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چکیده
 ابتهدا ضهرور. تخریب پیش رونده مواد کامپوزیت بافتهشده در اثر ضربه سرعت باال به روش اجزا محدود مورد بررسی قرار می گیهرد،در این پژوهش
، مدل های ماده موجود برای اینگونهه تحلیهل،تحلیل مسائل ضربه در مواد کامپوزیت با استفاده از روش تخریب پیش رونده شرح داده شده و در ادامه
 این رواب با درنظرگیری اثهر نهرخ کهرنش بهر. بیان می گردد، رواب حاکد بر آستانه خرابی و مودهای آن و هکچنین پیشرفت تخریب.بررسی می شود
- ی مدل ماده تعریفشده توس کهاربر در نهرمافهزار الاس، بر اساس رواب حاکد. ارائه گردیده است،تغییر مدول ها و استحکام های ماده کامپوزیتی
 تخریب عرضی، قابلیت شبیه سازی و تحلیل مودهای مختلف خرابی شامل تخریب کششی یا فشاری الیاف، مدل ماده تهیهشده.داینا ساخته شده است
، با استفاده از این مهدل مهاده. تخریب خارج صفحه و الیه شدگی و هکچنین له شدگی با درنظرگیری اثر نرخ کرنش را دارا است،و برشی داخل صفحه
 تغییرا سرعت لحظه ای پرتابهه در سهرعت ههایی ککتهر و.ضربه بالستی در هدف های چهارالیه و هشت الیه کامپوزیتی مورد بررسی قرار می گیرد
، دو رویکرد صرفنظر یها درنظرگیهری اثهرا نهرخ کهرنش. تعیین می گردد،بیشتر از حد بالستی ارائه شده و سرعت حد بالستی هر صفحه چندالیه
 هکچنین میزان تغییرا مدول و استحکام در جهت الیاف بر اساس نهرخ.باعث به دست آمدن پاسخ های متفاوتی برای سرعت حد بالستی می گردند
. مورد بررسی قرار می گیرد،کرنش و رشد پارامتر خرابی برای نقاط نزدی و دور از محل ضربه و هکچنین مناطو میانی
. مدل سازی عددی، اثرا نرخ کرنش،  سرعت حد بالستی،  نفو، تخریب پیشرونده:واژههای کلیدی
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Abstract
In this research, progressive damage of woven composite materials due to high velocity impact using finite element method
is investigated. Necessity of impact analysis of composite materials using progressive damage method is detailed and
available material models for this type of analysis is discussed. Governing equations at onset of failure and failure modes
as well as damage growth is expressed. Strain rate effects are contained in dynamic modulus and strength of composite
materials. A user defined material model was supplied in LS-Dyna. Different failure modes such as axial failure in fibers
due to tension or compression, in-plane lateral and shear failure, out of plane failure and delamination and crushing
including strain rate effects may be simulated. Ballistic impact in four and eight layered composite targets was investigated
using this UMAT. Variation of projectile velocity in terms of time was studied on velocities less than and more than
ballistic limit velocity. Two different responses were achieved by considering or neglecting strain rate effects. Also,
variation of elastic modulus and strength in fiber direction as function of strain rate and damage growth were investigated
for near field, far field and midrange of impact zone.
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* Corresponding Author E-mail: h_sabouri@khu.ac.ir

"Journal of Energetic Materials" Volume 12, No.4, Serial No.36, Winter 2017

747

 -1مقدمه
بسهیاری از سهازه هههای کهامپوزیتی ،مککهن اسههت در معهر بارهههای
دینامیکی و ضربه ای قرار گیرند .بررسی ضربا کد سرعت و پرسهرعت
و درنظرگیری مالحظا بالستی  ،در طراحی این سازه هها بها اهکیهت
است .در ایهن زمینهه ،مطالعهه مکهانیزم ههای حهاکد بهر نفهو  ،انهرژی
جذو شده در اثر نفو  ،تعیین سرعت حد بالستی و سرعت باقی مانده
از موضوعا مورد عالقه پژوهشگران است.
سان و پتی[ ]1آزمایش های شبه اسهتاتیکی و نفهو بالسهتی را روی
کامپوزیت گرافیت /اپوکسی با ضخامت های متفاو و قطر دهانه ههای
تکیه گاهی مختلف انجام دادند .در این پهژوهش مشهخص گردیهد کهه
انرژی نفو استاتیکی ککتر از انرژی نفو بالستی اسهت .هکچنهین بها
مطالعه بیشتر بر روی شرای تکیه گاهی مختلف دیده شد کهه سهرعت
باقیمانده نفو در دهانه های تکیه گاهی کوتاه و بلند ،بر اساس سرعت
های اولیه ضربه یکسان ،نزدی به هد است .این بدان معنها اسهت کهه
فرایند نفو سرعت باال ،محدود بهه منطقهه نزدیه بهه ضهربه اسهت و
حساسیت ککتری به شرای تکیهگاهی دارد.
مینس و هککاران[ ]2به مطالعه تجربی پانچ برشی شبه استاتیکی و ضربه
پرسرعت در کامپوزیت چند الیه شیشه /پلیاستر با ضخامت های مختلف
پرداختند .در این تحقیو از پانچ هایی با قطر یکسان و شکل دما هه ههای
متفاو (تخت ،مخروطی و نید کره) استفاده شد .در کلیه شرای  ،انهرژی
نفو شبه استاتیکی هکواره ککتر از انرژی نفو بالستی به دست آمد که
بیانگر اثر نیروهای اینرسی و رفتار تابع نرخ کرنش مواد بهود .در پهژوهش
انجام شده توس زین و ون[ ]3نیز پاسخ سازه ای و میزان جهذو انهرژی
صفحا کامپوزیتی شیشه /اپوکسهی و کهربن /اپوکسهی در دو بارگهذاری
ضربه کد سرعت و پرسرعت نیز مورد مقایسه قرار گرفت و یکی از علهت-
های اختالف پاسخ ها در دو حالت بارگذاری ضربه ای ،وابسهتگی خهواص
مکانیکی کامپوزیت ها به نرخ کرنش عنوان شد.
ژو و دیهویس[ ]4نفههو اسههتاتیکی و ضههربا سههرعت پههایین در جهههت
ضخامت را برای کامپوزیت شیشه /پلهی اسهتر بررسهی کردنهد .در ایهن
پژوهش مشاهده شد که به دلیل اثرا وابستگی خهواص مکهانیکی بهه
نرخ کرنش ،بیشینه نیروی تکاسهی در بارگهذاری ضهربه ای نسهبت بهه
شرای استاتیکی افزایش خواهد یافت .اما تخریب ههای ناشهی از الیهه-
شدگی ،اختالف ککتری در دو حالت شبه استاتیکی و دینامیکی نشهان
می دهند .به عالوه ،این آزمایش ها با اسهتفاده از روش اجهزا محهدود
خطی با فرمول بندی الکان پوسته ای در میدان تغییر فرم برشی ،شبیه
سازی گردید .در شرایطی که ضخامت صفحه اندک باشد ،تطبیو خوبی
بین نتایج تحلیل عددی و آزمایشگاهی به دست آمد.
گلر و هککاران[ ]5اثر کالیبرهای مختلف و شکل دما ه های گوناگون
پرتابه را بر رفتار بالستی کامپوزیت های شیشهه /وینیهل اسهتر مهورد
بررسی قرار دادند و رابطه انرژی حد بالستی این چندالیه ها بر حسب
ضخامت آن ها را به فرم یه تهابع درجهه دو بیهان نکودنهد .هکچنهین
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مشاهده گردید که چندالیه ههای ضهخید ،عکلکهرد بالسهتیکی بهتهری
نسبت به چندالیه های نازک داشتند .این پژوهش به ارائهه یه رابطهه
نیکههه تجرب هی بههرای نفههو پرتابههه هههای مختلههف منجههر شههد .ویههل و
هککاران[ ]9با انجام آزمهایش ههایی تهأثیر زاویهه قرارگیهری الیهاف در
لولههای الیاف پیچی شده کربن /اپوکسی بر مقاومت بالستی و میهزان
جذو انرژی ضربه پرسرعت این لوله ها را مورد بررسی قهرار دادنهد .در
این پژوهش ،لوله ای که ظرفیت بالستی بیشتری داشته باشد ،تعیهین
گردید .تحقیو مشابهی نیز به وسیله میلهی و نسهیب[ ]7در مهورد اثهر
زاویه قرارگیری الیاف الیهها در میزان تخریب های ایجهاد شهده در اثهر
ضربه کد سرعت انجام گرفت.
علی ر د پژوهش های تجربی متنوعی کهه در زمینهه نفهو در اههداف
کامپوزیتی مختلف انجام گرفته است ،شبیه سازی عددی ایهن فراینهد،
موضوعی چالش برانگیز است .هکچنهین تخکهین تخریهب ههای انجهام
گرفته در اثر ضربا کد سرعت یا پرسرعت در کامپوزیت ها در بسیاری
از سازه های ساختهشده از این مواد از اهکیت زیهادی برخهوردار اسهت.
پیش بینی آستانه شکست ،بهرای تخکهین مقاومهت و ظرفیهت بهاربری
نهایی آن ،مناسب نیست .نظریههای کالسی نظیر تسای-هیل ،تسای-
وو و هافکن ،تنها آستانه وقوع تخریب را پیش بینی می کنند و در مورد
مود تخریب و هکچنین باربری نهایی سازه کامپوزیتی اظهارنظر چندانی
ندارند .برای این منظور ،می بایست تخریب به شکل مرحله به مرحله یا
پیش رونده مورد بررسهی قهرار گیهرد .در شهبیه سهازی مکهانیزم نفهو ،
تشخیص مود تخریب ،و یا احیانا تعیین مود الب در بین مودههای رخ
داده شده و هکچنین تغییرا احتکهالی مهود الهب تخریهب در حهین
پیشرفت آسیب ،ضروری است .هکچنین الزم است که اثرا سرعتهای
لحظه ای و نرخ کهرنش ههای ایجادشهده در حهین بارگهذاری ،بهر روی
تغییرا خواص مکهانیکی مهواد ،در نظهر گرفتهه شهود .پهژوهش ههای
انجامگرفته در این موضوع ،چگونگی رفتار ماده کامپوزیتی پس از اولین
تخریب (در شرای پیشرفت خرابی) را بیان می نکایند:
در این زمینه معیار هاشین[ ]8از اهکیت زیادی برخوردار اسهت .طبهو
نظر هاشین ،ی ت الیه کامپوزیتی ی جهته بسته به نوع بارگهذاری
میتوانند چهار مود شکسهت کششهی الیهاف ،شکسهت فشهاری الیهاف،
شکست کششی /برشی ماتریس و شکسهت فشهاری مهاتریس را تجربهه
نکایند .در چند الیه ها این چهار مود به هکراه مود الیه شدگی ،آستانه
وقوع تخریب را پیش بینی می کنند .در حوزه بررسی تخریب به صور
پیش رونده یکی از مدل های بیان شده مدل چان  -چان [ ]6است که
در آن به تحلیل تخریب پیش رونده برای صهفحا کهامپوزیتی متقهارن
سوراخ دار تحت کشش ،به صور دو بعدی (در میدان تنش های داخل
صفحه) پرداخته شده است.
لویی و تسای[ ]10با استفاده از معیار تسای -هیل و تسای وو با معرفی
فاکتور کاهنده برای ماتریس و الیاف ،تخریب پیشرونده را در مسائل دو
بعدی مورد بررسی قرار دادند .ماتزنکیلر و هککاران[ ]11ی مدل ماده
ارزشکند برای پیشرفت تخریب به صهور دو بعهدی ارائهه دادنهد .ایهن
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معیار ،شروع تخریب را با اسهتفاده از روابه چنهد ضهابطه ای هاشهین
تخکین زده و هکچنین میزان خرابی را از طریو بیهان کهاهش خهواص
مکانیکی قطعه به شکل تابع نکایی مشخص می کند.
مدل ماده فوق توس تید تحقیقاتی دانشگاه دِلِوِر برای تحلیل سه بعهدی
تخریب پیشرونده در الیاف ت جهته و بافهت پارچهه تعکهید داده شهد.
کارهای زیاو و هککهاران[ ]12و گامها و گیلسهپیه[ ،]13نکونهه ای از ایهن
فعالیت ها است .زیاو و گیلسپیه ،تخریهب پهیشرونهده و الیهه شهدگی در
کامپوزیت های بافت صفحه ای 1با الیاف شیشهه و رزیهن اپوکسهی تحهت
بارگذاری شبه استاتیکی پانچ برشهی را بررسهی کردنهد .ترتیهب مودههای
تخریب برای سازه مورد آزمایش عبار اند از :شروع الیهه شهدگی ،انتشهار
الیه شدگی ،فشردگی الیاف و شکست برشی و در نهایت کشیدگی الیهاف
و تخریب برشی .هکچنین گاما و گیلسپیه[ ،]13با استفاده از هکین مهدل
ماده ،نفو گلوله سرتخت در هدف ههای کهامپوزیتی ضهخید را بها دقهت
خوبی مدل نکودند.
باندارو و احکد[ ]14ضربه بالستی روی چندالیه های کامپوزیتی الیاف
شیشه اس 2و رزین اپوکسی را به روش تجربی و عددی مهورد بررسهی
قرار دادند .تحلیل اجزا محدود انجام شده ،به روش تخریب پیش رونده
انجام گرفت و بهرای شهبیه سهازی رشهد الیهه شهدگی ،از الکهان ههای
چسبنده استفاده گردید .به عالوه ،متغیرهای خرابی مهورد اسهتفاده در
شبیه سازی ،با استفاده از روش طول مشخصه بهر مبنهای روش انهرژی
شکست تعیین گردید .تونهاتو و هککهاران[ ]15بها اسهتفاده از کهدهای
تخریهب پهیش رونههده فروریهزی در بارگههذاری عرضهی شهیلن هههای
تقویت شهده کامپوزیهت کربنهی را مهورد بررسهی قهرار دادنهد .مهارپیچ
تقویت کننده این لوله های چند جداره ،فلزی یا کامپوزیتی بهود و چنهد
الیه االستومری نیز در چیدمان شیلن ها شرکت داشت .نتایج عهددی
به دست آمده ،انطباق قابل قبولی با پاسخ های تجربی داشت و مودهای
مختلف تخریب ،به خوبی در تحلیل عددی مشاهده مهی گردیهد .لیهو و
هککاران[ ]19به مطالعه تجربی و عددی اثر شکل دما ه ضربه زننده بر
پاسخ سازه های ساندویچی ساخته شده از هسته های کامپوزیت کهربن/
اپوکسی کنگهره دار بها رویهه ههای آلومینیهومی در ضهربه کهد سهرعت
پرداختند .در تحلیل عددی ،رفتار مکانیکی بخش کامپوزیتی با استفاده
از کدنویسی چهار مود مختلف تخریب در ی نرم افهزار تجهاری اجهزا
محدود بیان شده بود.
هکان گونه کهه در مهرور برخهی از پهژوهش ههای گذشهته کهر گردیهد،
پاسخهای شبه استاتیکی (آزمایش پانچ) و دینهامیکی (آزمهون شهلی )
دارای اختالف هستند .اثرا اینرسی و تغییر رفتهار مکهانیکی مهاده در
شرای دینامیکی ،دو دلیل برای بروز این اختالف مهی باشهند .سهرعت
بارگذاری و عامل نرخ کرنش ،مککهن اسهت باعهث تغییهر مهدول هها و
استحکام های ماده در شرای بارگذاری دینامیکی نسبت بهه اسهتاتیکی
شده و اختالفی میان پاسخ های استاتیکی و دینامیکی ایجاد نکاید .این
1- Plane Wave

پژوهش ،به بررسی اثرا نرخ کرنش بر روی دو پارامتر فوق در چندالیه
های نازک کامپوزیتی و پاسخهای حاصل از دو رویکرد در مسئله نفهو
در اهداف کامپوزیتی بافتهشده خواهد پرداخت.

 -7مدل ماده مناسب برای تحلیل مسئله نفوذ
در بسته نرم افزاری اجزا محدود دینامیکی ال اس -داینها ،چنهد مهدل
ماده کامپوزیتی وجود دارد .هکه این مدل های ماده ،روی الکان جامهد
(آجری) قابلاعکال بوده و تهنش هها را در شهرای میهدانی سهه بعهدی
محاسبه می نکایند .این مدل ها عبار اند از[:]17
الف*MAT_002 (*MAT_OPTIONTROPIC_ELASTIC) -

این مدل ماده ،االستی

خطی بوده و هیچگونه تخریبی را در نظر نکی گیرد.

)*MAT_022 (*MAT_COMPOSITE_DAMAGE

و-
تخریب در این مدل ماده ،از معیار چان  -چان [ ]6بررسی می گهردد.
هرچند که این مدل ماده قابلاجرا روی الکان جامد بوده و تنش هها در
این مدل ماده در شرای سه بعدی محاسبه می گردند ،اما مدل تخریب
دوبعدی (صفحه ای) آن برای کامپوزیت های ت جهته ارائه گردیهده و
تنها مودهای خرابی کشش طولی ،کشش و فشار عرضی و برش داخهل
صفحه را تحلیل می نکاید .بدین ترتیب این مدل ماده ،توانهایی بررسهی
خرابی ناشی از لهیدگی ،الیه شدگی و فشار در جهت الیاف را ندارد.
ج*MAT_054-055 -
)(*MAT_ENHANCED_COMPOSITE_DAMAGE

این مدل ماده ،شکل کاملتری از مدل قبلی است .هرچند که این مدل
ماده روی الکان های جامد قابل اعکال است ،امها بهرای تحلیهل خرابهی
داخل صفحه در سازه های ورق و پوسهته نهازک قابهل اسهتفاده بهوده و
ضرایب االستی متناظر با بعد ضخامت ،نادیده گرفته می شوند .امکان
محاسبه تنش های برشی خارج صفحه ،بر اسهاس نظریهه چندالیهه هها
وجود دارد .معادال حاکد بر تخریب این الکان ،عکدتا برای کامپوزیت-
های ت جهته کاربرد دارند .معادال تحلیهل خرابهی ایهن مهدل ههای
ماده ،بر اساس تخریب پیش رونده چان  -چان قابل اعکهال اسهت .در
صورتی که مدل ماده  55به کار گرفته شود ،برای تحلیل تخریب پیش-
رونده داخل صفحه در جهت عرضی (در کشش یا فشار) ،به جای معیار
چان  -چان از معیار تخریب تسای -وو استفاده می گردد.
د-

*MAT_058

)(*MAT_LAMINATED_COMPOSITE_FABRIC

این مدل ماده برای کامپوزیت های ت جهتهه و بافتهه شهده در قالهب
الکان های پوسته ای و پوسته ای ضخید قابل به کارگیری است .باز هد
ضرایب االستی متناظر با بعد ضخامت ،نادیده گرفتهه شهده و تحلیهل
خرابی ،تنها در داخل صفحه انجام می گیرد.
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ه*MAT_059 -
)(*MAT_COMPOSITE_FAILURE_OPTION_MODEL

مدل ماده فوق قابلاعکال روی الکان های ورق و پوسته و جامد است.
در صور انتخاو فرمول بنهدی ورق و پوسهته ،مهود تخریهب خهارج از
صفحه در نظر گرفته نکی شود .پس از گذر تنش های محوری کششهی
داخل صفحه از مقادیر استحکام های متناظر ،پیشرفت تخریب بر اساس
مدل االستی  -پالستی محاسبه می گردد .این استحکام هها در یه
مقدار اسکالر ضرو می شود .اگر این مقهدار اسهکالر ،برابهر یه باشهد،
پیشرفت تخریب در داخل صفحه بر اساس مدل االستی کامهل اسهت.
اما در صورتی که این پارامتر برابر صفر باشد ،پس از رسیدن این تنش-
ها به مقدار استحکام متناظر ،این استحکام ها برابر صفر در نظر گرفتهه
میشوند[ 18و .]16
در این مدل ماده ،امکان انتخاو فرمول بندی الکهان جامهد بهر اسهاس
نظریه االستیسیته سه بعدی وجود دارد .شرط شروع تخریهب ،شهباهت
زیادی به فرم سه بعدی نظریه تسهای -وو داشهته و شهکل سهاده ای از
تفکی مودهای تخریب با این معیار قابل بیان است .در صهور اتفهاق
افتادن هر ی از مودههای تخریهب ،مقهادیر سهفتی و اسهتحکام ههای
متناظر (و در نتیجه قابلیت باربری در آن مود) برابهر صهفر مهی گهردد.
هنگامی که تکامی ضرایب سفتی و استحکام الکان صهفر گهردد ،الکهان
حذف خواهد شد[18و .]16
و*MAT_161-162 -
)}(*MAT_COMPOSITE_MSC{OPTON

این مدل ماده برای کامپوزیت های ت جهته و بافته شهده بها فرمهول-
بندی میدان تنش و کرنش سه بعدی قابل به کهارگیری اسهت .در ایهن
مدل های ماده ،برای تشخیص آسهتانه تخریهب و نهوع مهود تخریهب از
معیار هاشین و برای پیشروندگی تخریهب از مهدل مهاده مهاتزن میلهر
استفاده می شود .این مدل های ماده ،توانهایی شهبیه سهازی مودههای
تخریب های کششی و فشاری در راستای الیاف ،تخریب های کششی و
فشاری در راستای عکود بر الیهاف ،تخریهب برشهی داخهل صهفحه ،لهه
شدگی و الیه شدگی در اثر تکامی شرای (بازشهدگی الیهه هها ،کلهوژر
ترک 1بین الیه ای و لغزش الیه ها) را دارند .مدل ماده  ،192بهه دلیهل
توانایی در شبیه سازی نرم شهدگی و افهت تهدریجی خهواص مهدولی و
استحکامی پس از گذر از مقادیر حدی طبهو رابطهه کهاهش نکهایی ،از
عکومیت بیشتری نسبت به مدل  191برخوردار است .به عالوه ،امکهان
درنظرگیری اثهر نهرخ کهرنش روی مهدول هها و اسهتحکام ههای مهاده
کامپوزیتی در این مدل ماده وجود دارد .این مدل ها برای اجرا ،نیازمند
مجوز اختصاصی گروه علد مواد دانشگاه دِلِوِر 2است.
پس از تکاس پانچ یا پرتابه به سطح هدف و پیشروی آن ،ههدف دچهار
تغییر فرم های خکشی و شائی شده و تحت تنش های داخهل صهفحه
قرار می گیرد .اما در نقاط زیر پانچ یها پرتابهه و در هکسهایگی آن ،سهه
1- Crack Closure
)2- Material Science Corporation (Msc

تنش خارج از صفحه اهکیت بسیار باالیی دارد .به تعبیهر دیگهر ،میهدان
تنش در منطقه تکاس و اطراف آن ،کامال سه بعهدی اسهت .در نتیجهه،
برای تحلیل دقیو این گونه مسائل ،استفاده از الکان های جامد ،مناسب
ترین انتخاو به نظر می رسد.
کلیه مدل های ماده فوق ،روی الکان های جامد قابلاجرا است .اما هیچ
ی از مدل های بیان شده در بندهای الف تا ه ،برای شبیه سازی دقیو
مسئله نفو در مواد کامپوزیت مناسب به نظر نکی رسد .برخی از آنهها
بر اساس فرمول بندی سه بعدی کامل در راستای ضخامت ،رفتار نکهی-
نکایند .مدل ماده الف ،فاقد معیار تخریب است .مدل های بند و تها د،
تنها تخریب پیش رونده در داخل صفحه را در نظهر مهی گیهرد (شهکل
کاهش خواص مکانیکی پس از شروع خرابی ،در این مهدل ههای مهاده،
مورد بحث در این پژوهش نیست) .تنها فرم دوم مدل ماده ه ،تا حهدی
توانایی شبیه سازی مسهئله نفهو را دارا اسهت (البتهه حهذف ناگههانی
ضرایب مکانیکی پس از شروع خرابی ،باعث کاهش دقت تحلیل بهوده و
این مورد نیز نیازمند بحث دقیو تری خواهد بود که منظور این پژوهش
نیست) .با توجه بهه ماهیهت پدیهده نفهو کهه کلیهه مودههای تخریهب
کامپوزیت را درگیر نکوده و مجکوعه جهامعی از خرابهی هها را در سهازه
کامپوزیتی ایجاد می نکاید ،مهدل ههای مهاده مطهرح شهده در بنهد و،
مناسبترین مدل ها برای شبیه سازی این پدیده به نظهر مهی رسهد .از
سوی دیگر به منظور بررسی دقیو تر ایهن پدیهده ،درنظرگیهری رفتهار
مکانیکی ماده پس از شروع خرابی (پدیده کهاهش خهواص مکهانیکی)،
باعث افزایش دقت تحلیل می گردد .در نتیجه ،به عقیهده نویسهندگان،
در بسته نرم افزاری ال اس -داینا ،مدل ماده  192مناسهب تهرین مهدل
جهت تحلیل این پدیده خواهد بود.
در این پژوهش ،به علت عدم دسترسی به این مدل ماده در نسخه های
نرم افزاری موجود در داخل کشور ،کلیه معادال تخریب پیشرونده در
قالب مدل مادی تعریفشده به وسیله کاربر 3جهت پیاده سهازی مهدل
ماده  192برنامه نویسی شده و فایهل اجرایهی مهورد نظهر طبهو اصهول
کرشده ساخته شده است.

 -3تخریب پیش رونده در کامپوزیت ها
در این پژوهش ،برای تشخیص آستانه شکسهت از معیهار هاشهین[ ]8و
برای بررسی پیشروندگی تخریب از معیهار مهاتزن میلهر[ ]11اسهتفاده
شده است.
 -1-3معیار هاشین
طبو معیار هاشین چهار مود تخریب بهرای کامپوزیهت وجهود دارد کهه
عبار اند از[ 8و :]11

)3- User- Defined Material Model (Umat

مدلسازی عددی نفوذ پرسرعت در ...؛ محکد میر ،هادی صبوری


245

مود اول ،شکست الیاف است که عکدتا به علت تنش کششی در جههت
الیاف اتفاق می افتد .در این مود ،تخریب از یکی از الیاف شروع شهده و
الیاف گسیخته شده ،از ماتریس جدا گردیهده و حفهره ههایی مهابین دو
انتهای الیاف شکسته شده ،ایجاد مهی گهردد .در یه مهاده پیوسهته و
هکگن در دو سر ناحیه تخریبشده ،کرنش ها به سرعت رشد میکنهد؛
درحالیکه کرنش ها در خارج از این دو منطقه کاهشیافته و بار برداری
اتفاق می افتد .پس از پشت سر گذاشتن کرنش شکست ،را پیوسته
در ناحیه تخریبشده متحکل یه سهری آسهیب و یه حالهت تهوالی
تخریب تحت رشد کرنش ها می گردد.
مود دوم ،ککانش و تابیدگی الیاف است که هکهراه بها تکهه تکهه شهدن
ماتریس است و در آزمایش فشار ت محوره در جههت الیهاف مشهاهده
می گردد .در برخهی از مهوارد ،گسهیختگی طهولی بهه عنهوان وضهعیت
دیگری از شکست فشاری مشاهده می گردد که دلیل آن تنش کششهی
عرضی ناشی از اختالف ضریب پواسون بین الیهاف و مهاتریس و ضهعف
اتصال سطحی بین ماتریس و الیهاف اسهت .میکهرو ککهانش الیهاف ،بها
ککانش یکی از آن ها شروع گردیده و سبب درگیهری تعهداد دیگهری از
الیاف شده؛ به طوری که ناحیه تخریب در بخش منحهرف شهده انتشهار
می یابد.
مود سوم ،ترکخوردگی ماتریس تحت بار کشش عرضی و برشی اسهت.
شکست در مود سوم یعنهی هنگهام وقهوع تهرک خهوردگی مهاتریس بهه
استحکام کششی عرضی و هکچنین استحکام برشی چند الیه وابستگی
زیادی دارد.
مود چهارم ،شکست ماتریس تحت فشار عرضی و برش است .تنش های
کششی موضعی در رزین ،به خاطر اختالف ضریب پواسون میان الیاف و
رزین ایجاد می گردد .به عالوه ،پدیهده فشهردگی الیهاف در هکسهایگی
یکدیگر ،در ایجاد ترک های ریز در رزین مؤثر است .با افزایش کهرنش-
های برشی ،راستای رشد ترک به سکت راستای الیاف فصهل مشهترک
میان الیاف و رزین متکایل می گردد .خردشدگی رزین به دلیل ههر دو
اثر بوده و الیاف نیز دچهار آسهیب ککهی مهی گردنهد .مهاتریس سهفتی
کامپوزیتی که رزین آن در این مود دچار ترک خوردگی شده اسهت ،در
راستای الیاف ماده ،کاهش می یابد.
 -7-3تعمیم معیارهای تخریـب هاشـین بـه کامپوزیـت هـای

( -1و)

ه

)

)

(

〉 〈

(

این معیارها وقتی که مقادیر یا مثبت هستند ،قابهل اجهرا اسهت.
پارامترهای آستانه تخریب ،قبل از اولین تخریب (جوانهه زنهی تخریهب)
مقداری برابر با ی داشته و پهس از انباشهتگی یها انتشهار خرابهی ،بهه
مقادیری بیش از واحد بهروزرسانی خواهند شد .هکچنین فر میشود
که:
( -2الف)
( -2و)
زمانی که مقادیر یا فشاری اسهت فهر مهی شهود کهه تخریهب
فشاری در صفحه در جها تار و پود با استفاده از معیار بیشینه کهرنش
به دست خواهد آمد که به فرم زیر است:
( -3الف)

)

〉 〈
〉

( -3و)
( -3ج)

)

〉 〈
〉

( -3د)

(
〈
(
〈

در این رواب  ،اثر کرنش فشهاری در جههت ضهخامت بهر روی تخریهب
فشاری در صفحه در نظر گرفته شده است.
زمانی که سازه های کامپوزیتی تحت اثر ضربه عرضی قرار مهی گیرنهد؛
معکوال تنش های فشاری باالیی در ناحیهه ضهربه و تهنش ههای برشهی
خهارج صهفحه قابهل مالحظههای در ناحیهه بهین ضهربه زننهده و سهازه
کامپوزیتی اتفاق می افتد .درحالیکه تخریب برشی پانچ الیاف ناشهی از
این تنش های برشی می تواند از رواب ( )1محاسبه شهود؛ تخریهب لهه
شدگی ناشی از فشار در جهت ضخامت با استفاده از رابطه زیر مدل می
گردد:
()4

)

〉 〈

(

ی الیه با بافت ساده مککن است تحت اثر تنش برشی داخهل صهفحه
تخریب گردد .در این مود تخریب ،الیهاف تقریبها سهالد بهوده و شهرای
تخریب ،تکایل بیشتری به ماتریس دارد .تخریب برشی درون صفحه ،از
رابطه زیر بیان می گردد:

بافتهشده و آستانه تخریب

()5

معیارهای تخریب هاشهین[( ]8کهه بهرای ته الیهه یه جهتهه ارائهه
گردیده) جهت بررسی تخریب در کامپوزیت های بافته شده دوبعدی بر
حسب مؤلفه های کرنش تعکهید داده شهده اسهت[ .]17ایهن مودههای
تخریب به شرح زیر است:
تخریب مود کششی /برشی الیاف تار و پود از برهد نهی ترکیب مربعا
کرنشهای محوری و کرنش های برشی در جهت ضخامت به صور زیر
داده می شود:

مود شکست دیگری کهه ناشهی از بهرهد نههی کهرنش ههای در جههت
ضخامت (تنش های در جهت ضخامت) بوده و انتظار می رود ی مهود
شکست عکده برای سازه های کامپوزیتی الیه ای باشهد ،پدیهده الیهه-
شدگی بوده و بدین ترتیب بیان می گردد:

( -1الف)

)

(

)

〉 〈

(

( )9

)

} )

(

)

(

)

〉

(

〈

({

سطح شکست مربوط به رابطه ( )9موازی با الیه های سازه کهامپوزیتی
است .انتظار می رود که تحت کرنش های فشهاری در جههت ضهخامت
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) سطح تخریب مربوط به الیه شهدگی بسهته شهود .هکچنهین
(
فر می شود که استحکام های تخریب وابسته به کرنش ههای نرمهال
فشاری مشابه با نظریه کولکب -مور هستند:
〉 ه〈

()7

ضریب مقیاس( ،)Sبرای هد بسهتگی بهتهر شهبیه سهازی بها داده ههای
آزمایشگاهی تعریف شده است که با انطباق تعدادی از داده شبیه سازی
روی داده های آزمایشگاهی می توان آن را به دست آورد.
 -3-3معیار ماتزنمیلر
طبو معیار ماتزن میلر[ ]11در تخریب پیش رونده ،مدول ها و استحکام
های ماده کامپوزیتی ،بالفاصله پس از وقوع شکست صفر نکی شود بلکه
به صور نکایی بر حسب پارامترهای آستانه تخریب (باقی مانده) و نرم
شوندگی ماده ،به شکل زیر کاهش می یابد[ 12و :]17
)

()8

}

(

{

()6
()10
()11
()12
پارامتر نرم شوندگی از آزمایش های خواص مکانیکی به دسهت خواههد
آمد که به شد به مکانیزم آزمون بستگی دارد و به هکین دلیهل مهی-
تواند باعث پراکندگی نتایج گردد .در این پهژوهش بهرای پهارامتر نهرم-
شوندگی از مقادیر مرجع[ ]12اسهتفاده شهده اسهت .پهس از محاسهبه
پارامتر تخریب ماتریس نرمی به صور زیر محاسبه می شود:
] [

()13

و مربهوط بهه مودههای
برای مدل پارچهه بردارههای کوپلینه
تخریب کششی -برشی الیاف در جهت تار و پود هستند .کوپلینه
نشان می دهد هنگامی که اگر مود تخریهب کششهی -برشهی الیهاف در
و در اثر وجهود ،
جهت تار اتفاق بیفتد مدول های ،
تحت تأثیر قرار گرفته و کاهش می یابند .بردارهای کوپلین
و
به مودهای شکست فشاری در جهت تار و پهود مربهوط هسهتند.
و
از پارامترههای ،
و
بیانگر تأثیر گرفتن مدول ههای ،
متناظر مود له شدگی الیهاف اسهت و در ایهن
و است .بردار
مود تخریب ،تکامی مدول ها در اثر وجهود کلیهه پارامترههای تخریهب،
کاهش خواهند یافت .بردار مربوط بهه مهود تخریهب برشهی داخهل
در اثر وجود را بیان می نکاید.
صفحه بوده و تنها کاهش مدول
در نهایت ،بردار به مود تخریب الیه شدگی داللت نکهوده و سهبب
و در اثر پارامترهای تخریهب  ،و
کاهش مدول های ،
خواهد شد.
 -4-3اثرات نرخ کرنش
معکوال افزایش سرعت بارگذاری ،باعث افهزایش اسهتحکام هها و مهدول
های کامپوزیت ها می شود .اثر افزایشهی نهرخ کهرنش بهرای مجکوعهه
استحکام ها و مدول ها در ی نرخ کهرنش بهر حسهب اسهتحکام هها و
مدول های استاتیکی ،توس تابع لگاریتکی بیان می گردد[:]20
()19
()17

̅}̇ {
̇
̅}̇ {
̇

} {

}

{

{

}

{

}

{

}

()18
}

{

}

()16

{

( )13

[

]

ماتریس سفتی از معکوس ماتریس نرمی به دست خواهد آمد:
()14
] [ ] [
برای درک این مطلب که کدام ی از پارامترهای تخریهب در ههر مهود
تخریب بر روی ماتریس نرمی تأثیرگهذار اسهت ،مهی بایسهت مهاتریس
کوپلین تخریب را مورد بررسی قرار داد[.]20
] [

()15
]

[

|
|
|
|
|

()20
}

⁄

) ̇

}
̇ |
̇ |
̇ |
̇ |
̇ |

{

̅}̇ {
̇ ({

 -2-3حذف المان
پس از وقوع تخریب ،بر اساس تحلیل تخریب به صور پیشرونده ،ی
الکان باربری خود را به طور کامهل از دسهت نخواههد داد؛ بلکهه دچهار
کاهش سفتی و استحکام در نتیجه کاهش ظرفیت باربری خواههد شهد.
برای به دست آوردن پاسخ های مناسب در ی مدلسهازی بهر اسهاس
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الکهان

تخریب پیش رونده ،در نظر گرفتن عکر الکان ضروری است .ی
شکسته شده در هر ی از سه حالت زیر حذف می شود:
الف -اگر شکست کششی الیاف در ی الیه ت جهته در الکان پهیش-
بینی شود و مقدار کرنش کششی بزرگ تر از پهارامتر  E_LIMITباشهد.
برای ی الیه پارچه در ههر دو جههت واقهع در صهفحه ،مککهن اسهت
شکست اتفاق بیفتد و مقدار کرنش کششی بزرگتر از  E_LIMITباشد
که منجر به حذف الکان خواهد شد.
و -اگر حجد نسبی فشرده شده (نسبت حجد موجود به حجد اولیه) در
ی الکان کوچ تر از پارامتر  ECRSHباشد.
ج -اگر حجد نسبی انبساطی در ی الکان ،بزرگتر از پارامتر  EEXPNباشد.
مقدار این سه پارامتر برای حهذف الکهان از تطبیهو و تنظهید آنهها بها نتهایج
آزمایشگاهی به دست آمده که در جدول ( )1فهرست گردیده است[.]12

 -4کدنویسی و ساختن مدل ماده

 -2اعتبارسنجی مدل ماده نوشتهشده توسط کاربر
پس از ساختن فایل اجرایی حل گر جایگزین توس کاربر در نرمافزار ال-
اس-داینا ،برای اعتبارسنجی مدل مهاده فهوق ابتهدا بها اسهتفاده از نتهایج
آزمایشگاهی مرجع[ ]13ی صفحه  22الیه کامپوزیتی مدل سازی شهده
و تحت بارگذاری ضربه پرسرعت قرار گرفت .ابعهاد ،مشخصها  ،جهنس و
خواص مکانیکی هدف و پرتابه ،در جدول های ( )1تها ( )3ارائهه گردیهده
است .در مرجع فوق ،سرعت حد بالستی تجربی  397متر بر ثانیه اعهالم
شده و نتایج مدل ماده تهیهشده توس کاربر در این پژوهش ،مقدار 387
متر بر ثانیه را برای سرعت حد بالستی  ،پیش بینی می نکاید .هکچنهین
مودهای مختلف تخریب نظیر کشیدگی و برش الیهاف و الیهه شهدگی در
شکل ( )2در بخش  2-8این مقاله که مربوط به پیشهرفت تخریهب اسهت
)1- Mat User Defined (Umat

 -6همگرایی مش
در قسکت اعتبارسنجی مدل ماده تهیهشهده ،از سهه نهوع مهش بنهدی
استفاده شد که در بین آنها نوع دوم (حدود سی و نه هزار الکان بهرای
مدل کامل) انتخاو گردید .معیار انتخاو مش بندی بهینه ،پیش بینهی
نسبتا دقیو سرعت حد بالستی هدف بیست و دو الیه بر اساس تعداد
الکان های مناسب بود .نکودار هکگرایی مش در شکل ( )1ارائه گردیده
است .برای تحلیل چهارالیه و هشت الیه کهامپوزیتی (کهه نتهایج آن در
بخش های بعدی این مقاله آورده می شود) نیز از هکهین چگهالی مهش
بندی استفاده شده است.
500
400
300
200
Numerical

)Vb (m/s

چنانچه در محی نرم افزار اجزا محدود دینهامیکی ال اس -داینها ،مهدل
ماده مورد نظر موجود نباشد ،می بایست رواب حاکد بر آن مدل مهاده در
محی برنامهنویسی فرترن تحت قالب مهدل مهاده بهه شهکل سهابروتیتن
تهیهشده توس کاربر 1نوشته شود .پس از آن ،به منظهور تحلیهل مسهئله
مورد نظر ،با استفاده از ترکیهب مجکوعهه فایهل ههای تولیدشهده توسه
کامپایلر فرترن به نام فایل های شئی گرا با حهل گهر ال اس -داینها ،یه
حل گر جدید ساخته شده و جایگزین حل گر پیش فهر ال اس -داینها
می گردد .سپس مدل اجزا محدود در قالب ی فایل ورودی ،در محهی
فرمان روی حل گر جایگزین اجرا شده و خروجی های مهورد نظهر کهاربر،
تولید می گردد .با توجه به اجرا نشدن مهدل مهاده  192در نسهخه ههای
موجههود در کشههور نههرمافههزار فههوق ،در ای هن پههژوهش معههادال تخری هب
پیشرونده به فرمی که در بخش های گذشته ارائه گردید ،کدنویسی شده
و فایل اجرایی حل گر مورد نظر طبو اصول کرشده ساخته شده است.

کامال مشهود و منطقی به نظر می رسد .به عالوه ،فرم برش خورده ههدف
ها پس از انجام آزمون بالستی در مرجع[ ]13وجود دارد که با شکل()2
منطبو است .این انطباق ،بیانگر نتیجه مطلوبی بهوده و سهبب بهه دسهت
آمدن اطکینان از صحت مدل ماده تهیهشده گردیده است.

Experimental
100

50000

40000

30000

0
20000

Number of elements

شکل  -1نکودار هکگرایی مش.

 -2مدل سازی
به منظور بررسهی دقیهو پارامترههای تخریهب ،مهدل عهددی صهفحا
چهارالیه و هشت الیه کامپوزیتی از جنس الیهاف شیشهه اس 2و رزیهن
اپوکسی با ابعاد  150×150میلی متر مربع با ضهخامتههای  2/4و 4/8
میلی متر ساخته شد و تحت ضربه پرتابه سرتخت قرار گرفهت .در مهش
بندی مورد استفاده ،از فرمول بندی الکان جامد هشت گرههی اسهتفاده
شده است .در جهت ضخامت ههر الیهه ،دو الکهان تعریهف گردیهد و بها
استفاده از دستور تکاس ،الیه ها به یکدیگر مربوط گردیدند.
تکههههههههاس بههههههههین الیههههههههه هههههههههای مختلههههههههف ،از
نهههوع*CONTACT_TIEBREAK_SURFACE_TO_SURFACEبههها
مقدار استحکام های نرمال و برشی به ترتیب برابهر  6و  20مگاپاسهکال
در نظر گرفته شد .هکچنین تکاس بهین پرتابهه و ههدف بها اسهتفاده از
الگههوریتد *CONTACT_ERODING_SURFACE_TO_SURFACE
بیان گردید .در ادامه بر اساس سرعت های اولیهه پرتابهه ،سهرعت حهد

742

بالستی هدف ها تعیین گردید .نتایج بخش هشتد ،در بازه سرعتهای
ضربه ای که حدودا  15درصد ککتر و بیشتر از سهرعت حهد بالسهتی
هدف ها هستند ،ارائه گردیده است .ابعاد ،مشخصا و رفتهار مکهانیکی
صفحا کامپوزیتی و پرتابه ،طبو جداول ( )1تا ( )3هستند.
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جدول  -1خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف شیشه اس 2و رزین اپوکسی مهورد
استفاده در مدل ماده تخریب پیش رونده[.]12
واحد

مقدار

GPa

27/5

نام پارامتر

 -2نتایج و بحث

GPa

27/5

 -1-2تعریف سرعت حد بالستیک

GPa

11/8

-

0/11

-

0/18

-

0/18

GPa

2/6

GPa

2/14

GPa

2/14

MPa

904

MPa

261

MPa

904

MPa

261

MPa

58

MPa

850

MPa

75

MPa

57

MPa

57

MPa

300

kg/m3

1850

deg

10

-

0/3

-

2

-

2

-

2

-

2

-

0/5

-

0/2

-

0/2

ELIMIT

-

0/2

S

-

1/2

OMGMAX

-

0/64

Ecrash

-

0/001

EEXPN

-

4

-

0/03

-

0/03

تعاریف متفاوتی برای سرعت حد بالستی بیان شده است .یکی از ایهن
تعریف ها ،محاسبه سرعت حد بالستی به روش میانگین است .در این
روش مقدار میانگین بیش ترین سرعتی که نفو کامهل صهور نگرفتهه
باشد و ککترین سهرعتی کهه نفهو کامهل رخ داده باشهد سهرعت حهد
بالستی نامیده می شود[ .]21تعیین سرعت حد بالستی با استفاده از
این تعریف ،هد به شکل تجربی و هد به فرم عهددی و در محهی نهرم-
افزاری امکان پذیر است .در این پهژوهش ،از ایهن تعریهف بهرای تعیهین
سرعت حد بالستی استفاده شده است.
 -7-2الگوی تخریب
شکل ( )2تصویری از نفو گلوله به هدف چهارالیه را نشهان مهی دههد.
مود تخریب الیه شدگی ،به خوبی در این تصاویر دیده می شود .خرابهی
ناشی از الیه شدگی ،تا وس دهانه نید صفحه امتهداد پیهدا مهی کنهد.
هکچنین برش الیاف در زیر پرتابه و در هکسایگی آن و تخریب ناشی از
له شدگی در این منطقه ،دیده می شود .نتایج تجربهی مراجهع مختلهف
هد پاسخ های مشابهی برای الگوی تخریب بیان می کنند.
 -3-2تأثیر نرخ کرنش بر تغییرات سرعت پرتابه
با استفاده از مفهوم سرعت حد بالستی که در بخش  1-8بیان گردید،
در مدل عددی پرتابه با سرعت ههای متفهاوتی بهه سهوی ههدف ههای
کامپوزیتی شلی گردیده است .شکل های ( )3و ( )4تغییرا سهرعت
پرتابه نسبت به زمان شلی را برای هدف چهارالیهه نشهان مهی دههد.
روند نزولی هر ی از منحنی ها ،به دلیهل اثهر مکهانیزم ههای مختلهف
تخریب شرح داده شده در بخش معادال حاکد (بخش  )3است.

̇

شکل  -7نفو پرتابه به هدف چهارالیه.

-3

10
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جدول  -7مشخصها ههدف مهورد بررسهی جههت اعتبارسهنجی مهدل مهاده
تهیهشده توس کاربر[.]13
طول

mm

178

عر

mm

178

ضخامت هر الیه

mm

0/9

تعداد الیه ها

-

22

مدل ماده

-

تخریب پیش رونده

200
Vi=135

Vi=120

Vi=180

Vi=160

150
100
50

جدول  -3مشخصا

پرتابهه مهورد بررسهی جههت اعتبارسهنجی مهدل مهاده

تهیهشده توس کاربر[.]13
پارامتر

)V(m/s

پارامتر

واحد

مقدار

مقدار سرعت حد بالستی
دست خواهد آمد.

برای هدف هشت الیه 174 ،متر بر ثانیه بهه

0

واحد

مقدار

قطر

mm

12/7

طول

mm

14/02

جرم

gr

13/8

شکل پیشانی

-

سرتخت

مدل ماده

-

صلب

250

300

200

150

100

50

0

)t(ms
شکل  -3تغییرا سرعت پرتابه نسبت به زمهان بهر حسهب سهرعت اولیهه آن
بدون درنظرگیری اثرا نرخ کرنش در صفحه چهارالیه.

Vi=152

Vi=140

Vi=200

Vi=180

250
200
150

)V(m/s

100
50
0
-50
300

250

200

150

100

50

0

)t(ms
شکل  -4تغییرا سرعت پرتابه نسبت به زمان بر حسب سهرعت اولیهه آن بها
درنظرگیری اثرا نرخ کرنش در صفحه چهارالیه.
Vi=174

Vi=160

Vi=210

Vi=180

250
200
150
100
50
0
-50

300

250

200

150

100

50

0

)t(ms
شکل  -2تغییرا سرعت پرتابه نسبت به زمهان بهر حسهب سهرعت اولیهه آن
بدون درنظرگیری اثرا نرخ کرنش در صفحه هشت الیه.

)V(m/s

در شکل ( )3منحنی های متناظر با سرعت ههای  180و  190متهر بهر
ثانیه ،باعث ایجاد سرعت های باقی مانده ای به مقدار  85و  56متر بهر
ثانیه برای پرتابه می گردند .سرعت اولیه  120متر بر ثانیه ،باعث ایجاد
سرعت نهایی منفی برای پرتابه شده که بیانگر بازگشت پرتابه ،یها عهدم
نفو کامل در هدف می شود .اما سرعت اولیه  135متر بر ثانیه ،مقهدار
نهایی تقریبا صفر را برای سرعت پرتابه ایجهاد مهی نکایهد .ایهن مقهدار
نهایی ،باعث عبور پرتابه با سرعت تقریبا صفر از هدف ،یا نفو کامل آن
به هدف می گردد که هر دو مورد ،بیهانگر قرارگیهری در وضهعیت حهد
بالسههتی اسههت .سههرعت حههد بالسههتی ایههن هههدف چهارالیهه بههدون
درنظرگیری اثهرا نهرخ کهرنش 135 ،متهر بهر ثانیهه خواههد بهود .بها
درنظرگیری اثرا نرخ کرنش ،مقادیر مؤلفههای مهدول و اسهتحکام در
ماده کامپوزیت طبو رواب  19و  17افزایش خواهد یافت .منحنی های
به دست آمده در شکل ( )4مقادیر بیشتری را برای سرعت ههای ضهربه
نشان می دهند .سرعت حد بالستی ههدف چهارالیهه بها درنظرگیهری
اثرا نرخ کرنش در مدول ها و استحکام ههای مهاده کهامپوزیتی152 ،
متر بر ثانیه به دست می آید .تغییرا سهرعت پرتابهه هنگهام نفهو در
هدف کامپوزیتی هشت الیه بر اساس صرف نظر نکودن یا درنظرگیهری
اثر نرخ کرنش ،در شکل های ( )5و ( )9نشان داده شده است .در شکل
( )9سرعت های برخورد  250و  220متر بر ثانیه ،باعهث سهرعت ههای
خروجی یا باقی مانده ای به میزان  108و  58متر بر ثانیه شده و بهیش
از سرعت حد بالستی هستند .سرعت شلی  160متر بر ثانیه ،موجب
بازگشت پرتابه شده و ککتر از سرعت حد بالسهتی ایهن ههدف اسهت.
سرعت حد بالستی این هدف با درنظرگیهری اثهرا نهرخ کهرنش بهر
افزایش مدول ها و استحکام های ماده کامپوزیتی ،در حدود  205متهر
بر ثانیه است .این در حالی است که بدون درنظرگیری اثر نهرخ کهرنش،
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 27/5گیگاپاسکال ،به  42گیگاپاسکال افزایش یافته است .این رونهد در
نقاط  Dو  Eنیز مشاهده می شود.
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شکل  -6تغییرا سرعت پرتابه نسبت به زمان بر حسب سهرعت اولیهه آن بها
درنظرگیری اثرا نرخ کرنش در صفحه هشتالیه.

شکل  -2مکان هندسی الکانهای بررسیشده.

 -4-2بررسی تغییرات مدول و استحکام در نقاط مختلف هدف-
های کامپوزیتی
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شکل  -2تغییرا مدول االستی

نسبت بهه زمهان در نقهاط مختلهف صهفحه

چهارالیه.
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شکل  -2تغییرا مدول االستی
هشتالیه.
1- Near Filed
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بخش های گوناگون هدف های چهار و هشت الیه مورد بررسهی در اثهر
ضربه ،تحت تخریب هایی با مقدار و مودهای مختلفی قرار می گیرند .از
سوی دیگر ،با توجه به موقعیهت محلهی ایهن نقهاط ،مهوج ههای تهنش
مختلفی از آنها عبور نکوده که باعث ایجاد نرخ کرنش های متفاوتی در
آن ها می شود .بدین ترتیب ،موقعیت مکانی نقاط مورد بررسهی ،عامهل
مهکی در مطالعه تغییرا پارامترهای مدولی و استحکامی خواهد بود.
در هدفهای کامپوزیتی مورد نظر ،پنج نقطه  Aتا  Eانتخاو می گردند.
شکل ( )7مکان هندسی نقاط بررسیشده را نشان می دهد .نقاط D ،A
و  Eدر مرکز هدف و منطبو بهه محهور پرتابهه بهوده و بهه ترتیهب روی
سطوح باالیی ،میانی و پهایینی ههدف هسهتند .نقطهه  Bپهس از محهل
نشست گلوله و تقریبا در وس دهانه و نقطه  Cنزدی به لبه هدف قرار
گرفته است .فلسفه انتخاو نقاط مرکز و گوشه ،بررسی اثرا نزدی به
میدان 1و دور از میدان 2از محل ضربه است.
با توجه به رواب  8تا  ،12مقادیر سفتی و استحکام ماده کامپوزیتی بها
افزایش پارامترهای تخریب ،دستخوش کاهش می شود .از سوی دیگر،
طبو رواب  19تا  ،16افزایش سرعت بارگذاری و نرخ کرنش ،سبب باال
رفتن مقادیر مدول و استحکام های ماده کامپوزیتی می گهردد .شهکل-
های ( )8و ( )6تغییرا مدول االستی نقاط مختلهف ههدف هها را بهر
حسب زمان برخورد ،نشان می دهد .بیشینه منحنی مربوط به نقطهه A
در دو شکل ،مقدار  42گیگاپاسکال را مشخص مهی نکایهد .ایهن بهدین
معنا است که در اثر سرعت بارگذاری ،مدول مهاده از مقهدار اسهتاتیکی
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نسبت بهه زمهان در نقهاط مختلهف صهفحه

مدلسازی عددی نفوذ پرسرعت در ...؛ محکد میر ،هادی صبوری


صفحه دارد .بدین ترتیب استحکام دینهامیکی در ایهن نقطهه ،در زمهان
برابر در دو حالت به اوج خواههد رسهید .امها در مهورد دو نقطهه دیگهر،
وضعیت متفاوتی وجود دارد .تغییر فرم های هر دو صفحه ،ناشهی از دو
عامل شائی و خکشی است .به دلیل ضخامت کد هدف چهارالیهه ،اثهر
تغییر فرم خکشی در نقطه  Eچندان زیاد نبوده و با توجهه بهه تسهاوی
عامل شائی در دو نقطه  Dو  ،Eزمان به بیشینه رسهیدن اسهتحکام در
این دو نقطه تقریبا یکسان است .اما در هدف هشت الیه ،تقهدم زمهانی
ایجادشده در استحکام بیشینه نقطه  ،Eبه علت افزایش تعداد الیه هها و
ضخامت بیشتر این هدف نسبت به ههدف چهارالیهه اسهت .بها افهزایش
ضخامت هدف ،تغییر فرم های خکشهی آن افهزایش بیشهتری داشهته و
تنش های مربوط به خکش در نقطه ،کششی بهوده کهه بها تهنش ههای
شائی جکع شده و سرعت بیشتری در رسیدن به حد بیشهینه در ایهن
نقطه ایجاد می نکاید .این در حالی است که نقطه  Dتنها تنش شهائی
داشته و دیرتر به مقدار استحکام بیشینه خود خواهد رسید.
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شکل  -10تغییرا استحکام در جهت الیاف نسبت به زمان در نقهاط مختلهف
صفحه چهارالیه.
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بیشینه مدول در نقاط  Bو  ،Cدر حدود  35و  33گیگاپاسکال است که
باز هد به دلیل اثر نرخ کرنش ،مدول افزایش خواهد یافت .نقاط  D ،Aو
 Eنرخ کرنش های تقریبا یکسانی را تجربه نکوده و مدول دینامیکی در
آنها ،برابر است .اما با توجه به دوری دو نقطهه  Bو  Cاز محهل ضهربه،
نرخ کرنش در این نقاط ،ککتر از نقاط مرکزی و نزدی به میدان بهوده
و افزایش مدول در این نقاط ،ککتر از سه نقطه دیگر است .دورتر بهودن
نقطه  Cنسبت به  ،Bباعث ککتر بودن نرخ کرنش در این نقطه شهده و
این عامل ،دلیل ککتر بودن مدول نقطهه  Cنسهبت بهه  Bاسهت .تنهزل
منحنیهای نقاط مختلف (به یر از نقطه  )Cدلیل بر شروع تخریهب در
این نقاط است .افزایش پارامتر تخریب ،باعث کاهش مدول و رشد نرمی
شده و سرعت عبور موج تنش از بخش های مختلف هدف هها ،کهاهش
مییابد .افت سرعت موج تنش ،سبب کاهش نهرخ کهرنش شهده و ایهن
عامل نیز موجب کاهش مهدول دینهامیکی مهی گهردد .پهس از مهدتی،
مقادیر مدول در سه نقطه  D ،Aو  Eبرابر صفر می گردد که این حالت،
بیانگر تخریب کامل در این نقاط است .اما مقدار نهایی مدول برای نقطه
 Bدر حدود  18گیگاپاسکال است .این وضعیت ،نشانگر تخریهب نهاقص
در این نقطه خواهد بود .از آنجا که در نقطه  Cدر فاصله دوری از ضربه
قرار دارد ،دچار تخریب نشده و سالد باقی خواهد ماند (هکواره پهارامتر
تخریب در آن صفر است) .منحنی مربوط به نقطه  ،Cمقهدار نههایی 33
گیگاپاسکال را نکایش می دهد که بهیش از مقهدار نههایی در نقطهه B
است .دلیل این رخداد ،تخریب ناقص نقطه  Bو کهاهش مهدول در ایهن
نقطه است؛ اما نقطه  Cدچار خرابی نشده و کهامال سهالد بهاقی خواههد
ماند.
شکل های ( )10و ( )11تغییرا استحکام در جهت الیاف بهرای نقهاط
مختلف هدف های چهار و هشت الیه را بر حسب زمان برخهورد نشهان
می دهد .فرم منحنی های تغییرا اسهتحکام ،شهبیه بهه منحنهیههای
تغییرا مدول است؛ زیرا این دو پارامتر ،مشابه یکدیگر با افزایش نهرخ
کرنش ،رشد کرده و در اثر پیشرفت تخریب و افهزایش پهارامتر خرابهی،
کاهش خواهد یافت .شروع نکودارها از  900مگاپاسکال بهوده و نشهانگر
انطباق استحکام دینامیکی با استاتیکی در ابتدای ضربه است .علت این
پدیده ،وجود فاصله هوایی میان پرتابه و ههدف در شهروع فراینهد حهل
است .پهس از آن ،بهه دلیهل بهاال رفهتن نهرخ کهرنش ،اسهتحکام مهاده
افزایشیافته و به مقدار  890مگاپاسکال برای نقهاط  D ،Aو  Eخواههد
رسید که افزایش  43درصدی در استحکام این نقاط را به هکراه خواهد
داشت .در دو شکل ( )10و ( )11زمان رسیدن به اسهتحکام دینهامیکی
بیشینه در نقطه  ،Aمشابه است (حدود  30میکروثانیهه)؛ امها در شهکل
( )11استحکام دینامیکی مربوط به نقاط  Dو  Eدیرتر به بیشهینه خهود
می رسند ( 90میکروثانیه برای نقطه  Eو  60میکروثانیه برای نقطه .)D
این در حالی اسهت کهه طبهو شهکل ( )10نقهاط  Dو  Eتقریبها در 90
میکروثانیه بهه اسهتحکام بیشهینه خهود رسهیده انهد .در ههر دو ههدف
چهارالیه و هشت الیه ،نقطه  Aدر معر تکهاس مسهتقید بها پرتابهه و
اولین محل اصابت آن با هدف است کهه تقریبها شهرای یکسهانی در دو
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شکل  -11تغییرا استحکام در جهت الیاف نسبت به زمان در نقهاط مختلهف
صفحه هشت الیه.
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باز هد نقاط  D ،Aو  Eتخریب کامل شده و استحکام آنها به صفر می-
رسد؛ اما نقطه  Bکه در حاشیه محل ضهربه قهرار گرفتهه اسهت ،دچهار
تخریب ناقص می گردد .هکچنین نقطهه  Cکهه در فاصهله دور از محهل
ضربه قرار دارد ،کامال سالد خواهد ماند .استحکام دینامیکی بیشهینه در
دو نقطه  Bو  Cبه ترتیهب بهه  780و  960مگاپاسهکال مهی رسهد کهه
افزایش  30و  15درصدی نسبت به مقادیر استاتیکی نشان خواههد داد.
این بدان معنا است که این دو نقطه نسبت بهه سهه نقطهه دیگهر ،نهرخ
کرنش ککتری در اثر ضربه را تجربه خواهند نکود.
 -2-2بررسی رفتار پرتابه در شرایط متناظر با حد بالستیک
به منظور مقایسه بهتر دو رویکرد صرف نظر یا درنظرگیری اثهرا نهرخ
کرنش در تغییرا مدول هها و اسهتحکام ههای اههداف مهورد بررسهی،
نکودار تغییرا سرعت پرتابه در شرای مربهوط بهه حهد بالسهتی بهر
مبنای دو رویکرد در شکل های ( )12و ( )13مهورد مقایسهه قهرار مهی
گیرد .این نکودارها ،از شکل های ( )3تها ( )9بهه دسهت آمهده انهد .بها
درنظرگیری اثرا نرخ کرنش ،سرعت حد بالسهتی حاصهل از شهبیه-
سازی ،بیشتر شده و به نظر می رسد که نتایج تحلیل عددی ،به مقادیر
تجربی نزدی تر گردد.
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شکل  -17تغییرا سرعت پرتابه در شرای متناظر حد بالستی
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بر مبنهی دو

رویکرد عدم تأثیر یا تأثیر نرخ کرنش در شبیه سازی ها برای هدف چهارالیه.
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شکل  -13تغییرا سرعت پرتابه در شرای متناظر حد بالستی
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رویکرد عدم تأثیر یا تأثیر نرخ کرنش در شبیه سازی ها برای هدف هشت الیه.

 -2نتیجهگیری
در این مقاله ،مدل های ماده موجود در بسته نرم افهزاری ال اس-داینها
جهت تحلیل مسئله نفو در اهداف کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفت.
رفتار ماده سه بعدی روی الکان جامد بر اساس مدل تخریب هاشهین و
پیشرفت خرابی ماتزنکیلر ،به عنوان مدل مناسهب تحلیهل ایهن مسهئله
انتخاو گردید .در این مدل ،مقادیر مهدول هها و اسهتحکام ههای مهاده
کامپوزیتی ،با افزایش نرخ کرنش ،افزوده شهده و بها رشهد پارامترههای
خرابی ،کاهش می یابند .با کد نویسی این مدل ماده در کامپایلر فرترن
و الحاق آن به ال اس -داینا ،پس از صحت سنجی کد تهیهشهده ،نفهو
سرعت باالی پرتابه صلب در صفحا چهارالیه و هشتالیه کهامپوزیتی
بافته شده شیشه /اپوکسی مورد تحلیل قرار گرفت .نتایج حاصهل از ایهن
پژوهش نشان می دهد که روش عددی مبتنی بر این مدل ماده ،در هر
لحظه توانایی پیش بینی آستانه خرابهی ،مهود تخریهب ،مقهدار خرابهی
متناظر با هر مهود ،نهرخ کهرنش و خهواص مهدولی و اسهتحکامی مهاده
کامپوزیتی در حالت دینامیکی را دارا اسهت .الگهوی تخریهب حاصهل از
اجرای مدل ماده ،به خوبی مودهای خرابهی الیهه شهدگی ،شکسهت در
راستای الیاف ،تخریب کششی -برشی در داخهل صهفحه ،لهه شهدگی و
هکچنین تخریب خارج صفحه ماتریس یا الیه شهدگی را شهبیه سهازی
کرده و نشان می دهد .با درنظرگیری نرخ کرنش ،مقهادیر مهدول هها و
اسههتحکام هههای مههاده کههامپوزیتی ،بههیش از مقههدار اسههتاتیکی آن در
محاسبا در نظر گرفته خواهند شد .در مسائل مورد بررسهی ،مهدول و
استحکام دینامیکی ماده کامپوزیتی به ترتیب تا  50و  40درصد نسبت
به مقادیر متناظر استاتیکی افزایش یافته است .نقاطی از هدف کهه زیهر
پیشانی پرتابه قرار گرفتهه انهد ،نهرخ کهرنش بیشهتری را در اثهر ضهربه
دریافت نکوده و بیشینه مدول و استحکام دینامیکی ماده کامپوزیتی در
آن ها دیده می شود .این در حالی است که به نقاط دورتر ،نرخ کهرنش
ککتری در اثر ضربه وارد آمده و مدول ها و اسهتحکام ههای لحظهه ای
آنها ،افزایش ککتری نسبت به نقاط نزدیه بهه محهل ضهربه خواههد
داشت .پارامترهای خرابی در نقاطی از هدف که زیر پیشانی پرتابه قرار
دارند ،برابر ی شده و خواص مدولی و استحکامی هدف کامپوزیتی در
این نقاط برابر صفر می گهردد .در نقهاط دوردسهت ،ایهن پهارامتر رشهد
محسوسی نکرده و مدول هها و اسهتحکام ههای مهاده در آنهها ،دسهت
نخورده باقی خواهد ماند .در نقاط میانی هدف ها ،تخریهب نهاقص روی
داده و با توجه به سطح خرابی ،ماده کهامپوزیتی دچهار آسهیبدیهدگی
جزئی می گردد .در سرعت های شلی باالتر از سرعت حهد بالسهتی ،
اثر دهی نرخ کرنش ،باعث کهاهش سهرعت خروجهی پرتابهه شهده و در
سرعت های پایین تر از حد بالستی  ،باعهث کهاهش سهرعت بازگشهت
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