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با . دار بر روي سطح تیر کامپوزیتی قرار داده شدآلیاژ حافظه. دار تحریک شده استآلیاژ حافظه سیم دار بادر این پژوهش یک تیر کامپوزیتی موج  
پارامترهاي . یافته و تیر تحریک شد کاهشپس از تغییر فاز، طول سیم . دار، تغییر فاز مارتنزیت به آستنیت در سیم ایجاد شد افزایش دماي سیم حافظه

براي تعیین دما از معادله دیفرانسیل . گیري و با استفاده از مبدل آنالوگ به دیجیتال، به رایانه منتقل شدجابجایی تیر، نیرو و جریان الکتریکی اندازه
نتایج نشان داد که رفتار آلیاژ . دار استفاده شدرفتار آلیاژ حافظهسازي  همچنین از مدل برینسون به منظور مدل .انتقال حرارت سیم استفاده شده است

هاي تجربی بر اما در دماهاي کمتر از شروع استحاله مارتنزیتی، تنش آلیاژ در آزمایش. دار در مدل برینسون مشابهت خوبی با نتایج تجربی داردحافظه
تفاضلی،  روبشی دار و نیز آزمون گرماسنجه تأثیر آموزش بر عملکرد آلیاژ حافظههمچنین با توجه ب. خالف مدل برینسون به صفر میل کرده است

- با ترکیب سازه کامپوزیتی موجنتایج تجربی نشانگر آن است که . هاي تجربی با مدل برینسون اختالف دارددماهاي شروع و پایان استحاله در آزمایش
که مقاومت  پذیر بوده؛ درحالی ت یافت که در راستاي موج به واسطه مقاومت خمشی کم تحریکهوشمندي دس توان به سازهدار میدار و آلیاژ حافظه

  .گرددها به کاربردهاي واقعی میاین امر سبب نزدیک شدن این سازه. خمشی سازه راستاي عمود بر موج باال است
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 In this study, the corrugated composite beam is actuated by shape memory alloy wire (SMAw). 
SMAw was placed on the surface of composite beam. Martensite to austenite transformation occurs 
by increasing of SMAw temperature. After transformation, SMAw length decrease and beam 
actuated. Beam displacement, force and current are measured and by A/D board transferred to 
computer. For evaluation of temperature in SMAw, the Heat transfer differential equation is used. 
Also Brinson’s model is used for modeling of SMA behavior. The results show that SMA behavior in 
Brinson’s model is good agreement with experiments. But in lower temperatures than martensitic 
transformation state, the SMA stress is equal to zero in experiment unlike Brinson’s model. Also 
considering the SMA training and DSC test, for some temperatures in the experimental results, the 
start and end transformation temperatures are different to Brinson’s model. The results show as 
using SMAw in the corrugated composite, smart structures can be achieved that in corrugation 
direction is irritable, whereas in Perpendicular to the direction, corrugated composite bending 
strength is high that lead to using this structure in engineering application. 
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  مقدمه - 1
هاي مهندسی به خواص پیشرفت علوم و تکنولوژي و نیز نیاز سازهامروزه با 

این ]. 1[هاي پیشرفته توسعه یافته است متفاوت، کاربرد مواد جدید در سازه
شود، شکل و اطالق می 2یا انطباقی 1هاي مورفینگها سازهها که به آنسازه

رو عملکرد  دهند و از اینهندسه خود را با توجه به شرایط مختلف تغییر می
ها در کاربردهاي مختلفی از جمله این سازه ].2[ها افزایش خواهد یافت سازه

  ].3[هاي فضایی مورد عالقه طراحان قرار گرفته است بال هواپیما و سفینه
                                                                                                                                           
1. Morphing structure 
2. Adaptive structure 

هاي ها و ماهوارهافزایش قدت مانور هواپیماها و نیز روند روبه توسعه سفینه
 .استهاي هوشمند به استفاده از سازهفضایی از جمله دالیل افزایش تمایل 

هاي مضاعف مهندسی تقاضا براي سازه هاي سبک و مقاوم با قابلیت
. شده است 3سبب بروز شاخه جدیدي از مواد تحت عنوان مواد هوشمند

و  7، مگنتواسترکتیوها6هامغناطیس ، پیزو5، الکترواستریکتیوها4ها الکتریک پیزو
                                                                                                                                           
3. Smart materials 
4. Piezoelectric 
5. Electrostrictives 
6. Piezomagnetics 
7. Magnetostrictives 
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دار در آلیاژ حافظه. باشندهایی از مواد هوشمند مینمونه 1دار آلیاژهاي حافظه
چگالی انرژي را دارد که این امر سبب کاربرد  نیتر شیببین مواد هوشمند 

  ].1[این ماده در شرایطی با توان مکانیکی باال شده است 
، 2هاي کامپوزیتی دوپایااولین بار به منظور تحریک ورق] 4[دانو و هایر 

ي ها ورقبراي تحریک ] 5،6[باخ و گاد هافن. استفاده کردنددار از آلیاژ حافظه
و  قراردادنددار را در دوطرف ورق کامپوزیتی هاي آلیاژ حافظهدوپایا، سیم

آنان استفاده از عملگر . شد ریپذ امکانبدین ترتیب جهش ورق در دو جهت 
وي اي بر ردار را به صورت تجربی بررسی کردند و هیچ مطالعهآلیاژ حافظه

  .دار و نیز حل تحلیلی و عددي تغییر شکل ورق انجام ندادندرفتار آلیاژ حافظه
دار در داخل ها، محققان از قرار دادن آلیاژ حافظهدر تعدادي از پژوهش

اند ها استفاده کردهچینی مواد کامپوزیتی به منظور کنترل شکل این سازهالیه
تیر کامپوزیتی از جنس  شکل رییتغبه منظور ایجاد ] 7[زو و لیاد ]. 13- 7[

ها آلیاژ آن. دار استفاده کردنداپوکسی از عملگر سیم آلیاژ حافظه/شیشه
و مشاهده کردند که در صورت  قراردادندچینی دار را در داخل الیهحافظه

ها  چینی، الیهدر داخل الیه جادشدهیاتحریک متناوب تیر به علت تنش برشی 
همچنین به واسطه انتقال حرارت . شودامانده میو تیر و جداشدهاز یکدیگر 

پایین پلیمر، سیم در مدت زمان طوالنی سرد شد و بسامد تحریک کاهش 
دار هاي حافظههاي کامپوزیتی با سیمتغییر شکل نمونه] 14[داگهی . یافت

در این حالت به دلیل گشتاور . چینی را بررسی کرددر داخل الیه کاررفته به
 وجود بهشد تغییر شکل محدودي در سازه که به ورق وارد خمشی محدودي 

دار را داخل ورقی از جنس آلیاژ حافظه] 16[لیاند و دامانیدیس ]. 15[آمد 
تورنر و همکارانشان . و تغییر شکل ورق را بررسی کردند قراردادنداالستومر 

د اي از موادار را داخل زمینهدر مرکز تحقیقات ناسا آلیاژ حافظه] 17[
آنان از این کار براي کاهش . قراردادندبا الیاف  شده تیتقوکامپوزیتی پلیمري 

به تحلیل اجزاي محدود ] 18[چو و ري . صداي موتور جت استفاده کردند
 .ی پرداختندرخطیغدار به صورت با آلیاژ حافظه شده تیتقوورق کامپوزیتی 

هاي کامپوزیتی، سازهبه منظور تحریک ] 19،20[هبدا، بالنک و همکارانشان 
براي  ها آن. داري دوطرفه استفاده کردندهایی با خاصیت حافظهاز سیم

هاي ترمومکانیکی داري دوطرفه آلیاژ را تحت سیکلرسیدن به خاصیت حافظه
  .دادند 3مشخصی آموزش

اند دار را در خارج از سازه قرار دادهتعدادي از محققان عملگر آلیاژ حافظه
تغییر شکل تیرهاي کامپوزیتی با ] 21[اري و همکاران انص]. 21-23[

آنان در پژوهش خود جابجایی پسماند . هاي مختلف را بررسی کردند طول
به بررسی تحلیل خطی ] 22[چادري و راگرز . دار را مطالعه کردندآلیاژ حافظه

. دار پرداختندسیم آلیاژ حافظه لهیوس به شده کیتحررفتار خمشی یک تیر 
هاي خود نیروي سیم را ثابت در نظر گرفتند و از معادالت در تحلیلها آن

به حل عددي ] 23[توگو و شیمامورا . دار استفاده نکردندحاکم بر آلیاژ حافظه
دار از طریق ترکیب با آلیاژ حافظه شده کیتحرتغییر شکل تیر آلومینیومی 

الت خود فاز در معاد ها آن. معادالت ساده تیر و مدل برینسون پرداختند
به بررسی ] 24[معلم . دار را نیز در نظر گرفتندمیانی موجود در آلیاژ حافظه

او روابط . ی پرداخترخطیغدار به صورت تحریک یک تیر با دو سیم حافظه
انتقال حرارت سیم هوشمند و نیز جریان الکتریکی را در محاسبات خود 

ذاکر زاده . ود در نظر نگرفترا در روابط خ رفعالیغسیم  ریتأثلحاظ کرد ولی 
 -ی تغییر شکل تیر آلومینیومی اویلررخطیغي ساز مدلبه ] 25[و همکاران 

                                                                                                                                           
1. Shape memory materials 
2. Bistable 
3. Training 

. ی کردندسنج صحتهاي تجربی برنولی پرداختند و نتایج حاصله را با آزمایش
- از یک سیم آلیاژ حافظه ها که براي تحریک سازهها بر خالف اکثر پژوهشآن

 ریتأثسیم به منظور تحریک تیر استفاده کردند و  شد، از دودار استفاده می
  .را نیز لحاظ نمودند رفعالیغدار در حالت سیم حافظه

در حال سپري کردن  ادشدههاي یهاي هوشمند در اکثر پژوهشسازه
ها هاي محدودي براي کاربردي ساختن آنمراحل تحقیقاتی هستند و پژوهش

هاي خواص مکانیکی باالي سازه از جمله دالیل این امر،. انجام شده است
ها، استفاده از مواد یکی از راهکارهاي کاربردي ساختن این سازه. استواقعی 

هایی  ها، سازه این سازه. استهایی با درجه ناهمسانگردي باال هوشمند در سازه
هستند که نسبت خواص مکانیکی سازه در دو راستاي عمود بر هم بسیار زیاد 

هایی با استفاده از کامپوزیت] 26[تا مرگان و همکارانش در همین راس. است
هاي با الیاف منحنی مقاومت کامپوزیت. اندکرده الیاف منحنی را پیشنهاد

هاي ها در سازهتوان از آنخمشی باال و مقاومت کششی پایینی دارند و می
  .مورفینگ استفاده کرد

ها نسبت در آنهایی هستند که دار کامپوزیتی سازههاي موجسازه
مقاومت خمشی در راستاي موج به راستاي عمود بر موج بسیار زیاد است و 

بنابراین در صورت استفاده از  ].27[رسد برابر نیز می 8000این نسبت تا 
توان به سازه دار براي تحریک سازه در راستاي موج، میآلیاژ حافظه

ین راستا، در سایر هوشمندي دست یافت که عالوه بر قابلیت تحریک در ا
  .راستاها مقاومت مکانیکی باالیی داشته باشد

دار  ، در این مطالعه ترکیب آلیاژ حافظهدار هاي موج با توجه به مزیت سازه
در این . دار براي کاربرد مورفینگ پیشنهاد شده است تیر کامپوزیتی موج و

کامپوزیتی  ابتدا تغییر شکل تیر دار ژ حافظهسازي آلیا پژوهش پس از آماده
سازي رفتار تغییر  شبیه سپس براي. دار به صورت تجربی بررسی گردیدموج

همچنین با توجه به مشکالت . شکل تیر از مدل برینسون استفاده شده است
گیري دماي سیم از معادالت انتقال حرارت براي تعیین دما  تجربی اندازه

  .استفاده شده است

  داردار با آلیاژ حافظهتی موجی خیز تیر کامپوزیرخطیغتحلیل  - 2
سر گیردار قرار دار بر روي سطح تیر در حالت یک در این پژوهش سیم حافظه

گیري سیم را بر روي سطح تیر شماتیکی از نحوه قرار 1شکل . داده شده است
 سطحکه پس از تحریک آلیاژ سیم هوشمند بر روي براي این. دهدمی نشان

هاي فلزي متصل به سطح تیر عبور داده شده گیرهباقی بماند، سیم از میان 
شود قرار گرفتن سیم بر روي سطح تیر سبب تغییر شکل بیشتر تیر می. است

بعالوه قرار دادن سیم بر روي سطح تیر سبب کوچکی و سادگی ]. 23[
  .طراحی نیز شده است
دار کامپوزیتی را به صورت خواص مکانیکی تیر موج] 33[قابضی و همکاران 

دار را با یک تیر تخت توان تیر موجتئوري محاسبه کردند و نشان دادند که می
دادند که در صورت استفاده از خواص معادل تیر  نآنان نشا. ي کردساز معادل

در این . یک تیر ساده تخت در نظر گرفت صورتتوان تیر را به دار، میموج
  .به و استفاده شده استمحاس] 33[دار طبق مرجع پژوهش خواص معادل تیر موج

  

  
  نحوه قرارگیري سیم هوشمند بر روي سطح تیر 1شکل 
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ی نسبت به تئوري خطی، براي رخطیغبا توجه به تطابق بیشتر نتایج تئوري 
ی رخطیغشکل تیر در حالت  تغییري دار معادلهتحریک تیر با آلیاژ حافظه

مرتبط  لیفرانسیدي معادله کننده انیب) 1(ي معادله ].34[استفاده شده است 
  :استبا گشتاور خمشی و تغییر شکل تیر 

)1(  휅 =
푀
퐸퐼

=
푦(푥)′′

(1 + 푦(푥)′ )
 

 Iسفتی کششی تیر در راستاي موج و  Eگشتاور خمشی،  M، )1(ي در معادله
ي ریقرارگبا توجه به . استدار گشتاور دوم سطح تیرِ تخت معادل با تیر موج

ي گشتاور خمشی وارده بر تیر طبق معادله، تیرسیم هوشمند بر روي سطح 
  .آیدبدست می) 2(
)2(  푀 = 푃푒 = 휎 푎푒 

نیرویی کششی سیم  P دار،سطح مقطع سیم حافظه a، )2(ي در معادله
دار فاصله سیم از مرکز سطح تیر موج eتنش سیم هوشمند و  휎دار، حافظه

دیفرانسیل حاصله، رابطه و حل معادله ) 2(و ) 1(با ترکیب معادالت . است
) 3(ي معادله]. 35[دار بدست آمد جابجایی تیر بر حسب تنش سیم حافظه

آلیاژ رابطه جابجایی هر نقطه از تیر یک سر گیردار را بر حسب تنش 
  .نمایددار بیان می حافظه

)3(  
푦(푥) =

퐸퐼
휎 푎푒

1 − 1 −
휎 푎푒
퐸퐼

푥  

ي جابجایی غییر شکل تیر، رابطهگیري از روابط هندسی حاکم بر تبا بهره
  ].35[بدست آمده است ) 4(ي انتهاي تیر بر حسب تنش سیم طبق معادله

)4(  푑 =
퐸푏ℎ
6푒푎휎

	sin	(
6푒퐿푎휎
퐸푏ℎ

)  

  دارروابط ترمومکانیکی حاکم بر استحاله فازي آلیاژ حافظه - 3
رفتار سازي ریاضی هاي گذشته مطالعات زیادي در زمینه مدلدر دهه

با توجه به پیچیدگی بسیار . ]38- 36[دار انجام شده است آلیاژهاي حافظه
ها به صورت گسترده هاي سه بعدي، از این مدلزیاد و پارامترهاي زیاد مدل

هاي یک بعدي بنابراین عموماً مدل. شوددر کاربردهاي مهندسی استفاده نمی
هاي پرکاربردترین مدل. دگیردر کاربردهاي مهندسی مورد استفاده قرار می

صیادي و . اند از مدل لیانگ و راگرز، تاناکا و مدل برینسونیک بعدي عبارت
هاي تجربی نشان دادند که مدل برینسون ي آزمایشبرپایه ]39[همکارانشان 

  .داري داردسازي رفتار حافظهنسبت به دو مدل دیگر توانایی بهتري در شبیه
به دو نوع مارتنزیت ) ξ(ا کردن مارتنزیت مدل برینسون به واسطه جد

، توانایی توصیف خاصیت )ξS(و مارتنزیت حاصل از تنش ) ξT(حاصل از دما 
در این مدل سینتیک استحاله . استداري و فوق کشسانی را دارا حافظه

  ].40[ استمارتنزیت به صورت کسینوسی 
عبارت  )5(رابطه درصد حجمی مارتنزیت در مدل برینسون طبق رابطه 

  :است از
)5(  휉 = 휉 + 휉  

 کند یممعادله ساختاري مدل برینسون رابطه بین تنش، کرنش و دما را بیان 
  :عبارت است از) 6(این معادله طبق رابطه . ]40[
)6( 휎 − 휎 = 퐸(휉)휀 − 퐸(휉 )휀 + 훺(휉)휉 − 훺(휉 )휉 + 훩(푇 − 푇 ) 

به ترتیب تنش، ثابت کشسان، کرنش، ضریب استحاله  푇و  휎 ،퐸،휀 ،훺 ،훩که 
زیرنویس صفر . باشندفازي، معیاري از ضریب انبساط حرارتی و دما می

مدول یانگ با توجه به درصد حجمی . استمقادیر در حالت اولیه  دهنده نشان
  :گرددتعیین می) 7(مارتنزیت طبق معادله 

)7(  퐸(휉) = 퐸 + 휉(퐸 − 퐸 ) 

  
  هاي مختلف آندار و بخشنمودار فازي آلیاژ حافظه 2شکل 

퐸  و퐸  استبه ترتیب مدول یانگ آلیاژ در حالت آستنیتی و مارتنزیتی .
  :شودمحاسبه می) 8(ي طبق معادله) 훺(ضریب استحاله فازي 

)8(  훺 = −휀 퐸(휉) 

نشان دادند که  ]41[برینسون و هانگ . استبیشینه کرنش بازیابی آلیاژ  휀که 
  :نیز نوشت) 9(بصورت رابطه  شده سادهتوان به فرم معادالت ساختاري را می

)9(  휎 = 퐸(휉)(휀 − 휀 휉 ) + 훩(푇 − 푇 ) 

  .دهدنمودار فازي مدل برینسون را نشان می 2شکل 
آستنیتی در تنش صفر به ترتیب  استحاله و پایان آغاز دماي 2در شکل 

 Mfو  Msمارتنزیتی در تنش صفر با  استحاله پایانو  آغاز و دماي Afو  Asبا 
در مدل برینسون تنش آلیاژ براي استحاله آستنیت به . مشخص شده است
 퐶 و براي استحاله مارتنزیت به آستنیت با شیب 퐶مارتنزیت با شیب 

آلیاژ  تنش. باشندتنش می -ضریب استحاله دما 퐶و  퐶یابد که افزایش می
به ترتیب  휎و  휎. است 휎و  휎ثابت و بین دو مقدار  푀 کمتر ازدر دماي 

تنش آغاز و پایان استحاله مارتنزیت حاصل از دما به مارتنزیت حاصل از تنش 
  .باشندمی

براي تعیین درصد حجمی مارتنزیت در تنش و دماهاي مختلف الزم 
هاي نمودار ز قسمتا کی هرهاي فازي مربوط به است که فازها و استحاله

توان به نه نمودار فازي را می 2با توجه به شکل . فازي برینسون شناخته شوند
  :اند ازهاي فازي در این نواحی عبارتفازها و استحاله. بخش تقسیم نمود

  یا مارتنزیت حاصل از تنش مخلوط مارتنزیت حاصل از دما: 1ناحیه 
  حاصل از دمااستحاله آستنیت به مارتنزیت : 2ناحیه 
  مخلوط مارتنزیت حاصل از دما یا تنش و آستنیت: 3ناحیه 
  استحاله مارتنزیت به آستنیت: 4ناحیه 
  آستنیت خالص: 5ناحیه 
 استحاله مارتنزیت حاصل از دما یا آستنیت به مارتنزیت حاصل از تنش: 6ناحیه 
ل از استحاله مارتنزیت حاصل از دما یا آستنیت به مارتنزیت حاص: 7ناحیه 

 تنش و استحاله آستنیت به مارتنزیت حاصل از دما
 استحاله مارتنزیت حاصل از دما به مارتنزیت حاصل از تنش: 8ناحیه 
  مارتنزیت حاصل از تنش: 9ناحیه 

معادالت مربوط به درصد حجمی مارتنزیت در استحاله مارتنزیت به 
  :است) 10(آستنیت به صورت رابطه 

)10(  

푇 > 퐴 	&	퐶 (푇 − 퐴 ) < 휎 < 퐶 (푇 − 퐴 ) 

휉 =
휉0
2

cos 푎퐴(푇 − 퐴푠 −
휎

퐶퐴
) + 1  

휉 = 휉 −
휉
휉
(휉 − 휉) 

휉 = 휉 −
휉
휉

(휉 − 휉) 
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  8شماره  ،14، دوره 1393آبان مهندسی مکانیک مدرس،   52
 

به دو  푀آستنیت به مارتنزیت با توجه به دماي  استحالهمعادالت مربوط به 
  :داریم) 11(طبق رابطه . شوندقسمت تقسیم می

)11( 

푇 > 푀 	&	휎 + 퐶 (푇 −푀 ) < 휎 < 휎 + 퐶 (푇 −푀 ) 

휉 =
1 − 휉
2

cos
휋

휎 − 휎
휎 − 휎 − 퐶 (푇 −푀 ) +

1 + 휉
2

 

휉 = 휉 −
휉

1 − 휉
(휉 − 휉 ) 

 در مدل اولیه برینسون، درصد حجمی مارتنزیت در محدوده دماي
푀 < 푇 < 푀  و تنش휎 < 휎 < 휎 در سال . کرداز صد درصد تجاوز می

میالدي چانگ و همکاران مدل برینسون را اصالح کردند و این مشکل  2007
طبق روابط . باشندبه صورت زیر می شده اصالحمعادالت ]. 42[برطرف گردید 

  :داریم) 12(

)12(  

푀 < 푇 < 푀 	&	휎 < 휎 < 휎  

휉 =
1 − 휉
2

cos
휋

휎 − 휎
휎 − 휎 +

1 + 휉
2

 

휉 = 훥 −
훥

1 − 휉
(휉 − 휉 ) 

푀 اگر که < 푇 < 푀 و 푇 < 푇  داریم) 13(طبق رابطه:  

)13( 훥 =
1 − 휉 − 휉

2
cos 푎 (푇 −푀 ) +

1 − 휉 + 휉
2

 

  :داریم) 14(در غیر این صورت طبق رابطه 
)14(  훥 = 휉  

푎  و푎  شوندمحاسبه می) 15(به صورت رابطه:  

)15(  푎 =
휋

푀 −푀
 , 푎 =

휋
퐴 − 퐴

 

 ي خیز تیرساز هیشب - 4
دار با استفاده از مدل برینسون در این بخش تغییر شکل تیر کامپوزیتی موج

ي تنش سیم و جابجایی تیر بر حسب دماي سیم شده و رابطه يساز هیشب
  .هوشمند بدست آمده است

با توجه به نمودار فازي . فرض شده است 20℃دماي محیط آزمایشگاه 
موجود در  휉و  휉ي مارتنزیت به آستنیت مقادیر ، در استحاله2شکل 

  :باشدمی) 16(پس از آموزش آلیاژ به صورت رابطه ) 10(معادالت 
)16(  휉 = 1	&	휉 = 0 

  .بیان شده است 2-7جزئیات آموزش آلیاژ در قسمت 
مارتنزیت فرض بر این است که استحاله در استحاله آستنیت به 

مارتنزیت به آستنیت به صورت کامل انجام شده است و درصد حجمی 
بنابراین در پایان . شودمی 1و  0مارتنزیت و آستنیت به ترتیب برابر 

  :خواهیم داشت) 17(ي مارتنزیت به آستنیت طبق رابطه  استحاله
)17(  휉 = 휉 = 휉 = 0 

دما  - دما و جابجایی - ي رابطه تنشساز هیشبي ترتیب نتیجه به 4و شکل  3شکل 
  .دهنددار نشان میدر تیر کامپوزیتی موج شده استفادهدار را براي آلیاژ حافظه

با اعمال جریان الکتریکی به سیم هوشمند و در نتیجه افزایش دماي آن، 
با بازیابی کرنش، تنش . کرنش خود را بازیابی کرد 1/71 سیم در دماي 

بازیابی کرنش تا دماي حدود  . سیم افزایش یافت و تیر دچار تغییر شکل شد
○C100 ادامه داشته است.  

، در چرخه سرمایش کاهش جریان سبب کاهش دماي 4شکل  بهبا توجه 
از  جیتدر بهشروع به کاهش کرد و  C72◦سیم شد و تنش سیم در دماي 

 mm، جابجایی در حدود C50◦ در دماهاي کمتر از. تغییر شکل تیر کاسته شد
ي در کاهش ریتأثدر انتهاي تیر باقی مانده است و کاهش دماي سیم  34

  .جابجایی تیر ندارد

  
  داردار در تیر کامپوزیتی موجدماي سیم حافظه –سازي رابطه تنش شبیه 3شکل 

  
  دارانتهاي تیر بر حسب دماي سیم حافظهسازي جابجایی شبیه 4شکل 

 ي انتقال حرارتي دماي سیم با استفاده از معادلهریگ اندازه - 5
هاي کند و استحالهبا تغییر جریان الکتریکی، دماي سیم هوشمند تغییر می

یکی از راهکارهاي تجربی . افتدآستنیت به مارتنزیت و بالعکس اتفاق می
اما اتصال مشکل ترموکوپل . استاده از ترموکوپل گیري دماي سیم استفاندازه

- دار و نیز کم بودن پاسخ زمانی آن سبب بروز خطا در اندازهبه سیم حافظه
بنابراین در صورتی که بتوان از طریق تابع جریان . شودگیري دما می

الکتریکی دماي سیم را بدست آورد، مشکالت ناشی از استفاده ترموکوپل 
  .گرددمرتفع می

توان دماي سیم گیري از معادله دیفرانسیل انتقال حرارت سیم میبا بهره
همچنین از . هاي مختلف استخراج نمودرا بر حسب جریان اعمالی در زمان

گردد، آنجا که اعمال جریان الکتریکی باال سبب کاهش قابلیت آلیاژ می
را قبل از توان با استفاده از معادله انتقال حرارت محدوده جریان سیم  می

هاي تجربی تعیین نمود و بنابراین از افزایش بیش از حد دماي سیم آزمایش
  .]35[جلوگیري کرد 

با توجه به مشکالت پیش روي استفاده از ترموکوپل و نیز مزایاي 
گیري از معادله انتقال حرارت، در این پژوهش براي تعیین دماي سیم  بهره

  .بر آن استفاده شده است هوشمند از معادله انتقال حرارت حاکم
دار را ي دیفرانسیل انتقال حرارت سیم آلیاژ حافظهمعادله) 18(ي معادله

  :]43[کند بیان می

)18( 퐶
휕푇(푥. 푡)
휕푡

= −
4ℎ(푇)
퐷

[푇(푥, 푡) − 푇∞] + 휌 퐽 퐾
휕 푇(푥, 푡)
휕푥
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  53  8شماره  ،14، دوره 1393آبان مهندسی مکانیک مدرس، 
 

.푇(푥که  푡)  دماي سیم در زمان푡  و مکان푥 ،퐶  ،ظرفیت گرمایی퐾 بیضر 
دماي  ∞푇 ضریب انتقال حرارت همرفتی، ℎ(푇) قطر سیم، 퐷ی، حرارتهدایت 
휌: یعنی(مقاومت الکتریکی  휌محیط،  = 휌 + 휉(휌 − 휌 چگالی  و ) (
  .باشدمی)  :یعنی(جریان 

هاي نازك، دماي سیم نشان دادند که در مورد سیم ]15[شو و همکارانش 
  :داریم) 19(یعنی طبق رابطه  ،استمستقل از طول سیم و سطح مقطع سیم 

)19(  휕 푇(푥, 푡)
휕푥

= 0	&	푇(푥, 푡) = 푇(푡) 

  .شودبازنویسی می) 20(به صورت معادله ) 18(بنابراین معادله 

)20(  퐶
휕푇(푡)
휕푡

= −
4ℎ(푇)
퐷

[푇(푡) − 푇∞] + 휌 퐽  

جدول . الزم است که خواص حرارتی آلیاژ موجود باشد) 20(براي حل معادله 
  .]25[کند می انیب رادار یاژ حافظهخواص حرارتی آل 1

 ،4و شکل  3دار در شکل سازي رفتار آلیاژ حافظهبا توجه به نتایج شبیه
  دار پس از کامل شدن استحاله آستنیتیي دماي آلیاژ حافظهبیشینه

اي باشد که به همین منظور تابع جریان اعمالی باید به گونه. است 68/104
مارتنزیت به  استحالهبتواند دماي آلیاژ را مقداري باالتر از این دما برساند تا 

اي از یک تابع جریان نمونه 5شکل . آستنیت به صورت کامل انجام شود
براي این که حداقل جریان مورد نیاز براي رساندن . دهدالکتریکی را نشان می
اید، آهنگ افزایش جریان الکتریکی بدست بی 68/104 دماي آلیاژ به دماي 

گیري از معادله با بهره. بسیار کم در نظر گرفته شده است 5در شکل 
، نمودار تغییرات دما بر حسب زمان براي تابع 1و جدول ) 20(دیفرانسیل 

تغییرات دما بر حسب زمان را براي  6شکل . بدست آمده است 5جریان شکل 
  .دهدنشان می 5تابع جریان شکل 

 مواد و تجهیزات آزمایش - 6
  دارآلیاژ حافظه -1- 6

با نام تجاري  1پژوهش، آلیاژ نایتینول دار استفاده شده در این آلیاژ حافظه
  .باشدمی mm2/0 قطر آن آلیاژ به شکل سیم و. ]28[است 2فلکسینول

  گیري و تجهیزات الکترونیکیوسایل اندازه -2- 6
  سنسور جابجایی - 6-2-1

دار و آلیاژ براي ثبت جابجایی انتهاي تیر کامپوزیتی موجسنسور جابجایی 
. است mm 65گیري سنسور محدوده اندازه. دار استفاده شده استحافظه

] 29[بوده و مشخصات آن در مرجع  3سنسور متعلق به شرکت پنی و جیلس
  .ذکر شده است

  نیروسنج -6-2-2
گیري  محدوده اندازه. ه استگیري شددار توسط نیروسنج اندازهنیروي آلیاژ حافظه

  .آمده است] 30[سایر مشخصات نیروسنج در مرجع . است kg 20نیروسنج 

  ]25[ دارخواص حرارتی آلیاژ حافظه 1جدول 
  مقادیر خواص حرارتی

퐶  046/2 	×	 106 J.m .℃  

푇∞ 25	℃ 
휌  82  10 - 8 Ω. m 
휌  76	×  10 - 8 Ω. m 

ℎ(푇) 
- 034/4  ×10-7T4 0001654/0 T3 

- 02586/0 ×T2 071/2 T 96/41  
                                                                                                                                           
1. Nitinol 
2. Flexinol® 
3. Penny and Giles 

  
  زمان تابع جریان الکتریکی بر حسب 5شکل 

  
  5تغییرات دما بر حسب زمان براي تابع جریان اعمالی در شکل  6شکل 

  
  نحوه نگهداري لودسل 7شکل 

 
  الکتریکی انیجرسنسور  8شکل 

ی مناسب لودسل، یک گیره با ارتفاع قابل تنظیم ساخته ده تیموقعبراي 
دار و محور که عدم هم محوري نیروي آلیاژ حافظهبا توجه به این. استشده 

گردد، نیروسنج نیروسنج سبب تجزیه شدن نیرو و در نتیجه ایجاد خطا می
جزئیات اتصال  7شکل . توسط یک بیرینگ به گیره متصل شده است

  .دهدنیروسنج به گیره را نشان می

  سنسور جریان الکتریکی - 6-2-3
دار از یک مقاومت ریان الکتریکی ورودي به سیم آلیاژ حافظهبراي ثبت ج
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. بر سر مسیر جریان الکتریکی استفاده شده است) شنت(بسیار کوچک 
همچنین به منظور کاهش نوسانات جریان دو عدد خازن با شنت موازي شده 

  .دهدسنسور جریان را نشان می 8شکل . است

  منبع تغذیه - 6-2-4
) یا اختالف پتانسیل(به منظور ایجاد جریان الکتریکی  PS 305Dمنبع تغذیه 

تحریک سیم هوشمند با اعمال جریان . در سیم هوشمند استفاده شده است
  .الکتریکی و تغییر دماي آن صورت گرفته است

  مبدل آنالوگ به دیجیتال - 6-2-5
با توجه به اهمیت ثبت اطالعات به صورت همزمان، در این پژوهش براي 

وجی سنسورهاي جابجایی، نیرو و جریان به رایانه از مبدل آنالوگ انتقال خر
این مبدل توسط شرکت ایران ترانیکس . به دیجیتال استفاده شده است

. دهدتصویر مبدل آنالوگ به دیجیتال را نشان می 9شکل . ساخته شده است
 دو که است آنالوگ ورودي چهار داراي پژوهش این در استفاده مورد مبدل
 یتی بوده وب 12 این مبدل .هستند مجهز داخلی جریان منبع به ها آن عدد

 با سنسورها کالیبراسیون ].31[ استیه هزار بار در ثان 200 یل آنسرعت تبد
 مقادیر کردن تنظیم با و دیجیتالی بصورت یا دستگاه هاي مقاومت تعیین

  .شده است انجام دستگاه حافظه در مربوطه

  پردازش اطالعات افزار نرم -6-2-6
اي ها و نمایش خروجی سنسورها در رایانه، برنامهبراي کالیبره کردن داده
 افزار نرماز طریق این . نوشته شده است 1ویوافزار لبکامپیوتري در محیط نرم

توان تغییرات لحظه به لحظه پارامترهاي جابجایی، جریان الکتریکی و نیرو می
  .سب زمان مشاهده نمودرا بر حسب یکدیگر و نیز بر ح

  هاي تجربیآزمایش - 7
 DSCآزمایش  - 7-1

ی براي تعیین دماهاي استحاله آلیاژ  2آزمایش گرماسنج روبشی تفاضل
در محیط گازي آرگون و با آهنگ  DSCآزمایش . دار استفاده شده است حافظه

نتایج آزمون  10شکل . ] 10،28[انجام شده است  min/ 5تغییرات دماي 
DSC  دهددر چرخه سرمایش و گرمایش نشان میرا.  

با افزایش دما، . استدار در دماي محیط مارتنزیت فاز اولیه آلیاژ حافظه
استحاله مارتنزیت به . کندمارتنزیت به تدریج شروع به تبدیل شدن به آستنیت می

در  10طبق شکل . استآستنیت گرماگیر و استحاله آستنیت به مارتنزیت گرماده 
و در چرخه  Afو  Asچرخه گرمایش، شروع و پایان قله به ترتیب متناسب است با 

مقادیر  2جدول . Mfو  Ms سرمایش، شروع و پایان دوره به ترتیب متناسب است با
  .کندبیان می 10شکل  DSCدماهاي استحاله را با توجه به نتایج 

  دارآموزش آلیاژ حافظه - 7-2
دهند  هاي اولیه رفتار منظمی را از خود نشان نمیدار در تحریکفظهآلیاژهاي حا

دار به در صورتی که آلیاژ حافظه. ]34[ها منظم نیست و مقدار کرنش بازیابی آن
صورت متناوب در معرض تعداد زیادي چرخه ترمومکانیکی، تحت بار ثابت قرار 

-آموزش نامیده میاین فرآیند . گرددبگیرد، پاسخ عملکردي آلیاژ منظم می
دار به عنوان عملگر استفاده در صورتی که بخواهیم از آلیاژ حافظه. ]1[شود 

لذا قبل از استفاده، آموزش به . ]1[کنیم، آلیاژ باید در بار ثابت آموزش ببیند 
  .استدار حائز اهمیت ي رفتار آلیاژ حافظهدارسازیپامنظور 

                                                                                                                                           
1. Lab VIEW 
2. Differential Scanning Calorimeter (DSC) 

  
  مبدل آنالوگ به دیجیتال 9شکل 

 

 
 دار در چرخه سرمایش و گرمایشآلیاژ حافظه DSCنتایج آزمون  10شکل 

 DSCدار حاصل آزمون دماهاي استحاله آلیاژ حافظه 2جدول 
Af( ) As( ) Ms( ) Mf( ) 

2/76 1/71 6/47 6/33 
  

با توجه به نتایج . ]1[آموزش باید در بیشینه تنش اعمالی به آلیاژ انجام گیرد 
، مشهود است که بیشینه تنش 3دار در شکل حافظهي رفتار آلیاژ ساز هیشب

 MPa، بنابراین آموزش آلیاژ در تنش است MPa 160اعمالی به سیم هوشمند 
. تنش آموزش از طریق وزنه به سیم اعمال شده است. انجام شده است 160

آمپر به دو انتهاي سیم  5/0، جریانی معادل 4ي بخش ساز هیشببر طبق نتایج 
اي آن افزایش یافت و سیم به واسطه استحاله مارتنزیت به اعمال شد و دم

با قطع جریان الکتریکی و وقوع استحاله آستنیت به . آستنیت تحریک شد
تکرار این . مارتنزیت، طول سیم افزایش یافت و سیم دچار کرنش مثبت شد

- مقدار کرنش . شددار و آموزش آن عمل سبب پایدار شدن رفتار آلیاژ حافظه
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هاي تأثیر تنش%. 72/4بار آموزش برابر است با  60بی آلیاژ پس از بازیا
داري دوراهه و نیز بروز ناپایداري در مختلف آموزش بر روي پدیده حافظه

  .بیان شده است ]44[دار در مرجع مورد آلیاژ حافظه

  دارساخت تیر کامپوزیتی موج -7-3
نشان  11و ابعادي قالب ساخت نمونه کامپوزیتی در شکل  هندسهمشخصات 

  .داده شده است
خواص فیزیکی و . است 1ساخت شرکت اکسونرزین مورد استفاده 

 .بیان شده است 4و جدول  3مکانیکی رزین مورد استفاده در جدول 
  .بیان شده است 5در جدول  شده استفادههمچنین خواص الیاف 

استایرن بوده و براي پلی شده منبسطفنج ساخت تیر از جنس اس قالب
. استفاده شده است 2برش سیم داغ فرآینددار بر روي آن از ایجاد هندسه موج
شکل . الیاف ساخته شده است% 50الیه و با کسر حجمی  2نمونه به صورت 

  .دهددار را نشان میتصویر تیر کامپوزیتی موج 12
آورده شده  6در جدول  شده ساختهمشخصات ابعادي و مکانیکی تیر 

به منظور تعیین ثابت کشسان در راستاي طولی از آزمون کشش . است
] 32،33[با استفاده از روابط تئوري مرجع ]. 32،33[استفاده شده است 

نسبت مقاومت خمشی و کششی تیر کامپوزیتی در راستاي عمود بر موج به 
  .2430و  530راستاي موج به ترتیب برابر است با 

  ]45[خواص فیزیکی رزین  3 جدول

  هاردنر  رزین
  نسبت وزنی 
  رزین به هاردنر

  گرانروي در
 25℃ دماي 

EPOLAM 2015 EPOLAM 2015 32/100  70 MPa.s 

  ]45[ 25℃ خواص مکانیکی رزین در دماي 4جدول 
  ازدیاد طول شکست  استحکام کششی  استحکام خمشی  مدول خمشی

3 GPa 120 MPa 70 MPa 6% 

  خواص الیاف بکاربرده شده در ساخت کامپوزیت 5جدول 
  وزن بر واحد مساحت  قطر میانگین الیاف  نوع بافت  جنس الیاف

E-Glass  شده بافتهپارچه μm 12  gr/m2 100  

  دارمشخصات هندسی و مکانیکی تیر موج 6جدول 

 ضخامت پوسته
(mm)  

 عرض تیر
(mm)  

 طول تیر
(mm)  

  ثابت کشسان در راستاي 
퐸طول موج  (MPa)  

57/0  5/64  210  31/1  
  

  
  مشخصات هندسی و ابعادي قالب 11شکل 

  
  دارتصویر تیر کامپوزیتی موج 12شکل 

                                                                                                                                           
1. Axson 
2. Hot wire cutting 

  
  چیدمان تجهیزات آزمایش 13شکل 

 
سیم در حالت آستنیتی . داري تحریک آلیاژ حافظهتغییر شکل تیر در نتیجه 14شکل 

  قرار دارد

  تحریک تیر و چیدمان آزمون - 8
دهی شده و آلیاژ سرگیردار موقعیتدار به صورت یککامپوزیتی موجتیر 

چیدمان تجهیزات  13شکل . دار بر روي سطح آن قرار داده شده استحافظه
  .دهدرا نشان می آزمایش

گیردار مقید شده  سر کتیر کامپوزیتی به صورت ی 13مطابق شکل 
آمپر، تیر به  55/0 با افزایش جریان الکتریکی سیم هوشمند تا مقدار .است

تدریج دچار تغییر شکل شد و با کاهش جریان تیر به حالت اولیه خود 
متصل شد و نیروي  لودسلدار به انتهایی تیر، سیم حافظه قسمت در. بازگشت

گیري همچنین براي اندازه. گیري شده است دار در هر لحظه اندازهآلیاژ حافظه
شنت نیز در مسیر . تیر قرار داده شدجابجایی تیر، سنسور جابجایی در جلوي 

ي جریان را بر ریگ اندازهجریان ورودي به سیم هوشمند قرار دارد و وظیفه 
گیري در نهایت پارامترهاي نیرو، جابجایی و جریان الکتریکی اندازه. عهده دارد

وضعیت  14شکل . و توسط مبدل آنالوگ به دیجیتال به رایانه منتقل گردید
  .دهدتحریک سیم هوشمند را نشان میتیر بعد از 

  بحث و بررسی نتایج -9
براي آن . دهددار را نشان مینمودار جریان اعمالی به سیم حافظه 15شکل 

که دماي سیم در هر لحظه در حالت پایدار باشد، جریان الکتریکی با آهنگ 
  .بسیار پایینی اعمال شده است

به آستنیت انجام شد و آلیاژ  مارتنزیتي با افزایش دماي سیم، استحاله
ي بازیابی کرنش، نیروي سیم افزایش در نتیجه. شروع به بازیابی کرنش کرد

ي کاهش جریان نیز سبب وقوع استحاله .یافت و تیر دچار تغییر شکل شد
. آلیاژ مجدداً دچار کرنش مثبت شد آستنیت به مارتنزیت گردید و در نتیجه

  .یافت و تیر به حالت اولیه خود بازگشتدر این حالت نیروي سیم کاهش 
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  دار بر حسب زماننمودار جریان اعمالی به سیم حافظه 15شکل 

  
  نتایج تجربی تغییرات تنش با جریان الکتریکی 16شکل 

  
  داررابطه جابجایی انتهاي ورق بر حسب جریان الکتریکی آلیاژ حافظه 17شکل 

  
  در دیاگرام فازي برینسون يساز مدلمقایسه نتایج تجربی و  18شکل 

سیم بر حسب جریان الکتریکی را نشان  تنشنتایج تجربی تغییرات  16شکل 
شروع به  جیتدر بهآمپر، تنش سیم  28/0در جریان الکتریکی . دهدمی

با افزایش جریان به تدریج از آهنگ افزایش تنش کاسته . افزایش کرده است
ي سرمایش، در چرخه. آمپر ثابت شد 5/0هاي باالتر از شده و تنش در جریان

آمپر ابتدا به آرامی و سپس با آهنگ بیشتري کاهش  3/0تنش آلیاژ تا جریان 
  .آمپر تنش سیم برابر با صفر شده است 15/0در جریان . یافت

وجود پسماند  16علت عدم تطابق مسیر سرمایش و گرمایش در شکل 
آلیاژ با افزایش جریان الکتریکی  پسماندمقدار . استدار در رفتار آلیاژ حافظه

آمپر نمودار سرمایش و  5/0کمتر شده است و نهایتاً در جریان ) افزایش دما(
  .اندگرمایش به هم رسیده

رابطه جابجایی انتهاي تیر کامپوزیتی را بر حسب دماي آلیاژ  17شکل 
 17با توجه به شکل . دهدسازي نشان میدار به صورت تجربی و شبیهحافظه

 66 با آهنگ سریع شروع شد و در دماي  48 غییر شکل تیر در دماي ت
تغییر  100یافت و در دماي حدود  ادامهجابجایی تیر با آهنگ کمتري 

در . بیشینه خیز تیر در حدود نصف طول تیر شده است. شکل تیر متوقف شد
. ي خود را داشتچرخه سرمایش، تیر تمایل به برگشت به حالت اولیه

با آهنگ مالیم و در دماهاي کمتر از  64 ت تیر در دماهاي باالتر از بازگش
 36 نهایتاً جابجایی تیر در دماي . با سرعت بیشتري انجام گرفت 64 

  .در انتهاي تیر باقی ماند mm 4متوقف شد و خیزي در حدود 
ها، تیر کامالً به مکان اولیه خود الزم به ذکر است در تعدادي از آزمون

به دلیل وزن محدود سیم جریان  mm 4در واقع علت خیز . گشتباز
  .که سبب جابجایی جزئی تیر شده است استالکتریکی متصل به انتهاي تیر 

دار را در دیاگرام فازي دماي آلیاژ حافظه -مقایسه نتایج تنش 18شکل 
در . دهدي شده توسط مدل برینسون نشان میساز مدلبه صورت تجربی و 

ي مارتنزیت به آستنیت و بالعکس استحاله 17 شکلشابه در نتایج این مورد م
 .و دیرتر به پایان رسیده است آغازشدهدر نتایج تجربی زودتر از مدل برینسون 

به صفر میل کرده،  푀 بعالوه، تنش آلیاژ پس از سرمایش و در دماي کمتر از
  .قرار گیرد 휎و  휎 در محدوده بر اساس مدل برینسون تنش باید که یدرحال

با توجه به مشابهت رفتار آلیاژ در حالت تجربی با مدل برینسون، 
تفاوت . خوردبه چشم می 18 شکلو  17هایی نیز در دو نمودار شکل  تفاوت

 17و نیز شکل  2در جدول  DSCاست که با مقایسه نتایج آزمون  اول آن
ع شده است و این شرو 48 شود که تغییر شکل تیر در دماي مشاهده می

برابر با  DSCدر حالی است که دماي آغاز استحاله آستنیتی طبق نتایج آزمون 
به عبارت دیگر در آزمایش تجربی و در چرخه گرمایش، . بوده است 1/71 

آغاز شده است که این بر خالف  Asزودتر از دماي  23 شروع تغییر شکل 
اما دماي پایان تغییر شکل در دو نمودار تقریباً . استنتایج مدل برینسون 

همچنین در چرخه سرمایش، دماي شروع تغییر شکل در نتایج . یکسان است
این در حالی است که دماي پایان تغییر شکل . شروع شد 푀تجربی زودتر از 

  .تر از نتایج مدل برینسون قرار گرفته استپایین 12 در حدود 
با شرایط  DSCشرایط آزمایش  بودناختالف، متفاوت یکی از دالیل این 

هاي آستنیت شروع و پایان استحاله 6بعالوه در شکل . استکاري آزمایشگاه 
توان دماي مشخصی را و مارتنزیت به صورت تدریجی اتفاق افتاده است و نمی

علت دیگر عدم تطابق دماهاي شروع و پایان . به دماهاي استحاله نسبت داد
دار و نیز آموزش آلیاژ حافظه ریتأثتوان در با نتایج تجربی را می استحاله

آموزش در تغییر  ریتأثالبته . ]1،46[هاي وارده جستجو کرد تاریخچه تنش
  .دارِ مختلف، متفاوت استدماهاي استحاله در آلیاژهاي حافظه

 17دار در شکل ي رفتار آلیاژ حافظهساز مدلتفاوت دوم آن است که 
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در انتهاي تیر پس از  mm 34در حدود  پسمانديگر وجود تغییر شکل نشان
علت این امر آن است . استسرمایش آلیاژ و رسیدن دماي آن به دماي محیط 

و  휎ي سرمایش، تنش آلیاژ همواره بین که در مدل برینسون، پس از چرخه
휎 ا با توجه به نتایج تجربی تنش آلیاژ پس از. ماندباقی میچرخه  ام

  .سرمایش حدوداً صفر شده است
داگهی و  ،휎و  휎در مورد عدم قرارگیري تنش آلیاژ در محدوده 

ي سرمایش در چرخه دارحافظهنشان دادند که تنش آلیاژ  ]14[همکارانش 
در این پژوهش نیز . قرار نگرفته و برابر با صفر شده است 휎و  휎بین مقادیر 

مشابه پژوهش داگهی و همکارانش مشاهده شد که تنش آلیاژ در چرخه 
توان در بروز پدیده دلیل این امر را می. سرمایش برابر با صفر شده است

  .]35[داري دوراهه در نتیجه آموزش آلیاژ جستجو کرد حافظه
نشان دار فلکسینول بر روي آلیاژ حافظه] 44[ان پژوهش انصاري و همکار

داري دوراهه حافظه رفتارهاي آموزش از خود داد که آلیاژ در برخی از تنش
بازگشت کامل آلیاژ به مکان اولیه خود که برخالف مدل . دهدنشان می
داري دوراهه در آمدن خاصیت حافظه وجود بهدر واقع نشانگر  استبرینسون 

  .است MPa 160آلیاژ در تنش نتیجه آموزش 

  يریگ جهینت - 10
دار با درجه ناهمسانگردي باال با عملگر در این مقاله یک تیر کامپوزیتی موج

  :دار تحریک گردید و نتایج زیر حاصل شدآلیاژ حافظه
 توان به سازهدار میدار و آلیاژ حافظهبا ترکیب سازه کامپوزیتی موج - 1

بوده و در  ریپذ کیتحراستاي موج به راحتی هوشمندي دست یافت که در ر
هاي  راستاي عمود بر موج به واسطه مقاومت خمشی باال توانایی تغییر شکل

ها به واسطه درجه ناهمسانگردي باال این نوع سازه. بزرگ را نداشته باشد
  .قابلیت بیشتري را به منظور استفاده در کاربردهاي مورفینگ دارند

هاي بزرگ را در تیر به خوبی قابلیت ایجاد تغییر شکلدار آلیاژ حافظه - 2
در این پژوهش خیز انتهاي تیر در حدود نصف طول . دار داردکامپوزیتی موج

  .استتیر 
تنش سیم هوشمند در پایان چرخه سرمایش برابر با صفر شده است و تیر  - 3

اس مدل این در حالی است که بر اس. تقریباً به مکان اولیه خود بازگشته است
ماند برینسون در پایان چرخه سرمایش مقداري تنش پسماند در سیم باقی می

گر وابستگی  نتایج این پژوهش نشان. گردد یبازنمو تیر به مکان اولیه خود 
 .استبه آموزش  휎و  휎در چرخه سرمایش و در محدوده تنش رفتار آلیاژ 

آموزش در  ریتأثبنابراین الزم است مدل برینسون در این محدوده اصالح و 
  .رفتار آلیاژ لحاظ گردد

دماهاي تغییر شکل تیر در مدل برینسون مطابقت خوبی با دماهاي استحاله  - 4
توان در پیچیدگی رفتار آلیاژ علت این امر را می. ندارد DSCحاصل از آزمون 

جستجو  DSCي استحاله به آموزش آلیاژ و نیز آزمون دار و وابستگی دماهاحافظه
در . شود سبب تغییر دماي استحاله آلیاژ می ذکرشدهبه عبارت دیگر عوامل . کرد

بدست آمده از آزمون این پژوهش دماهاي تغییر شکل تیر نسبت به دماهاي 
DSC  شرایطی مانند آزمون  ریتأثبنابراین الزم است که . استکمترDSC  و

 .را نیز در دماهاي استحاله مدل برینسون لحاظ نمودآموزش 

  سپاسگزاري - 11
دانند از زحمات جناب آقاي دکتر محمد علی وزیري مدیر نویسندگان الزم می

رضا  موسسه تحقیقات و مهندسی هوانوردي شرکت هسا و نیز دکتر محمد
  .ذاکر زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تشکر نمایند

 مراجع - 12
[1] DC. Lagoudas, Shape Memory Alloys: Modeling and Engineering 

Application , College Station, USA, Springer, 2008. 
[2] C. Thill JE, I. Bond, K. Potter, P. Weaver, Morphing skins, aeronautical 

journal, Vol. 112, No. 1129, pp. 3216-3239, 2008. 
[3] MM. Schwartz, Encyclopedia of smart materials, Wiley, 2002. 
[4] ML. Dano, MW. Hyer, SMA-induced snap-through of unsymmetric fiber-

reinforced composite laminates, International Journal of Solids and 
Structures, Vol. 40, No. 22, pp. 5949–5972, 2003. 

[5] W. Hufenbach, M. Gude, L. Kroll, Design of multistable composites for 
application in adaptive structures, Composites Science and Technology, 
Vol. 62, No. 16, pp. 2201–2207, 2002. 

[6] W. Hufenbach, M. Gude, Analysis and optimisation of multistable 
composites under residual stresses, Composite Structures, Vol. 55, No. 3, 
PP. 319–327, 2002. 

[7] G. Zhou, P. Lloyd, Design, manufacture and evaluation of bending 
behaviour of composite beams embedded with SMA wires, Composites 
Science and Technology, Vol. 69, No. 13, pp. 2034–2041, 2009. 

[8] SP. Thompson, J. Loughlan, Enhancing the post-buckling response of a 
composite panel structure utilising shape memory alloy actuators – a smart 
structural concept, Composite Structures, Vol. 51, No. 1, pp. 21–36, 2001. 

[9] SS. Sun, G. Sun, F. Han, JS. Wu, Thermoviscoelastic analysis for a 
polymeric composite plate with embedded shape memory alloy wires, 
Composite Structures, Vol. 58, No. 2, pp. 295–302, 2002. 

[10] G. Sun, S. Sun, X. Wu, J. Wu, A study on thermomechanical deformation of 
elastic beam with embedded shape memory alloy wires, Materials & 
Design, Vol. 21, No. 6, pp. 525-528, 2000. 

[11] W. Ostachowicz, M. Krawczuk, A. Żak, Dynamics and buckling of a 
multilayer composite plate with embedded SMA wires, Composite 
Structures, Vol. 48, No. 1–3, pp. 163–167, 2000. 

[12] K-t. Lau, L-m. Zhou, X-m. Tao, Control of natural frequencies of a 
clamped–clamped composite beam with embedded shape memory alloy 
wires, Composite Structures, Vol. 58, No. 1, PP. 39–47. 2002. 

A. Baz, T. Chen, J. Ro, Shape control of NITINOL-reinforced composite 
beams, Composites Part B Engineering, Vol. 2190. No.31, 631-642, 2000. 

[13] F. Daghia, Active fibre-reinforced composites with embedded shape 
memory alloys, PhD Thesis, university of Bologna, 2008. 

[14] GS. Shu, D. C. Lagoudas, D. Hugues, J. T Wen, Modeling of a flexible beam 
actuated by shape memory alloy wires, Smart Materials and Structures, 
Vol. 6, No. 3, pp. 265-277, 1997. 

[15] J. Lind Robert, C. Doumanidis Charalabos, Active deformable sheets: 
prototype implementation, modeling, and control, Optical Engineering, 
Vol. 42, No. 2, pp. 304-316, 2003. 

[16] Travis L. Turner RHC, J. Cano Roberto, A. Fleming Gary, Modeling, 
Fabrication, and Testing of a SMA Hybrid Composite Jet Engine Chevron 
Concept, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol.17, 
No. 6, pp. 483-497, 2006. 

[17] HK. Cho, J. Rhee, Nonlinear finite element analysis of shape memory 
alloy (SMA) wire reinforced hybrid laminate composite shells, 
International Journal of Non-Linear Mechanics, Vol. 47, No. 6, pp. 672–
678, 2012. 

[18] D. A. Hebda, M. E. Whitlock, J. B. Ditman, S. R.e. Whit, Manufacturing of 
Adaptive Graphite/Epoxy Structures with Embedded Nitinol Wires, 
Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol. 6, No.2, pp. 
220-228, 1995. 

[19] J. de Blonk Brett, C. Lagoudas Dimitris, Actuation of elastomeric rods 
with embedded two-way shape memory alloy actuators, Smart Mater 
Struct, Vol. 7, No. 6, 1998. 

[20] M. Ansari, M. Golzar, A. H. Behravesh, Experimental Study on the Effect of 
Training on Performance of Shape Memory Alloy, International Conference 
on Aerospace and Mechanical Systems Engineering, Dubai, 2013. 

[21] Z. Chaudhry, A.  Rogers Craig, Bending and shape control of beams using 
SMA actuators, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol. 
2, No. 4, pp. 581-602, 1991. 

[22] K. Tohgo, Y.  Shimamura, Reciprocating Bending Deformation and 
Mechanical Response of Shape-control Plate Using NiTi Shape Memory 
Alloy Wire, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol. 21, 
No. 9, pp. 941-951, 2010. 

[23] M. Moallem, Deflection control of a flexible beam using shape memory 
alloy actuators, Smart Mater Struct, Vol. 12, No. 6, 2003. 

[24] M.R. Zakerzadeh, H. Sayyaadi, Modeling of a Nonlinear Euler Bernoulli 
Flexible Beam Actuated by Two Active Shape Memory Alloy Actuators, 
Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Vol. 22, No. 11, 
pp.1249-1268, 2010. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
75

94
0.

13
93

.1
4.

8.
21

.4
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
m

e.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10275940.1393.14.8.21.4
https://mme.modares.ac.ir/article-15-11013-en.html


    
  مهدي انصاري و همکاران  دار دار به کمک سیم آلیاژ حافظه بررسی خیز تیر کامپوزیتی موج

  

  8شماره  ،14، دوره 1393آبان مهندسی مکانیک مدرس،   58
 

[25] S. Murugan, M.I.  Friswell, Morphing wing flexible skins with curvilinear 
fiber composites, Composite Structures. Vol. 99, pp. 69–75, 2013. 

[26] G. Butler, Investigation of corrugated composite laminates for use in 
morphing wing skin applications, Department of Aerospace, University of 
Bristol, 2007. 

[27] Dynalloy Inc. Website, Technical Characteristics of Flexinol Actuator 
Wires, accessed 5 April 2013, http://www. lexidynamic.com. 

[28] Penny and Giles Inc. Website, Position Measurement and Control 
Hardware, accessed 5 April 2013, www.pennyandgiles.com. 

[29] DACELL Co., Ltd. Website, Load cells, accessed 5 April 2013, 
http://www.dacell.com. 

[30] Irantronics Inc. Website, Electronic Equipments, 2013, www. irantronics. 
com. 

[31] P. Ghabezi, Investigation on mechanical behavior (effective elastic 
constant)of corrugated composite tructures glass/epoxy and 
graphite/epoxy, Master's Thesis, Department of Mechanical Engineering, 
Tarbiat Modares University, Tehran, 2012. (In Persian) 

[32] P. Ghabezi, M. Golzar, Mechanical Analysis of Trapezoidal Corrugated 
Composite Skins, Applied Composite Materials, Vol. 20, No. 4, pp. 341-
353, 2012. 

[33] LC. Brinson, MS. Huang, C. Boller, W. Brand, Analysis of Controlled Beam 
Deflections Using SMA Wires, Journal of Intelligent Material Systems and 
Structures, Vol. 8, pp. 12-25, 1997. 

[34] M. Ansari, Investigation of Corrugated Composite Skin Deformation Using 
Shape Memory Alloy, Master's Thesis, Department of Mechanical 
Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, 2013. (In Persian) 

[35] HN. Yuji Matsuzaki, I. Tadashige, K. Funami, Thermo-mechanical 
behavior associated with pseudoelastic transformation of shape 
memory alloys, Smart Mater Struct, Vol. 10, No. 5, 2001. 

[36] Y. Ivshin, T. J. Pence, A Thermomechanical Model for a One Variant 
Shape Memory Material, Intelligent Material Systems and Structures, Vol. 
5, No. 4, pp.455-473, 1994. 

[37] QP. Sun, KC. Hwang, Micromechanics modelling for the constitutive 
behavior of polycrystalline shape memory alloys—I. Derivation of 
general relations, Journal of the Mechanics and Physics of Solids, Vol. 41, 
No. 1, pp. 1–17, 1993. 

[38] H. Sayyaadi, MR. Zakerzadeh, H. Salehi, A comparative analysis of some 
one-dimensional shape memory alloy constitutive models based on 
experimental tests, Scientia Iranica, Vol. 19, No. 2, pp. 249–257, 2012. 

[39] LC. Brinson, One-Dimensional Constitutive Behavior of Shape Memory 
Alloys: Thermomechanical Derivation with Non-Constant Material 
Functions and Redefined Martensite Internal Variable, Intelligent 
Material Systems and Structures, Vol. 4, No. 2, pp. 229-242, 1993. 

[40] L. C. Brinson, M. S.  Huang, Simplifications and Comparisons of Shape 
Memory Alloy Constitutive Models, Intelligent Material Systems and 
Structures, Vol. 7, No. 1, pp. 108-114, 1996. 

[41] J. Chung, J.k. Heo, J. Lee, Implementation strategy for the dual 
transformation region in the Brinson SMA constitutive model, Smart 
Materials and Structures, Vol. 16, No. 1, 2007. 

[42] S. Kakaç, RK. Shah, W. Aung, Handbook of Single-Phase Convective Heat 
Transfer, New York, Wiley, 1987. 

[43] M. Ansari, M. Golzar, A. H. Behravesh, Experimental studies of training 
stress effect on NiTi SMA performance in higher and lower stress than 
training stress, Modares Mechanical Engineering, Vol. 13, No. 10, pp. 14-
24, 2013. (In Persian) 

[44] Axson Inc. Website, Composite materials, accessed 5 April 2013, http:// 
www .axson-na.com. 

[45] L.P.  Chen, N.C.  Si, Influence of thermomechanical training deformations 
on TWSME in TiNiCu alloy spring, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 
448, No. 1–2, 10, pp. 219–222, 2008. 

  

  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

02
75

94
0.

13
93

.1
4.

8.
21

.4
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
m

e.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.10275940.1393.14.8.21.4
https://mme.modares.ac.ir/article-15-11013-en.html
http://www.tcpdf.org

