد که متغير در نظر گرفتن کميتها ماده با ضخامت در معادله کوپر
. خطا قرار نمیگيرند%61  از دادهها برا دو بارگذار یكنواخت و محلی در محدوده%67  و%1 میگردد بهطور که تنها
 ورق چهارگوش، مدل تجربی، تحليل بیبعد، بارگذار محلی، بارگذار یكنواخت:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In this paper, a non-dimensional analysis approach has been used to propose two empirical equations based on
dimensionless numbers to predict the maximum transverse permanent deflection-thickness ratio of single-layered
quadrangular plates under uniformly and locally distributed dynamic loading. In the presented dimensionless numbers,
the effect of plate geometry, the impulse of the applied load, the mechanical properties of the plate, the strain-rate
sensitivity, and the loading radius have been considered. To validate the empirical models, eight series of conducted
experiments and 267 data points in the state of the art over the past forty years have been used. The obtained results
show good agreement between the model prediction results and the experimental values so that in the total of 117
experimental data for uniform loading, 94% (110 data) and 98% (115 data) of the data points were distributed in the
±10% and ±20% error range, respectively. Besides, in the total of 150 experimental data for localized loading, 83%
(124 data) and 97% (146 data) of data points were distributed in these two ranges, respectively. The results also showed
that assuming the material constants as variables based on the plate thickness, in the Cooper-Symonds constitutive
equation improves the prediction accuracy of the empirical models so that only 6% and 12% of the data for uniform and
localized loading respectively, are not within the 10% error range.
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 -2مقدمه
پوسته ها ،تيرها و ورق ها عناصر ساختار پایه ا بارا مخاازن
تحت فشار هستند و تاکنون ،روابط تحليلای (تواور ) و تجربای
بساايار زیاااد باارا بررساای رفتااار پ سااتيك-دیناااميكی
ساختارها مختلف به خصوص ورقها تحت بارها دیناميكی با
توزیع متفاوت ارائهشده [ ]6-69که در ادامه به آنهاا پرداختاه
میشود.
السااون ،نوریااك و فاگنااان [ ]3تحقيقااات خااود را در مااورد
ورقها چهارگوش مربعی کاام گياردار از جانو فاوالد نار
تحت بارگذار انفجار یكنواخت بهمنظور یافتن مادلی جهات
پيش بينی گسيختگی ورقها انجا دادناد .آنهاا باا اساتفاده از
نتایج بهدست آمده از آزمایشها توانستند مدلی جهت پيشبينی
گسيختگی ورقها برحسب بار انفجاار ارائاه دهناد .در اداماه،
گروه تحقيقاتی نوریك [ 4و  ]8مطالعاتی رو پاسخ پ ستيك
ورق ها مربعی فوالد با شارایط مارز کاام گياردار تحات
بارگذار دیناميكی یكنواخت با استفاده از خرجهاا انفجاار
انجا دادند .در سالها بعد  ،گروه تحقيقاتی نوریاك [ ]1باه
مطالعاتی رو ورق ها چهارگوش فوالد نر با شرایط مارز
کام گيردار تحت بارگذار دیناميكی غيریكنواخت پرداختناد.
در این سر از آزمایشها ،ورق با ضخامتها مختلاف ،7 ،6/1
 3و  4ميلیمتر و نسبتها طول به عرض متنوع  6-7/4تحت
بارها انفجار غيریكنواخت قرار داده شد .آنها باا انجاا ساه
سر آزمایش مختلف توانستند تاثثير پارامترهاا متناوع رو
پاسخ ورق را بررسی کنند .در سر اول ،اثر ارتفاع مختلف خرج
را با یك قطر خرج ثابت و در سر دو  ،اثر قطر متفاوت خارج
را با یك ارتفاع خرج ثابت بار رو ضاخامتهاا مختلاف ورق
بررسی کردند .در سر سو  ،اثر نسبت طول به عرض مختلاف
ورق و ارتفاع متنوع خرج را با یك نسبت ثابت خارج باه عارض
ورق و ضخامتها ثابت ورق بررسی کردند .در ادامه ،مطالعاتی
به صاورت تجربای توساط گاروه تحقيقااتی نوریاك رو رفتاار
پ ستيك صفحات چهارگوش فوالد با تكيه گاه یكپارچه تحت
شرایط بارگذار یكنواخت انجا شد .شایان توجه اسات کاه از
تسمهها فلز بهمنظور تقویت صفحات ماذکور اساتفادهشاده
بااود .نتااایج بااهدسااتآمااده نشااان داد کااه پااارگی نمونااه در
قسمتهایی رخ میدهد که از دما باالتر برخوردار است [.]2
بونورچيو و نوریك [ ]5یك مجموعه آزمایش بهمنظور مطالعه
اثر مرزها جوش شده به ورق چهارگوش بار رفتاار پ ساتيك
آن ها تحت بار انفجار غيریكنواخت انجا دادناد .از دو جاوش
مختلف تيگ و مياگ رو نموناههاایی از جانو فاوالد نار
استفاده شد.
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در زمينه مدلساز تجربی و تحليلی پاساخ دینااميكی
ورقها چهارگوش تحت بار ضربها بهعلت پيچيدگی هندساه
تحقيقااات بساايار محاادود اساات .در ابتاادا ،نوریااك و همكاااران
[ ]9-66با فرض شاكل ماد متغيار درروش تقریبای و در نظار
گرفتن هم زمان جابجایی هاا افقای و قاائم ،مادلهاایی بارا
ورقها دایرها و چهارگوش ارائه کردند که در آن ،شاكل ماد
در هر گا زمانی محاسبه میشد .بدین ترتيب پيشبينی توزیاع
کرنشها محيطی که تا آن زمان ممكن نبود ،امكانپذیر شد.
چن [ ]67با اساتفاده از تواور هاا حادود بااال و پاایين،
مدلهایی تحليلی برا پيشبينی بيشترین خيز دائمی ورقها
چهارگوش تحت بارگذار دیناميكی یكنواخت با در نظر گرفتن
رفتار ایدهآل صلب-پ ستيك برا ماده ارائه داد .حل مدلهاا
ارائه شده بر اساس تعادل انرژ و معادالت تعادل دیناميكی ورق
بود .با صرفنظر کردن از اثرات حساسيت ماده به نرخ کرنش در
تحليل ،جابجایی ورق بار اسااس فرضايه گساتره تغييار شاكل
مفروض باه دسات آماد .تفااوت باين نتاایج باهدساتآماده از
روشها حدود باال و پایين حدودا  %71بود.
شن و جونز [ ]63با ارائه یاك مادل تحليلای ساعی کردناد
مدها دو و سو شكست را نيز پيشبينی کنند .برا این کار
رفتار ماده را بهصورت صلب -پ ستيك و پيرامون ورق را کاام
گيردار فرض کردند .آنها از سطح تسليمی استفاده کردناد کاه
گشتاور خمشی شعاعی ،نيروها کششی و برشی شاعاعی را باا
هم و جدا از مؤلفهها محيطی در نظر میگيرد .ایان پارامترهاا
بسيار پيچيده و بهگونها غيرخطی به یكدیگر کوپل بوده و حل
آنها نيازمند به کار گرفتن روشها عدد است.
لی و جونز [ ]64یك تحليل بیبعد کلی بارا پايشبينای
رفتارها دیناميكی و شكست ساختارها مختلف ارائه کردناد.
تحليل مذکور ،اثرات نرخ کارنش ،کاار ساختی ،تغييارات دماا،
شكل پالو بارگذار و جار ضاربه زنناده را شاامل مایشاد.
همچنين درباره شكست برشی بهعنوان یك عباارت بایبعاد در
تحليل یاد شد.
پارک و چو [ ]68ادعا کردند کاه اعاداد بایبعاد ارائاهشاده
توسط جونز و نوریك نااق باوده و نيازمناد برخای اصا حات
است .آنها یك عدد بیبعد مشاابه عادد بایبعاد نوریاك بارا
ورقها تك الیه تحت بار انفجار یكنواخت ارائه کردند که در
آن نسبت طول به عرض ورق نيز اضافهشده باود .شاایان توجاه
است که معادله تجربی اساتخراجشاده در ایان تحقياق تطاابق
نسبتا خوبی با نتایج تجربی داشت.
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جونز [ ]61به مرور و مطالعه بخش اعظمی از ادبيات تحقيق
کااه رو رفتااار پ سااتيك-دیناااميكی ورقهااا دایاارها و
چهارگوش در معرض بارها دیناميكی بزرگ به چاا رسايده
بود ،پرداخت .در این مطالعه ،یك روش نظر برا پاالوهاا
فشار دیناميكی ،جر ها ضربه زننده ،سرعت آنی یاا بارگاذار
انفجار بر رو ورق ها مذکور ارائه شد که در آن رفتار مااده
بهصاورت ایادهآل صالب-پ ساتيك در نظار گرفتاهشاده باود.
همچنين در توور ارائه شده ،اثر حساسيت ماده به نرخ کارنش
بهمنظور پيش بينی نسبت بيشترین خيز دائمی به ضخامت ورق
تحت بار دیناميكی واردشده بود .معادالت ارائاهشاده ،عا وه بار
سادگی ،مطابقت خاوبی باا نتاایج تجربای موجاود در پيشاينه
تحقيق دارد .مادلسااز تحليلای دیگار کاه در ایان زميناه
انجا شده است مربوط به ميرزابابا مستوفی و همكارانش است
[ .]62-65آنها با ارائه یك حل تحليلی تقریبی به بررسی رفتار
غير االستيك ورق ها نازک چهارگوش تحت دو نوع بارگاذار
مختلف دیناميكی پرداختهاناد .حال ارائاهشاده بار اسااس کاار
پ ستيك و انرژ جنبشی و با فرض رفتار صلب پ ستيك ورق
توسعه داده شاده اسات .در تحليال صالب پ ساتيك از ساطح
تسليمی استفاده کردند که در آن تنها نيروها غشایی بهعنوان
کار پ ستيك در نظر گرفته و از معادلاه کاوپر-سايموندز بارا
بررسی اثر نرخ کرنش استفاده شد .در این تحقياق باار وارده باا
فرض ميدان سارعت اولياه و بار اسااس شارایط مارز ورق و
هندسه خرج انفجار تخمين زده شد .مدلها ارائهشده خياز
نهایی ورق ها چهارگوش تحت بارگذار دیناميكی یكنواخات
و محلی را پيشبينی کرده و انطباق قابل قبولی با نتایج تجربای
دارد .در ادامااه ،نوریااك [ ]69توانساات بااا انجااا یااك ساار
آزمایشها جدید مدلها ارائهشده در مراجع قبلی را اصا
کند و دقت مدل تجربی خود را بهبود ببخشد .با توجه به اینكاه
هر یك از مدلها توور و تجربی ارائه موردبحا مرباوط باه
یك تحقيق با شرایط خاص است ،لذا برا مقایسه نتایج تغييار
شكل ساختار با هندسه ،شرایط مرز و نوع بارگاذار یكساان
نياز است تا تمامی متغيرها بهصاورت گاروههاا بایبعاد ارائاه
شوند.
در تحقيقات اوليه ،جانساون [ ]71عادد بایبعاد آسايب را
مطااابق بااا رابطااه ( )6معرفاای و از آن باارا بررساای رفتااار
ساختارها فلز تحت بار دیناميكی استفاده کرد.
()6

V0 2
0

Dn 

در این معادله  ،چگالی ماده V0 ،سرعت ضربه و   0تنش
تسليم  Rnاستاتيكی ماده است .عدد آسيب جانسون یك پارامتر
بیبعد پایه برا بررسی رفتار دیناميكی ماده است .در سال

 ،6999ژائو [ ]76عدد بیبعد جدید را برا پاسخ
پ ستيك-دیناميكی تيرها و ورقها پيشنهاد داد که از
بیبعدساز معادالت حاکم بر آنها نتيجه شده بود .الز به
توضيح است که این عدد    قب و در سال  6912توسط
جونز ارائهشده بود [ 77و  ]73و عدد ارائهشده توسط ژائو تنها
نسبتی از عدد جونز است.
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 0  H 
4
2

()7

Rn 

همان طور که از رابطاه ( )7مشاخ اسات ،عادد بایبعاد
جااونز ،تااثثير هندسااه ساااختار را در کنااار اینرساای بااار وارده و
مقاومت استاتيكی ماده در برابر تغيير شكل پ ساتيك در نظار
می گيرد .با توجه به اهميت عدد بیبعد جونز ،سعی بر آن شاده
است تا تمامی مدلهاا تحليلای و تجربای موجاود در ادبياات
تحقيق برا پيش بينی نسبت بيشترین خيز دائمی به ضاخامت
ورقهااا چهااارگوش تحاات بارگااذار دیناااميكی یكنواخاات و
محلی برحسب عدد بیبعد  در جدول الف در پيوسات ارائاه
شده است.
با مرور مطالعات پيشين محققان این نتيجه حاصل شد که
در مدلها تجربی ارائهشده بارا پايشبينای بيشاترین خياز
دائمی اثر نرخ کرنش لحاظ نشده اسات و همچناين مادلهاا
تحليلی موجود با توجه به فرضيات آنهاا دارا خطاا نسابتا
باالیی هستند .لذا ارائه یك مدل تجربی با دقت پيشبينای بااال
ضمن در نظر گرفتن اثر نرخ کرنش برا پايشبينای بيشاترین
خيز دائمی ورق ها چهارگوش تحت باار دینااميكی باا توزیاع
یكنواخت و محلی بسيار کاربرد و ضرور به نظر میرساد .در
این تحقيق ،با بی بعد ساز معادالت تعادل دیناميكی حاکم بار
ورق ،اعداد بای بعاد بارا تحليال ابعااد فرآیناد شاكلدهای
ورق ها چهارگوش تحت بار دینااميكی باا توزیاع یكنواخات و
محلی پيشنهاد می شود .استخراج مستقيم اعاداد پيشانهاد از
معادالت تعادل دیناميكی نشان دهنده آن است کاه ایان اعاداد
کام معناا فيزیكای دارناد .از مزیاتهاا اصالی ایان روش
ماایتااوان بااه سااازماندهاای کارهااا تجرباای ،پاايشگياار از
آزمایش ها تكرار  ،بررسی و شناخت اثر هر یك از متغيرها
وابسااته بااه فرآینااد و همچنااين تحلياال و تجزیااه دادههااا
آزمایشگاهی اشاره کرد.
 -4دادههای تجربی موجود در ادبیات تحقیق
تاکنو ن تحقيقات تجربی بسيار زیاد برا بررسی تغيير شاكل
پ سااتيك ورقهااا دایاارها و چهااارگوش تحاات بارگااذار
دیناااميكی بااا توزیااعهااا مختلااف انجااا شااده اساات .در ایاان
تحقيقااات ،بيشااترین خيااز دائماای ورق و شاادت اعمااال بااار
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اندازهگير شده است .قابالتوجاه اسات کاه پروفيال و ميازان
ورقهااا تغيياار شااكل یافتااه بااه نااوع بارگااذار دیناااميكی
اشااره دارد .در مطالعاه حاضاار ،از هشات ساار نتاایج تجرباای
[ 61 ،6-5و  ]69بااه تعااداد  712داده باارا تعيااين اثربخشاای
مقادیر مختلف ازجمله ابعاد ،خواص مواد و شرایط بارگذار بار
رو بيشترین خيز دائمی ورقها چهارگوش تحات بارگاذار
دیناميكی با توزیع یكنواخت و محلی استفاده شد .شایان توجاه
است که تماا نتاایج تجربای از طریاق یاك روش مشاابه و باا
استفاده از مواد منفجره و توساط آوناگ بالساتيك (مطاابق باا
شكل  )2بهدستآمده است.

دیناااميكی بااا گسااتره محلاای و یكنواخاات ایجادشااده را نشااان
میدهد.

شكل ( :)4پروفيل تغيير شكل تحت بار محلی.

شكل ( :)9پروفيل تغيير شكل تحت بار یكنواخت.

شكل ( :)2شماتيك سامانه پاندول بالستيك.
در جاادول ب در پيوساات ،فهرساات کاااملی از تحقيقااات
انجا شده در زمينه شكلدهی آزاد ورقهاا چهاارگوش تحات
بارگااذار انفجااار همااراه بااا مشخصااات کلاای از قبياال نااوع
بارگااذار  ،محاادوده شاادت نياارو یااا ایمپااالو ،هندسااه ورق،
محدوده تغيير شكل و همچناين مشخصاههاا مكاانيكی ورق
ارائه شده است .در تمامی آزمونها انجاا شاده در جادول ب،
خرج انفجار بهکار رفته از ناوع  PE4و شاكل هندسای خارج
مسطح دیسكی و مسطح چهارگوش بوده است .برا جلاوگير
از آسيبها ناشی از انفجار بين خرج و ورق از فاو پلایاساتر
استفادهشده است.
از مهم ترین پارامترها مؤثر در فرآیند شكلدهی انفجاار
ورق ،مقدار و شكل هندسی خرج میباشاد .جار خارج باهکاار
رفته در هر آزمون رابطه کام مستقيمی با ایمپالو توليدشاده
از انفجار و به تبع آن جابجایی مرکز ورق دارد .همچناين شاكل
هندسی خرج نيز تثثير هنگفت در نوع توزیع باار دینااميكی بار
رو ورق و بااهتبااع آن بااه پروفياال تغيياار شااكل ورق دارد.
شكلها  4و  9دو پروفيل تغيير شكل متفاوت که در اثار باار

همانگونه که در شكلها فوق م حظه میشود ،ورقهایی
که تحت بار دیناميكی با توزیع یكنواخت قرار گرفتند ،بهصورت
یكنواخت و گنبد تغيير شكل دادهاناد اماا در ورقهاایی کاه
تحت بار محلی تغييار شاكل یافتاهاناد ،گساتره شاكل نهاایی،
به صورت گنبد مضاعف اسات باهگوناه ا کاه یكای از آنهاا
کوچك بوده و بر رو دیگار کاه بازرگتار اسات قارار دارد.
ازآنجاییکه خارجهاا انفجاار باهکاار رفتاه در ساامانههاا
دیناميكی به صورت خمير شاكل و از ناوع ) (PE4اسات ،لاذا
ایجاااد اشااكال مختلااف خاارج انفجااار امكااانپااذیر اساات .در
تحقيقات تجربی شكل هندسای خارج انفجاار باه دو صاورت
متداول است:
 )6خرج انفجار مسطح دیسكی
 )7خرج انفجار مسطح چهارگوش
در مورد خارج انفجاار مساطح دیساكی ،خارج انفجاار
به صورت یك دیسك استوانه ا شكل باضخامت مشاخ و باه
شعاع  ،R0شكل داده می شود .توزیع بار دیناميكی به وجود آمده
به صورت متمرکز نسبت به مرکز ورق و محلی اسات .ایان ناوع
شكل هندسی خرج بهآسانی و در کوتاهترین زماان توساط یاك
شابلون ایجاد میشود .شكل  2نمونها از این نوع خرج را نشان
میدهد [.]63-61
در خرج مسطح حلقها شكل ،یك شبكه چهارگوش شكل
بهوسيله خرج انفجار ایجاد میشود .این شبكه شامل  7حلقاه

رفتار ورقها چهارگوش تحت بار دفعی :تحليل ابعاد

چهارگوش به طاولهاا  b1 = 0.5b ،a2 = 0.87a ،a1 = 0.5aو
 b2 = 0.87bاسات کاه در آن  aو  bنصاف طاول و عارض ورق
تحت بار هستند .حلقهها این شبكه میبایست بهوسيله خارج
به یكدیگر متصل شوند تا انفجار بهطور کامال تحقاق یاباد .باار
دیناميكی در این حالت بهصورت تقریباا یكنواخات رو ساطح
ورق توزیع میشود .ایجاد این نوع شكل خرج نيز توسط شابلون
امكان پذیر است اما نصب آن نياز بهدقت داشته و تقریبا نسابت
به ماورد قبلای دشاوارتر اسات .در شاكل  5نموناها از خارج
مسطح چهارگوش بهصورت شماتيك نشان دادهشده است
[.]61-63

59

به صورت الكتریكی است ،توسط یك گار از خارج (واساط) باه
مرکز هندسی خرج شكل دادهشده نصب میشود .الز باه ککار
است که نصب چاشنی بدون بهکار بردن یك گر از خرج واسط
منجر به عد انفجار خرج میشود.
 -9تحلیل و مدلسازی بیبعد
 -2-9مقدمه
با مقایسه نتایج بهدستآمده توسط محققان برا ورق با هندسه
و مواد متفاوت این نتيجه حاصل شد که عدد بایبعاد جانساون
یك رابطه کام مناسب بارا مقایساه نباوده [ ]9-66و دارا
نواقصی است .همانطور که از رابطاه جانساون برمایآیاد ،ناوع
بارگذار و هندسه ساختار در آن دیده نمیشود .لاذا ،در ساال
 ،6959نوریااك و مااارتين [ 61و  ]66اص ا حاتی را رو عاادد
بی بعد جانسون انجا دادند .گروه تحقيقاتی نوریك در سالها
 ]61[ 6959و  ]1[ 7114به ترتيب اعداد بیبعد ایمپالو  qو
 qlرا برا پيشبينای رفتاار دینااميكی ورقهاا چهاارگوش
تحت بارگذار دیناميكی یكنواخت و محلی به ترتيب به صورت
رابطه  3و  4ارائه کردند .در روابط زیر I ،ایمپالو بار وارده l ،و
 bطول و عرض ورق R0 ،شعاع خرج 1  ln  R R0   ،پاارامتر
بارگذار و  Hضخامت هستند.
I

()3

bl  0

شكل ( :)2بارگذار دیناميكی با توزیع محلی.

2

2H

q 


 lb  
I 1  ln 
2 


  R0  

ql 
2 H 2 bl  0

()4

نوریك روابط تجربی خود را بر حسب عدد بیبعاد ایمپاالو
برا پيش بينی بيشترین خيز دائمی ورقها چهارگوش تحات
بار دیناميكی یكنواخت و محلی در سالها  6959و  7162به
ترتيب بهصورت روابط  8تا  5است [ 61و .]69

شكل ( :)5بارگذار دیناميكی با توزیع یكنواخت.
در هر دو مورد از اشكال هندسای خارج انفجاار  ،باين خارج
انفجار و ورق از یك فو از جنو پلیاستر به ضخامت  61تاا
 68ميلاایمتاار اسااتفاده ماایشااود .هاادف از بااهکااارگير آن،
جلوگير از آسيب ورق براثر انفجار و تثبيت مكانی خرج است.
همچناين در هاار دو مااورد فااوق ،چاشانی انفجااار کااه معمااوال

()8

سال 6959

W0
 0.471q  0.001
H

()1

سال 6959

W0
 0.471ql  0.001
H

()2

سال 7162

W0
 0.506q  0.158
H

()5

سال 7162

W0
 0.506ql  0.158
H

یكی از مشك ت موجود در مراجاع قبلای [ 66 ،61و ،]69
عد بيان دليل برا معرفی اعداد بیبعد بود .لذا در ایان بخاش
از تحقيااق ،هاادف آن اساات کااه اعااداد باایبعااد پيشاانهاد از
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بی بعدساز معادالت تعادل دیناميكی حاکم بار ورق اساتخراج
شوند و همچنين کميتها مهمی نظير هندساه ورق ،تواناایی
مقاومت دیناميكی ماده در برابر بار وارده ،حساسيت ماده به نرخ
کرنش و همچنين اینرسای باار دینااميكی واردشاده را در نظار
بگيرد .در انتها معادالت ساختار تجربی بر اساس نتایج تجربی
موجود و همچنين روش تجزیه مقادیر منفرد بهينهشده بهدست
میآیند.
 -4-9ارائه اعداد بیبعد برای ورق چهارگوش

خمشیP ،

در معادالت باال M y ، M x ،و  M xyگشتاورها
نيرو دیناميكی H ،ضاخامت ورق و  wميازان جابجاایی ورق
است .هنگامی که نيروها برشی  Qxو  Qyبه عنوان نيروهاا
عامل در نظر گرفته میشوند ،جریان پ ستيك دینااميكی مااده
توسط گشتاروها خمشی  M y ، M xو  M xyکنترل مایشاود.
بر این اساس شماتيك معياار عملكارد فاون-مایساز در فضاا
نيرو سه بعد عمومی بارا جریاان پ ساتيك در شاكل 0
نشااااان دادهشااااده اساااات کااااه در آن ، mx  M x / M 0
 my  M y / M 0و  mxy  M xy / M 0هسااتند .همچنااين، M 0 ،
گشتار خمشای کاام پ ساتيك مای یاشاد کاه باه راحتای از

با مرور مطالعات و تحقيقات انجا شده رو تحليل ابعاد رفتار
پ ستيك-دیناميكی و شكست سازههاا متفااوت اعام از تيار،
ورق و پوسته ها تحت بارگذار دیناميكی [ ]61-64 ،66-9این
نتيجه باه دسات آماد کاه روش تحليال ابعااد و باهتباع آن
استخراج روابط تجربی بر اساس اعداد بیبعد پيشانهاد  ،دارا
مزیت ها بسيار زیاد مانند ساازماندهای کارهاا تجربای و
دور از انجا آزمایش ها غيرضرور است .لذا میتوان از این
روش به عنوان یك روش جایگزین ،مؤثر برا باه دسات آوردن
یك رابطاه باين پارامترهاا ورود و خروجای مساوله در هار
فرآیند نا برد .با توجه به تحليل نيرویای نشاان دادهشاده در

(  N y ، N xو  ) N xyدر معادله  9الزامی است .با توجه به شكل 0

شكل  6برا یك المان از ورق ،معادالت حاکم بر ورق تحت بار

ب ،معادله  9بهصورت معادله  61تغيير میکند.

رابطه   0 H 4قابل محاسبه است .در یك ورق مربعای کاام
گيردار در لبهها مرز  ،لوال پ ستيكی در دو قطر و چهار مرز
گيردار رو محيط ورق شكل میگيرد و مقادار نيارو تعمايم
2

یافته باید در نقاط  Lو  Cدر شكل  0ال  6 ،باشد .در لوالهاا
پ ستيك نيز باید سرعت خيز دائمی ورق صفر باشد .همچناين
در مرزها گيردار باید خيز و سرعت اوليه مقدار برابر با صفر
داشته باشد .با توجه به اینكه موضوع ماوردنظر در ایان تحقياق
بررسی تغيير شكل بزرگ ورق بوده ،لذا افزودن نيروها غشایی

دیناميكی یكنواخت بهصورت رابطه  9ارائه میگردد.

الف)

الف)

ب)
شكل ( :)6دیاگرا آزاد در یك المان از ورق الف) نيروها
برشی و ب) گشتاورها خمشی.
()9

 2 M xy  2 M y
2 M x
2 w

2



H
P
xy
x 2
y 2
t 2

ب)
شكل ( :)0الف) شماتيك معيار فون -مایسز ب) دیاگرا
آزاد نيروها غشایی در یك المان از ورق.

رفتار ورقها چهارگوش تحت بار دفعی :تحليل ابعاد

بااا تعریااف پارامترهااا باایبعااد ، Y  y / L ، X  x / L
 nxy  N xy / N0 ، ny  N y / N0 ، nx  N x / N0 ، W  w / Hو
 T  Cst / Hمعادله حاکم بر ورق مربعی به فر بیبعد تبادیل
میشود (معادله .)61

()61

 2 mxy  2 m y
 2 mx

2


X Y
X 2
Y 2
  2W
 2W
 2W 
4  nx
 2nxy
 ny

2
X Y
Y 2 
 X
2
2
P 
 L    Cs  W
 4  


2
0 
 H    0 T
2

در تعااریف بااال L ،نصاف طاول ورق مربعای M 0 ،گشاتار
خمشی کام پ ستيك N 0 ،نيرو غشایی کام پ ستيكCs ،
سرعت صاوت در محايط X ،و  Yمختصاات بایبعاد T ،زماان
بی بعاد و  Wخياز بای بعاد هساتند .همچناين m y ، mx ،و mxy
گشتاورها خمشای بایبعاد و  n y ، nxو  nxyنيروهاا غشاایی
بیبعد هستند.
در ادامه ،جهت افزودن اثر حساسيت مااده باه نارخ کارنش ،باا
جااایگزین کااردن تاانش تسااليم اسااتاتيكی بااا تاانش تسااليم
دیناميكی ،رابطه ( )61بهصورت معادله ( )66تغيير میکند.

()66

 2 mxy  2 my
 2 mx

2


X Y Y 2
X 2
  2W
 2W
 2W 
4  nx
 2nxy
 ny

2
X Y
Y 2 
 X
2
2
 L    Cs  W P 
 4  


2
d 
 H    d T
2

همان طور که از معادله  66برمیآید ،سه عبارت در آن وجود
دارد :هندسه ساختار  ، L / Hتوانایی مقاومات دینااميكی مااده
در برابر تغيير شكل پ ستيك  1/  dو نسبت بار دیناميكی باه
مقاومت ماده  P /  dکاه فشاار دینااميكی متناساب اسات باا
 . V02اکنون با بهکارگير معادله ساختار کاوپر-سايموندز و
استفاده از تقریب جونز [ ]61برا محاسبه مقادار نارخ کارنش
متوسط ،تنش تسليم دیناميكی بر حسب تنش تسليم استاتيكی
و پارامترها نرخ کرنش متوسط محاسبه میگردد و در نهایات
با انجا سادهساز عدد بیبعاد اثار نارخ کارنش  باهصاورت
معادله ( )63تعریف میگردد.
()67

1
1




 m q 
 W0  q 


 d   0 1     0 1   
  D  

 H  





1

()63


q
I
  

2 2
 12 2  L B D 
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با جایگذار معادالت  67و  63در معادله  ،66تحليل ابعااد
برا معادله بیبعد حاکم بر ورق منجر میشود به رابطه (:)64
 L B P 1
W0
 f , , , 
H
 H H 0  
نسابت بایبعاد  B / Hبارا در نظار

()64

الز به توضيح است که
گرفتن ابعاد ورق در هر دو جهات طاولی و عرضای باه تحليال
اضافه شده است .در نهایت ،رابطه بيشترین خيز دائمای ورق باه
ضخامت آن برا ورق ها چهارگوش تحت بارگذار دیناميكی
با توزیع یكنواخت برابر است با رابطه (:)68
W0
 C0  q
H

()68
که در آن
C4

()61

C3

 L   B   P  1
      
 H   H   0    
C2

C1

q  

الز به توضايح اسات کاه عادد بایبعاد   qبارا تحليال
ورقهااا چهااارگوش تحاات بارگااذار دیناااميكی بااا توزیااع
یكنواخت پيشنهادشاده کاه از معادلاه بایبعاد حااکم بار ورق
استخراجشدهاند و پارامترها  Lو  Bنصاف طاول و عارض ورق
چهارگوش هستند.
شااایان توجااه اساات کااه در تحلياال ابعاااد ساااختارها
چهارگوش تحت بارگذار دیناميكی با توزیع محلی نسابت باه
تحليل ابعاد این ورقها تحت بارگاذار دینااميكی باا توزیاع
یكنواخت ،کميت فيزیكی دیگر مانند شعاع خرج انفجار که
تاثير بسزایی در اعمال بار دیناميكی محلی دارد باید به صاورت

یك عدد بیبعد   R02 4LB وارد معادالت گردد .با توجه باه
نكات ککرشده و مطابق با تحليل ابعاد مسوله ،رابطه بيشترین
خيااز ورق بااه ضااخامت آن باارا ورقهااا چهااارگوش تحاات
بارگذار دیناميكی با توزیع محلی به صورت رابطاه ( )62بياان
میشود.
W0
 C0  ql
H

()62
که در آن
C5

()65

C4

C3

C2

C1

 L   B   P   1  R 
 ql               0 
 H   H    0      4 LB 
2

الز به توضيح اسات کاه عادد بایبعاد   qlبارا تحليال
ورقها چهارگوش تحت بارگذار دیناميكی باا توزیاع محلای
پيشنهادشده که از معادله بی بعد حاکم بار ورق اساتخراجشاده
است .اکنون ،هدف به دست آوردن ضرایب مجهول در معادالت
( )68-65است که این مقادیر به راحتی از روش تجزیاه مقاادیر
منفرد بهينهشده قابلمحاسبه هستند .شاین ککر است که نحوه
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عملكرد الگوریتم ریاضی روش تجزیه مقاادیر منفارد و ایانکاه
ضرایب مجهول در معادالت بیبعد چگونه بهدست مایآیناد در
مراجع [ ]74-35به تفصيل بيان شده است.

تحقيق حاضار اسات .همچناين ،محادوده باين دو خاط چاين
مشكی رنگ بافاصله کوتاه ،محدوده ا اسات کاه در آن خطاا
پيشبينی کمتر از  %61است.

 -2نتایج و بحث
در ادامه به بررسی نتایج بهدساتآماده بارا هار یاك از اناواع
بارگذار پرداخته میشود.
 -2-2ارائه روابط بیبعد
در بخش ساو  ،دو عادد بایبعاد   qو   qlبارا پايشبينای
بيشترین خيز دائمی ورقها چهارگوش تحت بار دیناميكی باا
توزیع یكنواخت و محلی ارائه شد .همان طور که بيان شد ،عادد
بی بعد اول برا بارگذار دیناميكی با توزیع یكنواخات و عادد
بیبعد دو برا حالت بارگذار محلی اسات .در اولاين گاا از
بخش حاضر ،دادهها تجربی موجود در جادول ب باه فار دو
عدد بیبعد   qو   qlتبدیل شدند .در گا بعد  ،روش تجزیاه
مقادیر منفرد بهينهشده برا تعيين ضارایب مجهاول معاادالت
 68تا  65و درنهایت استخراج معادالت تجربی برا پيشبينای
بيشترین خيز دائمی ورقها چهارگوش تحت بار دیناميكی باا
توزیع یكنواخت و محلی بهکار گرفته شد .نتایج بهدستآماده از
روش ریاضی پيشنهاد برا ضرایب مجهول در معاادالت بااال،
بهصورت معادالت  69و  71است.

شكل ( :)1مقایسه بين پيشبينی مدل تجربی ارائهشده در
معادله  69و مقادیر تجربی برا بارگذار یكنواخت

W0
 9.31 q
H
W0
 2.64  ql
H

()69
()71
که در آن
5.24

()76
0.230

()77
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شكل ( :)3مقایسه بين پيشبينی مدل تجربی ارائهشده در
معادله  ]61[ 8و مقادیر تجربی برا بارگذار یكنواخت

L
 ql   
H

 -4-2ورق چهارگوش تحت بار با توزیع یكنواخت
برا چهار سر نتاایج تجربای ارائاهشاده در جادول ب بارا
ورقهااا چهااارگوش تحاات بااار دیناااميكی یكنواخاات ،خيااز
نرمالشده بهدستآمده از پيشبينی مدلها تجربی ارائاهشاده
در معادله  69برحسب نتایج تجربی متناظر با آنها در شاكل 1
نمایش دادهشده و در شكلها  3و  27به ترتيب باا رواباط  8و
 2که پيشتر در سالها  6959و  7162ارائهشدهاند ،مقایساه
گردیده است .در این اشكال ،خط ممتد مشكیرنگ باا شايب 6
نشاندهنده تطابق کامل نتایج مدلساز و تجربی ارائهشاده در

شكل ( :)27مقایسه بين پيشبينی مدل تجربی ارائهشده در
معادله  ]69[ 2و مقادیر تجربی برا بارگذار یكنواخت
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شایان توجه است که محدوده بين دو خط چين مشكیرنگ
بافاصله بلند ،محدوده ا است که در آن خطا پيشبينی کمتر
از  %71است .همچنين برا مقایسه بهتر نتاایج در شاكلهاا
ارائه شده ،مقادیر خطا جذر ميانگين مربعات برا ساه حالات
پيش بينی بيشترین خيز دائمی نمونه محاسبه شدهاند .مطابق با
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همچنين ،تحليل بيشتر نتایج شكل  22نشاان مایدهاد کاه باه
ترتيب برا مراجاع [ 1-5و  %611 ،%611 ،%92 ،]69و %611
از نتایج تجربی مربوط به هر داده در محادوده خطاا کمتار از
 %71قرار دارند .مقایسه مقادیر خطا جذر ميانگين مربعات در
شكلها  24 ،22و  29نشان میدهد که مدل تجربی ارائهشاده

شكل  ،1تطابق خوبی باين نتاایج پايشبينای مادل و مقاادیر

در تحقيق حاضر از دقت بهمراتاب برخاوردار اسات .در آخارین
گا  ،برا مقایساه هار چاه بهتار نتاایج ،مقاادیر خطاا جاذر
ميانگين مربعات مربوط به مدلها تجربی پيشانهاد در ایان
تحقياق و همچناين مادلهاا موجاود در ادبياات تحقياق در

 %61و  %71قرار دارند .نگاه دقيقتر به شكل  1نشان مایدهاد

جدول  2جمع آور شده اسات .نتاایج نشاان مایدهاد کاه در

که به ترتياب بارا مراجاع [ ]3[ ،]61[ ،]6و [،%98 ،%96 ،]4
 %611و  %51از نتایج تجربی مرباوط باه هار داده در محادوده
خطا کمتر از  %61قرار دارند .همچنين ،تحليل بيشاتر نتاایج

تمامی حاالت ،مدل ها تجربی تحقياق حاضار از دقات بسايار
بهتر در پيشبينی خروجی مسوله برخوردارند.

تجربی مشاهده میشود بهطور که درمجموع  662داده تجربی
برا بارگذار یكنواخات ،باه ترتياب  661( %94داده) و %95
( 668داده) از کل نقااط تجربای در محادوده خطاا کمتار از

شكل  1نشان میدهد که باه ترتياب بارا مراجاع [،]61[ ،]6
[ ]3و [ %611 ،%99 ،%98 ،]4و  %611از نتایج تجربای مرباوط
به هر داده در محدوده خطا کمتر از  %71قرار دارند .مقایساه
مقادیر خطا جذر ميانگين مربعاات در شاكلهاا  3 ،1و 27
نشان میدهد که مدل تجربای ارائاهشاده در تحقياق حاضار از
دقت بهتر در مقایسه با ساایر مادل هاا موجاود در ادبياات
تحقيق برخوردار است.
 -9-2ورق چهارگوش تحت بار با توزیع محلی
برا چهار سر نتاایج تجربای ارائاهشاده در جادول ب بارا
ورقها چهارگوش تحت بار دیناميكی محلی ،خيز نرماالشاده
بهدساتآماده از پايشبينای مادلهاا تجربای ارائاهشاده در

شكل ( :)22مقایسه بين پيشبينی مدل تجربی ارائهشده در

معادله ( )71برحسب نتایج تجربی متناظر با آنهاا در شاكل 22

معادله  71و مقادیر تجربی برا بارگذار محلی

نمایش دادهشده و در شكلها  24و  29باه ترتياب باا رواباط
( 1و  )5که پيشتر در سالها  6959و  7162ارائه شادهاناد،
مقایسه گردیده است .در این اشكال ،مشابه باحالت قبلای ،خاط
ممتد مشكیرنگ با شيب  6نشااندهناده تطاابق کامال نتاایج
مدلساز و تجربی ارائاه شاده اسات خاطچاين مشاكیرناگ
بافاصله کوتاه و بلند به ترتياب محادودههاایی اسات کاه در آن
خطا پيشبينی کمتر از  %61و  %71است .مطابق با شكل ،22
تطابق بسيار خوبی بين نتایج پيشبينی مدل و مقاادیر تجربای
مشاهده میشود بهطور که درمجموع  681داده تجربای بارا
بارگذار محلی ،به ترتيب  674( %53داده) و  641( %92داده)
از کل نقاط تجربی در محدوده خطا کمتر از  %61و  %71قرار
دارند .نگاه دقيق تر به شكل  22نشان میدهد که به ترتيب برا
مراجااع [ 1-5و  %64 ،%11 ،%51 ،]69و  %93از نتااایج تجرباای
مربوط به هر داده در محدوده خطا کمتر از  %61قارار دارناد.

شكل ( :)24مقایسه بين پيشبينی مدل تجربی ارائهشده در
معادله  ]61[ 1و مقادیر تجربی برا بارگذار محلی
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شكل ( :)22تغيير کميتها ماده در معادله کوپر  -سيموندز
با ضخامت ورق بر اساس آزمایشها جونز []39
با توجه به توضيحات ارائهشده ،بارا ورقهاا چهاارگوش
فوالد تحت بارگذار دیناميكی با توزیع یكنواخات و محلای،
نتایج بهدستآمده از مدلها تجربی در روابط  73و  74بارا
نسبت بيشترین خيز دائمی ورق به ضخامت آن (خياز بایبعاد)

شكل ( :)29مقایسه بين پيشبينی مدل تجربی ارائهشده در
معادله  ]69[ 5و مقادیر تجربی برا بارگذار محلی

بر حسب نتایج تجربی به ترتيب در شاكلهاا  25و  26رسام

 -2-2اثر تغییر کمیت ماده با ضخامت روی پاسخ ورق

شده است.

یكاای از نكااات بساايار مهاام در مراجااع [ 61و  ،]39تغيياار

()73

W0
 0.236  q
H

مرجع [ ]39برا به دست آوردن دو تابع برا کميتها مااده

()74

W0
 0.299  ql
H

برحسب ضخامت استفاده شده است .مطابق شاكل  ،22دو تاابع

که در آن

کميت ها ماده در معادله ساختار کوپر-سيموندز با ضاخامت
ورق است .لذا در این بخش از تحقيق از آزماایشهاا تجربای

درجه دو از رو نقاط نتایج تجربای جاونز عباور دادهشاده تاا
بتوان تقریب خوبی از مقادیر  qو
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جدول ( :)2خطای جذر میانگین مربعات مدلها.
مرجع

محققان

سال

نوع بارگذاری

نوع مدل

نرخ کرنش

RMSE

[ 3و ]61

جونز

6926

یكنواخت

تحليلی

×

3/97

[ 3و ]61

جونز

6926

یكنواخت

تحليلی



6/59

[]61

نوریك و مارتين

6959

یكنواخت

تجربی

×

1/45

[]67

چن

6993

یكنواخت

تحليلی

×

1/22

[]62

ميرزابابا مستوفی و همكاران

7161

یكنواخت

تحليلی



1/87

[]69

یوان و همكاران

7162

یكنواخت

تجربی

×

1/18

[]65

ميرزابابا مستوفی و همكاران

7165

یكنواخت

تحليلی



1/46

-

مطالعه حاضر

7171

یكنواخت

تجربی



1/37

[]61

نوریك و مارتين

6959

محلی

تجربی

×

6/37

[]62

ميرزابابا مستوفی و همكاران

7161

محلی

تحليلی



6/66

[]69

یوان و همكاران

7162

محلی

تجربی

×

6/24

[]65

ميرزابابا مستوفی و همكاران

7165

محلی

تحليلی



1/95

-

مطالعه حاضر

7171

محلی

تجربی



1/55
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نزدیااك بااودن خاارج انفجااار بااه سااطح ورق در ایاان حالاات
بارگذار است .شایان توجه است که نتایج بهدستآماده بياانگر
آن است کاه تواباع ارائاهشاده در شاكل  22بارا پايشبينای
کميت ها ماده برحسب ضخامت سازه در معادله کوپرسيموندز
کام قابل اطمينان بوده و میتوان از آنها برا محاسبه ميازان
نرخ کرنش و مقاومت دیناميكی ورقهاا فاوالد در محادوده
ضخامتی  6/1تا  1ميلیمتر استفاده کرد.
 -5نتیجهگیری

شكل ( :)25مقایسه بين پيشبينی مدل تجربی ارائهشده
در معادله  73و مقادیر تجربی برا بارگذار یكنواخت

شكل ( :)26مقایسه بين پيشبينی مدل تجربی ارائهشده در
معادله  74و مقادیر تجربی برا بارگذار محلی
از شكلها  25و  26قابلبرداشات اسات کاه باه ترتياب از
مجموع  662و  681داده تجربی موجود در ادبيات تحقيق برا
بارگذار دیناميكی با توزیع یكنواخت و محلای تنهاا  )%1( 2و
 )%67( 65داده تجربی خارج از محدوده خطا  %61هساتند و
این نشاندهنده آن است که نتایج باهدساتآماده از مادلهاا
تجربی پيشنهاد در معادالت  73و  ،74رضاایتبخاش باوده و
متغير در نظر گرفتن کميتها ماده در معادله کوپر-سايموندز
موجب بهبود نتایج شده است .همچنين نتایج نشان میدهد که
اثر تغيير کميت ها ماده در معادله کوپر -سيمونز باا ضاخامت
ورق در بارگذار دیناميكی محلی بيشتر باوده و ایان باه علات

در تحقيق حاضر سعی شد تا برخ ف روناد موجاود در ادبياات
تحقيق برا ارائه روابط تجربی بهمنظاور پايشبينای بيشاترین
خيز دائمی ورقها چهارگوش تحت بار دینااميكی ،یاك بياان
مناسب برا پيشنهاد اعداد بی بعد بر مبنا تحليل ابعاد ارائه
شود .به همين جهت در اولاين قاد  ،معاادالت حااکم بار ورق
چهارگوش تحت بار دیناميكی نوشته و اثرات نيروهاا غشاایی
به آن افزود شد .در گا بعد  ،باا تعریاف پارامترهاایی بایبعاد
برا بيشترین خيز دائمی ،هندسه ساختار ،گشتاورها خمشی
و نيروها غشایی ،ایان معادلاه باه فار بایبعاد تبادیل شاد.
به منظور افزودن اثر حساسيت مااده باه نارخ کارنش از معادلاه
ساختار کوپر-سيموندز بارا بياان تانش تساليم دینااميكی
استفاده شد .درنهایت ،معادله دیفرانسيل بیبعد شده بيانگر ساه
جنبه تثثيرگذار بر پاسخ دیناميكی سازه ،یعنی هندسه ساختار،
نسبت بار دیناميكی اعمالی به مقاومت ماده و تواناایی مقاومات
دیناميكی ماده در برابر تغيير شكل پ ستيك بود که هرکادا از
این جنبهها به عنوان یك عدد بیبعد برا توصايف پاساخ غيار
االستيك یك ورق تحات باار دینااميكی یكنواخات بياان شاد.
همچنين ،نسبت شعاع خرج به ضخامت ورق باهعناوان عادد
بیبعد برا بيان بار دیناميكی با توزیاع محلای معرفای گردیاد.
مزیت و کاریرد روابط بیبعد ارائه شده در این تحقيق این اسات
کااه ماایتوانااد اثاارات بساايار از پارامترهااا مااوثر در فرآینااد
شكلدهی مانند شعاع خرج و روابط نارخ کارنش را کاه امكاان
اضافه کردن آنها در روابط تحليلی نيست ،باه رواباط بيفزایاد و
دقت پيش بينی خروجی مسوله را باال ببرد .لذا میتوان افازودن
تقریبا تمامی پارامترها موثر در فرآیند به معاادالت بایبعاد را
دليلی برا باالتر بودن دقات آنهاا در مقایساه باا ساایر رواباط
ارائه شده در تحقيق دانست .شاایان توجاه اسات کاه معاادالت
حاضر تنها قادر به پيشبينی بيتشرین خياز نموناه شاكلیافتاه
است و توانایی پيشبينی الگو شكست ورق را ندارد.
نتایج حاصل از مدلساز نشان داد که تطاابق خاوبی باين
نتایج پيش بينی مدل و مقادیر تجربی وجود دارد باهطاور کاه
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پیوست
جدول (ال

) :مدلها توور و تجربی موجود در ادبيات تحقيق برا ورقها چهارگوش.
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