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ABSTRACT

In this study, the energy absorption capacity of kevlar/elastomer composites under highspeed impact loading has been investigated experimentally and numerically. The compliance
of the mechanical behavior of elastomeric composites with the theory of hyperelasticity
complicates the analytical study. Therefore, numerical simulation due to the different and
complex mechanisms of failure has gained large share in the design of composite structures.
In the present study, the most advanced method of finite element modeling of composites i.e.,
Abaqus / Explicit has been used to determine their behavior during impact. For this purpose,
planer shell elements were used to model the composite layers, and formable material model
and the vumat were used to determine the behavior of the elastomeric composite failure
model based on a damage criterion such as von mises failure criterion. Due to the lack
aforementioned criteria in the commercial versions of the software and the importance of
considering damages in numerical simulation for these composites, the criterion was written
in Fortran software environment, and the analysis of the penetration phenomenon was added
to the software capability in composite structure. In order to validate this model, an
experimental test was performed on the kevlar/elastomer composite by a Gas gun device.
Also, the study of deformation, output projectile velocity, and absorpted energy have been
reported. The simulation results show a very good agreement with the experimental results.
Keywords Elastomeric Composite; High-Speed Impact; Energy Absorption; Failure
Mechanism; Numerical Analysis
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چکیده
در این مقاله قابلیت جذب انرژی کامپوزیتهای کوالر /االستومر تحت بارگذاری
ضربهای سرعت باال به روش تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است.
االستومر بدلیل برگشت پذیری و باال بودن نسبت جذب انرژی به وزن آن به
عنوان محافظ بالستیکی درکامپوزیتها ،آنها را جذابتر میکند .البته تبعیت
رفتار مکانیکی کامپوزیتهای االستومری از تئوری هایپراالستیسیته مطالعه
مکانیزمهای مختلف و پیچیده شکست ،بیشترین سهم در طراحی سازههای
کامپوزیتی را از آن خود کردهاند .در تحقیق حاضر ،از پیشرفتهترین روش
مدلسازی المانمحدود کامپوزیتها آباکوس /صریح جهت تعیین رفتار آنها،
در طول برخورد ضربه استفاده شده است .بدین منظور ،برای مدلسازی الیههای
کامپوزیتی از المانها ی ورق و جهت تعیین رفتار مدل شکست کامپوزیت
االستومری از مدل مادی مواد شکلپذیر و مدل مادی وییومت بر مبنای یکی
از معیارهای آسیب مانند تنش ونمایزز استفاده شده است .به دلیل عدم وجود
معیار ذکر شده برای پیش بینی رفتار آسیب این کامپوزیتهای غیرخطی در

است .این مواد قادرند که با کاهش وزن سازه ،استحکام مناسبی
را بسته به نوع کاربرد بدست دهند .همین ویژگی کلی کامپوز یتها
باعث شده است که امروزه در بسیار ی از هواپیماهای مسافربر ی،
جنگی ،وسایل نقلیه و کاربردهای نظامی ،کامپوز یتهای پر رنگی
را ایفا کنند .در صنایع هوایی و فضایی ممکن است کامپوز یت در
معرض بار ضربهای قرار گیرد .بنابراین ،تقویت خواص ضربهای
کامپوزیتها همراه با انعطافپذيري ،حجم کم ،سبکي و مقاومت
باال معیار مه میدر این صنایع میباشد .چنانچه نیروی ضربه
بیشتر از استحکام این نوع کامپوز یتها باشد ،باعث جدایش
الیههای کامپوز یتی میشود .اکثرا دیده میشود که کامپوز یتهای
ترموست استحکام کافی را در برابر بارهای ضربهای ندارند و در اثر
آنها دچار جدایش الیهای میشوند همین موضوع باعث ساخت
کامپوزیتهای االستومر ی شد که نتیجه آن استحکام مناسب و
انعطاف پذیر ی باال در برابر ضربه و جذب انرژ ی در کنار وزن پایین
سازهها بود که این امر باعث استحکام الیه¬ها و جدانشدن آنها
نسبت به هم میشوند .بنابراین برای کاربرد این دسته از
کامپوزیتها در بارگذار یهای ضربه ای باید تحلیل ضربه بر
کامپوزیتهای االستومر ی انجام شود تا از مقاومت سازه ،عدم
جدایش الیهها و غیره اطمینان حاصل شود .عوامل متعددی بر
خواص ضربه ،جذب انرژ ی و مقاومت در برابر ضربه در
کامپوزیتهای االستومر ی موثر هستند .عواملی چون جنس مواد
بکار رفته در کامپوز یتها ،خواص مکانیکی پارچه ،ماتر یس،
چیدمان الیههای کامپوز یت ،جرم ضربهزننده ،شکل پرتابه و غیره.
هر یک از این عوامل میتواند استحکام کامپوز یت را تا حد ز یادی

نسخههای تجاری نرمافزار برای شبیهسازی عددی ،معیار مذکور با استفاده از

تحت الشعاع قرار دهد .از این رو در شبیهسازی از جمله پارامترهای

کدنویسی در محیط نرمافزار فرترن نوشته شد و به این شکل تحلیل پدیده نفوذ

اساسی به شمار میروند .تاکنون تحقیقات ز یادی در زمینه

در سازه کامپوزیتی به قابلیت نرمافزار اضافه گردید .به منظور اعتبارسنجی مدل
از آزمون تجربی بر روی کامپوزیت کوالر /االستومر توسط دستگاه تفنگ گازی
استفاده شد .همچنین ،بررسی تغییرشکل و سرعت خروجی پرتابه و انرژی جذب
شده به عنوان نتایج گزارش شدهاند .نتایج حاصل از شبیهسازی توافق بسیار
خوبی را با نتایج تجربی نشان میدهد.
کلیدواژهها :کامپوزیت االستومری ،ضربه سرعت باال ،جذب انرژی ،مکانیزم
شکست ،مدلسازی عددی
تاریخ دریافت1399/04/30 :
*نویسنده مسئولghlia530@modares.ac.ir :

 -1مقدمه
یکی از موضوعات مهم در مهندسی مکانیک ،سازه¬هایی است که
در مواجه با برخورد یا ضربه هستند و معموال از جنس فلز یا
کامپوزیت میباشند .امروزه در بسیار ی از کاربردهای مهندسی با
فناور ی پیشرفته ،کامپوز یتها میتوانند ماده انتخابی باشند.
مهمتر ین ویژگی کامپوز یتها که باعث کاربرد فراوان آنها در
ماهنامه علمی مهندسی مکانیک مدرس

شبیهسازی با نرمافزار آباکوس انجام شده است .در بعضی از آنها
برای شبیهسازی به نوشتن سابروتین نیاز بوده است .در ز یر به
چندین مورد از تحقیقاتی که تاکنون انجام شده و در آنها از
سابروتیننویسی استفاده شده است .اشاره میشود:
در سال  1991در بخش علوم کاربردی دانشگاه هاروارد یک سابروتین
مواد کاربر که شامل پالستیسیته در مواد تک کر یستال میباشد
توسط برنامه المانمحدود نرمافزار آباکوس اجرا شد .این سابروتین
توسط زبان برنامه نویسی فرترن نوشته شده

است].[1

در سال 2001

در موسسه تحقیقاتی مواد در کشور آلمان از سابروتینهای کاربر
آباکوس برای شبیهساز ی رفتار ویسکوپالستیک مواد همگن و تک
کر یستال استفاده شد] .[2در سال  2001در هامبورگ آلمان در یک
مرکز تحقیقاتی برای تجز یه و تحلیل انتشار ترک سابروتینی با زبان
برنامه نویسی فرترن نوشته شد و در نرمافزار المان محدود آباکوس
اجرا شد .در اینجا کاربردهای نسخه ای از سایروتینهای کاربر برای
تحلیل انتشار ترک بیان شده است] .[3در سال  2003برای
دوره  ،20شماره  ،12آذر 1399

] [ DOR: 20.1001.1.10275940.1399.20.12.14.7

تاریخ پذیرش1399/08/17 :

المانمحدود صورت گرفته است و در بسیار ی از این تحقیقات عمل

] [ Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2023-01-09

تحلیلی را پیچیده خواهد کرد .بنابراین ،شبیهسازی عددی به دلیل در نظرگرفتن

صنایع مختلف شده است ،نسبت استحکام به وزن باالی آنها
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شبیهساز ی رفتار ساختارهای کامپوزیتی هواپیما در برابر ضربه از

شده است که هر کدام نقش موثر ی در نتایج تحقیق داشته

نرمافزار المانمحدود آباکوس استفاده شد .در اینجا با استفاده از

است] .[13در سال  2011در دانشگاه آزاد اسالمیواحد تهران شرق

نوشتن یک سابروتین و اتصال آن با کد المانمحدود نرمافزار

برای بررسی تنشهای پسماند در جوشکار ی پرتو لیزر ورقهای

آباکوس رفتار بال هواپیما شبیهساز ی شده است] .[4در سال 200۴

آلومینی میبرای شبیهسازی فرایند جوشکار ی پرتو لیزر از مدل

در دانشگاه براون یک سابروتین کاربر برای مدل تغییر یافته منطقه

المانمحدود سه بعدی استفاده شده و در محیط نرمافزار از طریق

چسبنده و مشکالت همگرایی و ناپایدار ی مدل نوشته شد .در اینجا

نوشتن سابروتین مدلسازی

شد].[14

نرمافزار آباکوس اجازه میدهد تا عالوه بر سابروتینهای کاربر یک

کشور کره جنوبی تحلیلهای المانمحدود از فرایندهای جوشکار ی

المان توسط یک سابروتین خاص تعر یف شود که اطالعات مربوط

با فرموالسیونی بر اساس هایپر االستیسیته مورد بررسی قرار گرفت.

به آن المان و جابهجاییهای نقطه ای از نرمافزار آباکوس بدست

این عمل با استفاده از انجام شبیهسازی در نرمافزار المانمحدود

در سال  2011در دانشگاهی در

شد].[15

اینس ایوانز با استفاده

فیبرهای کامپوز یتی بال هواپیما با نوشتن یک سابروتین در

هسته النه زنبور ی تحت برخورد ضربه را مورد بررسی قرار داد .در

نرمافزار آباکوس شبیهسازی شد .این تحقیق جهت بررسی ترک

این مقاله جهت مدلسازی از مدل مادی وییومت با بهره گیر ی از

ایجاد شده روي بال هواپیما انجام شد] .[6در سال  2005در دانشگاه

معیار شکست هوو استفاده شد و نتایج توافق بسیار خوبی را با

آکرون تحقیقی در مورد کاربرد آباکوس در تحلیل شکست در اثر

کارهای تجربی سایر محققین نشان دادند].[16

خزش در کامپوز یتهای پایه پلیمر ی انجام شد .در این تحقیق

در مطالعات قبلی ،شبیهسازی عددی برای بررسی پاسخ رفتار خطی

برای انجام شبیهسازی از یک سابروتین در کد تجار ی آباکوس

اهداف ترموست و ترموپالست با مدلهای مواد تعر یف شده توسط

استفاده شد] .[7در سال  2005در دانشگاهی در شهر مادر ید اسپانیا

مدل مادی وییومت و یومَ ت پیش بینی شده است .اما در این

تحقیقی با عنوان تحلیل اثرات ابعاد و اینرسی بر روی بار یک شدن

مقاله ،یک مدل عددی استاندارد برای بررسی پاسخ رفتار غیرخطی

دینامیکی در طول انجام عملیات کشش بر روی ورقه فوالدی انجام

از کامپوز یت االستومر ی با مدل مادی وییومت در نظر گرفته شده

شد که در انجام این تحقیق برای شبیهساز ی فرایند کشش از

است ،که میتواند مکانیسم آسیب این اهداف را تحت بارگذار ی

نرمافزار المانمحدود آباکوس و نوشتن یک سابروتین وییومت

ضربه تخمین بزند.

جهت بدست آوردن نتایج دقیقتر استفاده شده است] .[8در سال

همچنین ،موضوع اصلی این تحقیق بررسی پاسخ به ضربه

 200۶در موسسه سیستمهای اطالعاتی پیشرفته در ویرجینیا برای

کامپوزیتهای کوالر/االستومر به روش تجربی و عددی در

تجز یه و تحلیل شکست در مواد مدلی توسط کاربر تعر یف شد .در

برخوردهای بالستیک با پرتابه سر نیمکروی است .در کار عددی

اینجا سابروتینی برای تحلیل شکست نوشته شد که این سابروتین

حاضر از پیشرفتهتر ین روش مدلسازی المانمحدود کامپوز یتها

در آباکوس استاندارد قابل اجرا میباشد] .[9در سال  200۶در موسسه

(آباکوس-اکسپلیسیت(صر یح)) جهت تعیین رفتار سازه¬های

تکنولوژ ی رویال در استکهلم سوئد تحقیقی در مورد کاربردهای

کامپوزیتی ،هنگامی که تحت برخورد قرار میگیرند ،استفاده

سابروتین در آباکوس برای شبیهسازی پدیده سایش لغزشی در

میشود .بدین منظور برای مدلسازی کامپوز یت االستومر ی از

فرایند نورد خشک انجام شد] .[10در سال  2008در موسسه مکانیک

المانهای ورق صفحه ای استفاده میشود .همچنین ،جهت

پیشرفته در فرانسه برای مدل کردن چوب از نرمافزار المانمحدود

تعیین رفتار ماده االستومر ،از مدل مادی وییومت بر اساس معیار

آباکوس استفاده شد .در این پژوهش نیز از سابروتین نویسی برای

ون مایزز و جهت تعیین رفتار ماده کوالر بر اساس مدل رفتار ی

مدل کردن چوب استفاده شده است ،چون رفتار مکانیکی

مواد شکلپذیر در نظر گرفته میشود .در پژوهش انجام شده،

ساختارهای چوبی به شدت به شرایط اطراف آن وابسته میباشد.

نمونههای کامپوز یتی  2الیه هستند و تحت ضربه پرتابه سرکروی

در نتیجه با استفاده از تعر یف آن شرایط در ز یر برنامه و اجرای آن

با سرعتهای متفاوت در بازه  117تا  125متر بر ثانیه قرار گرفتند.

در نرمافزار المانمحدود آباکوس رفتار چوب شبیهسازی شده

لذا جذب انرژ ی و تخر یب کامپوز یت تحت ضربه توسط پرتابه مورد

است] .[11در سال  2009شیخ و همکارانش رفتار پنلهای

بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داده میشود که تحلیل عددی تطابق

کامپوزیتی تک الیه و چندالیه ای که تحت برخورد بالستیک قرار

خوبی با نتایج تجربی دارد .همچنین تأثیر شکل پرتابه در

میگیرند را به روشهای تجربی و عددی مورد بررسی قرار دادند].[12

سرعتهای مختلف بر عملکرد کامپوز یت االستومر ی به طور عددی

در سال  2010در دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تگزاس یک

بررسی شده و نشان داده میشود که پرتابهها با قطر بیشتر سرعت

روش عددی مستقیم و سرراست برای کاربرد المانمحدود از

حد بالستیک باالتر ی را دارا میباشند.

وابستگی گراديان غير محلی در تئور یهای مکانیک پیوسته مورد
بررسی قرار گرفت .در انجام این تحقیق دو نوع سابروتین نوشته
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پیدا کرد] .[5در سال  200۴در هامبورگ آلمان ورقههای فلز ی

از نرمافزار آباکوس پاسخ به ضربه تیرهای ساندویچی کامپوز یتی با
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 -2بررسی تجربی
در این قسمت به بررسی تجربی جذب انرژ ی بر روی کامپوزیتهای
کوالر/االستومر پرداخته شده است .آزمایشها برای کامپوز یتهای
االستومر ی دوالیه ساخته

شده][17

صورت گرفته است .شرایط

بارگذار ی به صورت کشش تک محوره در جهت ضخامت میباشد.
آزمایشهای بالستیک در این پژوهش ،توسط دستگاه تفنگ گاز ی
آزمایشگاه مکانیک ضربه دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفته است.
از این دستگاه برای انجام آزمایشهای مکانیک ضربه ،مانند

(الف)

(ب)

شکل  )2آزمایش ضربه سرعت باال الف) دستگاه تفنگ گازی ،ب) جعبه

محافظ تفنگ گازی ،فیکسچر و محل قرارگیری نمونهها

برخورد و نفوذ ،در گستره متنوعی از سرعتهای برخورد میتوان
استفاده نمود .اعمال سرعتهایی در حدود ده تا چند هزار متر بر
ثانیه با انواع مختلف این دستگاه ،امکان پذیر میباشد .بارگذار ی
نمونهها و قطعات ،به وسیله شلیک پرتابه انجام میگیرد .به
وسیله این دستگاه ،میتوان گلوله را در بازه سرعتی متنوعی حرکت
داد .سرعت حد عبور(حد بالستیک) هدف ،سرعت باقی مانده پس
از عبور و ظرفیت جذب انرژ ی بالستیک هدف ،سه پارامتر مهم
قابل تعیین توسط این دستگاه میباشند.
در این دستگاه ،یک شیر برقی از نوع سنولوئیدی ،محفظه ذخیره
گاز را به انتهای لوله متصل میکند .محفظه ذخیره گاز ،به کپسول
نمودن کلید برقی شیر سنولوئیدی (با افزایش فشار پشت
دیافراگم) ،ناگهان گاز درون محفظه ذخیره آزاد شده و سرعت اولیه
شلیک پرتابه را فراهم میآورد .سرعت اولیه داده شده به
ضربهزننده ،تابع فشار گاز پشت ضربهزننده ،جنس گاز و جرم
مولکولی و دمای آن ،جرم و شکل دماغه ضربهزننده ،قطر و طول
لوله و تلورانس هندسی میان ضربهزننده و لوله میباشد .در شکل
 ،1شماتیک دستگاه تفنگ گاز ی نشان داده شده است .پس از
پرتاب ضربهزننده ،سرعت خروج آن از لوله ( یا سرعت برخورد آن
به هدف ) به وسیله سرعتسنج اندازه گیر ی میشود .دو نور لیزر
متمرکز اساس کار سرعت سنج میباشد .پرتابه با سرعت باال پس
از خروج از لوله ،دو نور متمرکز را قطع کرده و دستگاه سرعت سنج
بر اساس فاصله این دو و مدت زمانی که پرتابه این دو نور متمرکز
را قطع میکند ،سرعت پرتابه را تخمین میزند .اگر ضربهزننده از
نمونه خارج شود ،سرعت خروجی آن نیز به وسیله دستگاه
کرونوگراف اندازه گیر ی میشود .در شکل  2دستگاه تفنگ گاز ی
همچنین در شکل  3قاب مورد استفاده برای نگه داشتن نمونه

کامپوزیت کوالر /االستومر با ابعاد  50 × 50میلی متر و ضخامت
1میلیمتر در آزمایش ضربه سرعت باال نشان داده شده است.

 -3مبانی تئور ی شکست
استحکام یک سازه کامپوز یتی تابعی از استحکام الیههای سازنده
آن است .فرآیند شکست کامپوز یتها با مواد ایزوتروپ همگن به
دلیل غیر ایزوتروپ بودن آنها متفاوت است .درواقع در مواد غیر
ایزوتروپیک شکست میتواند در اثر حاالت مختلفی از ترکیب
تنشها ایجاد شود .در بررسی شکست کامپوز یتها رفتار هر الیه
بررسی میشود .هرگاه توز یع تنش سبب شکست یک الیه گردد،
ادامه محاسبات شکست با حذف آن الیه ادامه پیدا می¬کند.
عوامل ز یادی در بررسی شکست کامپوز یتها دخیل هستند که از
جملهی مهمتر ین آن میتوان به جهت پارچه ،ترکیب قرارگیر ی
الیهها ،خواص مکانیکی و خواص حرارتی آن اشاره کرد .به طور
کلی بررسی شکست کامپوز یتها به دالیلی از جمله تورق الیهها،
شکست الیاف ،کمانش الیاف ،شکست رز ین ،وجود حفرهها و
ترکها و غیره دارای پیچیدگیهای بسیار ی است .در حقیقت
انتخاب بهتر ین مدل نیازمند در نظرگیر ی عوامل مختلفی چون نوع
بارگذار ی سازه ،سرعت برخورد ،مکانیزمهای آسیب و مدلهای
شکست میباشد.
 -3-1معیار شکست ماتر یس

در این قسمت که اصلیتر ین بخش یک سابروتین میباشد با
توجه به نوع سابروتین و انتظار ی که در پایان از آن میرود،
پارامترها به کد تبدیل میشوند .در این سابروتین که برای تعیین
شکل  )1شماتیک دستگاه تفنگ گازی

ماهنامه علمی مهندسی مکانیک مدرس

رفتار مکانیکی مواد از آن استفاده میشود باید روابط مربوط به
دوره  ،20شماره  ،12آذر 1399
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تغذیه ،یا مخزن یک کمپرسور پرفشار متصل شده است .با وصل

شکل  )3نمایی از کامپوزیت االستومری بعد از نفوذ در ضربه سرعت 125متر
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تنش و کرنش ،با تبدیل به کدهای مناسب در سابروتین قرار بگیرند

 -2-۴مشخصات فیز یکی و تعیین خواص ماده

که برای انجام این کار از روابط تنش-کرنش کوشی مواد غیر

در این تحقیق ،برای شبیهساز ی کامپوز یت االستومر ی ازکوالر

االستیک از مرجع] [18استفاده شده است و با توجه به نتایج تست

(پارچه) و االستومر (ماتر یس) استفاده شده است .در جدول 1

کشش نمونه االستومر کدنویسی باید بر اساس آن انجام شود ،در

خواص مواد مورد نظر را نشان میدهد .خواصی که برای ماده کوالر

ابتدای کدنویسی این موضوع در سابروتین تعر یف میشود سپس

در نظر گرفته شده ،شامل دانسیته (چگالی ماده موردنظر  ،)ρمدول

نوع مدل مشخص میشود ،در این سابروتین نوع مدل از نوع

االستیسیته ( )Eو ماکز یمم انرژ ی شکست میباشد .همچنین،

صفحهای میباشد پس از آن متغیرهای حالت از قبیل تنش بر

خواصی که برای ماده االستومر در نظر گرفته شده ،شامل

حسب کرنش در جهات مختلف تعریف میشوند .در قسمت بعد

دانسیته(چگالی ماده موردنظر  ،)ρضر یب ثابت مدل نئو-هوکین و

ثابتها از قبیل پارامتر ضر یب نئو-هوکین و تنش ماکز یمم

تنش ماکز یمم شکست است.

شکست و خواص تعر یف مانند چگالی و سپس یکسر ی از شروط

مدل شکست تعر یف شده در آباکوس به گونهای است که میتوان

تحلیل برای برنامه تعیین میشود .شروطی از قبیل اجزاء مستقیم

شروع و مدل کامل شکست را برای مواد نرم -االستیک (پارچه

(تنشهای کششی و فشار ی) و یا اجزاء غیرمستقیم (تنشهای

کوالر) با فرض رفتار آیزوتروپیک پیشبینی کرد .شکست بوسیله

برشی) میباشند ،انجام شود .در سابروتین این تنشها در معادله

تخر یب سفتی مواد تعر یف میشود و نقش مهمی در تحلیل مواد

اصلی ون مایزز نوشته شده است .معادله مورد استفاده به شکل

کامپوزیتی تقویت شده با پارچه دارد .همچنین برای مدلسازی
رفتار آسیب ماده االستومر از سابروتین استفاده شده است.

ز یر است:
()1

1/ 2
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2
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+ 2 12
+ 2 23
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)
2

این معادله جر یان تنش ماده را با پارامترهایی از قبیل تنشهای
اصلی و تنشهای برشی بیان میکند که معیار ی مناسب برای مدل
 -3-2معیار شکست پارچه

با توجه به اینکه رفتار کوالر تقر یبا نرم است برای تعیین مدل
رفتار ی آن از معیارهای آسیب نرم موجود در نرمافزار آباکوس
استفاده شده است.

 -۴مراحل شبیهسازی
 -1-۴مدلسازی

در این قسمت هر یک از قطعات در دستگاه مختصات سه بعدی
مدل شده اند و حالت تغییر شکل پذیر دارند .همچنین ،هر بخش
از نوع المان ورق با ابعاد  50x50 mm2با ضخامت  0/5میلیمتر
انتخاب شدهاند .بخشدیگر ی که در این شبیهسازی انتخاب شده
است ،ضربهزننده میباشد که از نوع بخش صلب مجزا انتخاب شده
است .با توجه به مقاومت گلوله در برابر تغییرشکل از این گز ینه

باهم برابر میباشد همچنین در این پژوهش خواص در جهت
ضخامت نیز مشابه حالت طولی و عرضی فرض شد .ترتیب
الیهچینی کامپوزیت با زاویه صفر در نظر گرفته شده است.
در آباکوس با استفاده از کامپوز یت الیهای در قسمت خواص
میتوان الیههای مختلف کامپوز یت را تعر یف کرد .ضخامتهای
مختلف ،روی الیههای المانهای پوستهای تعر یف میشود.
برای استقالل حل عددی از مش بندی ،شبیهساز یهای متعددی
با تعداد المانهای مختلف انجام شد تا اندازه مش مناسب که
منجر به همگرایی جواب میشود ،مشخص شود .چگالی مش
بندی برای سه حالت مختلف مش بندی شامل ،0/00055 ،0/000۴5
 0/00075 ،0/000۶5و  0/00085در سرعت برخورد  117متر بر ثانیه مورد
بررسی قرار داده شد .با توجه به جدول  ،2در  5حالت بررسی شده
بهتر ین حالت ،حالت سوم میباشد .لذا از این حالت مشبندی
جهت تحلیل استفاده شد .شکل  5تصویر ی از حالت مشبندی
پانل نشان میدهد.
مدل ارایه شده در این پژوهش مدلی دینامیکی میباشد که مستلزم

استفاده شد .مدل نیاز به یک نقطهی مبنا دارد که کلیهی

المانگیر ی از نوع صر یح است .بخش صر یح در نرم افزار آباکوس

محدودیتها و بارها به این نقطه (کف گلوله) اختصاص داده

صرفا برای حل مسایل دینامیکی به روش صریح ایجاد شده است.

انرژی شکست ()J

کرنش شکست

نرخ کرنش ()GPa

تنش بیشینه ()Mpa

مدول االستیسیته ()MPa

ضریب پواسن

ضریب نئوهوکین ()MPa

دانسیته ()kg/m3

نوع ماده
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میشود که در شکل  ۴نشان داده شده است.
جدول  )1خواص فیز یکی و مکانیکی برای مواد مورد نظر] [18و

شکل  )۴پرتابه
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آسیب ماتر یس در این کامپوز یتها میباشد.

به علت مربع بودن کامپوز یت ،خواص در دو جهت طولی و عرضی
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جدول )2همگرایی در 2میلیمتر ثانیه

2الیه

تعداد المانهای

کامپوزیت االستومری

()m/s

سرعت اولیه برخورد

سرعت نهایی برخورد

تحلیل تجربی ()m/s

عددی ()m/s

سرعت نهایی برخورد

حاصل از شبیهسازی

درصد خطا ()%

12321

117

100

10۴/02

۴/02

8281

117

100

101/90

1/9

5929

117

100

98/۴0

1/۶

۴۴89

117

100

92/73

7/2

3۴81

117

100

89/79

10/21

شکل  )۶شرایط حدی پانل

-1-5تغییرات سرعت خروجی پرتابه

همانگونه که از جدول  3مشاهده میشود .سرعت خروجی گلوله
در برخورد به هدف کامپوز یتی کوالر /االستومر  2الیه با سرعتهای
مختلف  122، 117و  125متر برثانیه انجام شد و در هر آزمایش
سرعتهای ورودی و خروجی پرتابه ثبت شد .جهت انجام آزمایش
بالستیک نمونه با فیکسچر 50 × 50میلی متر از پرتابه استوانه¬ای
فوالدی سرکروی صلب با جرم  9/32گرم  ،طول  1۶/75میلی متر و
قطر 10میلی متر استفاده شد .جهت کسب اطمینان از نتایج
شکل  )5مش بندی پانل

به دوی قطعات و اختصاص خواص مکانیکی تماس بین آنها از
تماس عمومی(کل) در تمامی گامهای حل استفاده و نوع برخورد
را از نوع برخورد عمومی با ضر یب اصطکاک  0/2تعیین شده
است] .[20برای اینکه اگر در حین حل نیز برخورد از پیش تعر یف
نشدهای بوجود بیاید با استفاده از این تماس در حل لحاظ شود.
همچنین ،بر هم کنش دیگر ی از نوع تماس صفحه به صفحه
میباشند .قید اعمال شده بر روی درجات آزادی پرتابه از نوع صلب
میباشد .این قید اجازه میدهد حرکت نواحی یک مدل نسبت به
حرکت یک نقطه مرجع مقید شود.
 -3-۴بارگذار ی و ایجاد شرایط مرز ی

مشابه با شرایط مرز ی در آزمونهای تجربی چهار لبه هدف به
صورت کامال گیردار مقید و سرعت اولیه پرتابه به صورت یک میدان
از پیش تعیین شده در محل نقطه مرجع پرتابه تعر یف شد .در
ضمن چون برای پرتابه صلب خواصی در نظر گرفته نمیشود لذا
شد .در مورد پرتابه ذکر این نکته الزامی است که پرتابه در طول

خوبی دارد.
-2-5سرعت حد بالستیک

مهمتر ین دستآورد آزمایش بالستیک سرعت حد بالستیک هدف
میباشد که برای یک پرتابه و هدف خاص تعر یف میشود .سرعت
حد حداقل سرعتی است که منجر به نفوذ کامل در هدف شده و
جسم را سوراخ کرده و از آن عبور می کند .به بیان دیگر سرعت حد
حداکثر سرعتی است که هدف را سوراخ میکند اما از آن عبور
نمیکند .بنابراین ،برای تخمین سرعت حد بالستیک از قانون بقای
کار و انرژ ی و رابطه بین سرعت برخورد( )V0و سرعت باقی مانده
( )Vrگلوله بعد از نفوذ در  3حالت مختلف استفاده شد .نتایج حد
بالستیک برای کامپوز یت دو الیه از روش تجربی و عددی در جدول
 ۴ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود ،نتایج حد
بالستیک برای روش تجربی و عددی هم خوانی مناسبی دارد.
حداکثر خطا برای این نمونه کامپوز یتی ۴.3درصد میباشد.
جدول  )3مقایسه سرعت خروجی از کامپوز یتهای کوالر  /االستومر  2الیه

با ابعاد  mm2 50 × 50با ضخامت  1میلیمتر با سرعتهای برخورد مختلف
در خالل برخورد بالستیکی

()m/s

سرعت اولیه برخورد

سرعت نهایی برخورد

تحلیل تجربی ()m/s

عددی ()m/s

سرعت نهایی برخورد

حاصل از شبیهسازی

درصد خطا ()%

)(g

جرم گلوله (𝑷𝒎)

قطر گلوله (𝑷𝒅))(mm

 -5برخورد در مرکز هدف

)(mm

صفحه را دارد .شکل  ۶شرایط مرز ی پانل را نشان میدهد.

در این بخش نتایج حاصل از برخورد پرتابه به مرکز هدف کامپوز یت

117

100

98.40

1/۶0

9/32

10

1

االستومر ی ذکر شده است.

122

104

102/53

1/41

9/32

10

1

125

106

106/69

0/65

9/32

10

1

ماهنامه علمی مهندسی مکانیک مدرس

ضخامت هدف (𝒉)

اجرای برنامه اجازه حرکت انتقالی و چرخشی در تمامی جهات

دوره  ،20شماره  ،12آذر 1399

] [ DOR: 20.1001.1.10275940.1399.20.12.14.7

جرم پرتابه بصورت متمرکز در محل نقطه مرجع آن در نظر گرفته

حاصل از شبیهسازی عددی با نتایج تستهای بالستیک تطابق

] [ Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2023-01-09

همچنین ،برای تحلیل اجزای این سازه کامپوزیتی برای تعیین دو

آزمایش ،حداقل تکرار هر آزمایش  3عدد در نظر گرفته شد .نتایج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول  )۴مقایسه سرعت حدبالستیک از کامپوز یتهای کوالر  /االستومر 2

الیه با ابعاد  mm2 50 × 50با ضخامت  1میلیمتر

در شکل  7میتوان نمای رنگی سازه را بعد از ضربه و تغییرشکل
مشاهده کرد .رنگ قرمز بیشتر ین تغییر شکل و رنگ آبی کمتر ین

مالحظات

()m/s

عددی

سرعت حد()m/s
بالستیک تجربی

سرعت

حد بالستیک شبیهسازی

درصد خطا ()%

)(g

جرم گلوله (𝑷𝒎)

قطر گلوله (𝑷𝒅))(mm

)(mm

9/32

10

ضخامت هدف (𝒉)

کوالر/االستومر2الیه

68

۶5.03

۴.3

تحلیل تجربی و عددی ضربه سرعت باال روی صفحات کامپوزیتی ...
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1

نتایج حد بالستیک برای کامپوز یت دو الیه از روش تجربی و عددی
در جدول  ۴ارائه شده است .همانطور که مشاهده میشود ،نتایج
حد بالستیک برای روش تجربی و عددی هم خوانی مناسبی دارد.
حداکثر خطا برای این نمونه کامپوز یتی ۴.3درصد میباشد.
در این شبیهساز ی از دو گام استفاده شده است .گام اول قبل از
برخورد ضربهزننده و گام دوم تغییر شکل بعد از برخورد( زمان صفر
تا  0/002ثانیه) برای پنل کامپوز یتی االستومر ی  2الیه میباشد .در
نهایت نتایج در شکل  7نشان داده شده است .گلولهی سرکروی با
سرعت اولیه مختلف به پانل دوالیه برخورد کرده و سرعت خروجی
از پانل محاسبه گردیده است.

تغییرشکل را در محل ضربه تجربه کرده است .همچنین شکل 10
سرعت خروجی از پرتابه با سرعت اولیه  125m/sدر راستای محور
عمودی را در تحلیل شبیهسازی عددی برای ابعاد 50 × 50mm2
کامپوزیت نشان میدهد.
در شکل  8تغییرات سرعت پرتابه را در راستای محور عمودی بعد
از برخورد برای  0/002ثانیه را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود در چند میلیثانیه اول سازه به سرعت تغییرشکل میدهد.
اما بعد از  0/15میلی ثانیه به بعد سرعت تغییرشکل سازه با جذب
آن توسط سازه کامپوز یتی با شیب کندی کاهش مییابد تا به
صورت یکنواخت درآید .در واقع علت کاهش سرعت تغییرشکل
نواحی برخورد با پرتابه میباشد .ابتدا سازه کامپوز یتی نیروی ضربه
را با تغییرشکل جذب میکند تا به زمانی میرسد که نواحی مورد
ضربه قرار گرفته دچار آسیب شده و صفحات به دلیل شکست
کششی الیاف دچار پارگی میشوند .زمانی که کشیدگی صفحات به
حد نهایی خود میرسد تغییرشکل کاهش مییابد و نیروی وارده
به سازه صرف شکست الیاف میشود.
سرعت نهایی پرتابه استوانهای فوالدی سرکروی صلب با جرم 9/32
گرم  ،طول  1۶/75میلی متر و قطر  10میلی متر در برخورد به هدف
کامپوزیتی کوالر /االستومر  2الیه با ابعاد 100×100میلی مترمربع
پرداخته شده است .لذا جدول  5مقایسه نتایج سرعت خروجی
گلوله در برخورد به هدف کامپوز یتی با ابعاد  50× 50میلی متر مربع
و  100×100میلی مترمربع با سرعتهای مختلف  122، 117و  125متر
برثانیه را نشان میدهد.

(الف)

از مشاهده جدول  5میتوان نتیجه گرفت که در این شبیهساز ی
عددی با افزایش ابعاد هدف در سرعتهای ورودی یکسان سرعت
خروجی برخورد کمتر است و به تبع باعث جذب انرژ ی بیشتر

] [ Downloaded from mme.modares.ac.ir on 2023-01-09

همچنین در شبیهساز ی عددی با چگالی مش یکسان به بررسی

(ب)

شکل  )7نفوذ پرتابه سر کروی با سرعت اولیه  125m/sروی پنل کامپوزیت

کوالر /االستومر با ابعاد  50 × 50mm2الف)قبل از برخورد ،ب) بعد از برخورد
از نمای جانبی ،ج) بعد از برخورد از نمای روبرو
Volume 20, Issue 12, December 2020

شکل  )8سرعت خروجی از پرتابه از پنل کامپوز یتی کوالر /االستومر با ابعاد
50mm2

×  50با سرعت اولیه 125 m/s

Modares Mechanical Engineering

] [ DOR: 20.1001.1.10275940.1399.20.12.14.7
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جدول  )5مقایسه سرعت نهایی برخورد حاصل از شبیهسازی عددی از

کامپوز یتهای کوالر  /االستومر  2الیه با ابعاد مختلف

()m/s

سرعت اولیه برخورد

عددی ()m/s

سرعت نهایی برخورد

حاصل از شبیهسازی

)(g

جرم گلوله (𝑷𝒎)

قطر گلوله (𝑷𝒅))(mm

)(mm

ضخامت هدف (𝒉)

الیاف واقع در محدوده ضربه در جذب انرژ ی پرتابه سهیم هستند،
بلکه الیاف محدودۀ خارج از منطقه ضربه نیز تاثیر ز یادی در
عملکرد بالستیکی دارند که باعث کاهش سرعت خروجی پرتابه از

انرژ ی جذب شده بوسیله مکانیزم انتقال انرژ ی دینامیکی از پرتابه
به صفحه هدف برابر است با:
1
) 𝐸 = 𝑚𝑝 (𝑉02 − 𝑉𝑟2
2

در معادله مذکور 𝑃𝑚 جرم پرتابه 𝑉𝑟 ،سرعت خروج گلوله از هدف و
 𝑉0سرعت حد بالستیک است.
انرژ ی جذب شده در سرعتهای مختلف برای کامپوز یتهای کوالر/
االستومر  2الیه با استفاده از مدل عددی بدست آمده و با نتایج
حاصل از مدل تجربی در جدول  ۶نشان داده شده است .خطای

مدل در پیش بینی جذب انرژ ی هدف کامپوز یتی کوالر /االستومر
 2الیه با سرعتهای مختلف  122، 117و  125متر برثانیه در مقایسه
با نتایج تجربی به ترتیب برابر  %7/۴ ،%8.۶و  %3/7میباشد که
خطای قابل قبولی است.

125

19/7۶

9/32

10

1

117

28/95

9/32

10

1

122

2۶/02

9/32

10

1

125

27/37

9/32

10

1

همچنین در جدول  ۶به بررسی جذب انرژ ی کامپوز یتهای کوالر/
االستومر  2الیه با ابعاد 50× 50میلی مترمربع و  100×100میلی
مترمربع بر حسب سرعتهای اولیه برخورد پرتابه سر کروی در
سرعتهای مختلف  122، 117و  125متر برثانیه پرداخته شده است.
همانطور که از جدول  7مشاهده میشود مقدار انرژ ی جذب شده
که تعداد المانهای بیشتر ی از هدف در جذب انرژ ی از برخورد
پرتابه شرکت میکنند و باعث خرابی کمتر هدف میشود.
با توجه به جدول باال با افزایش سرعت ضربه ،انرژ ی ضربه زیاد
میشود تا نیروی وارد شده نیز بیشتر گردد .پس از شروع ضربه،
سرعت ضربهزننده کاهش مییابد ز یرا در تماس با سازه کامپوز یتی
قرار میگیرد .این کاهش شتاب ضربهزننده با نیروی عکس العملی
روی ضربهزننده همراه است ز یرا انرژ ی جنبشی به سازه کامپوز یتی
انتقال داده میشود .لذا هر چه سازه کامپوز یتی انعطاف پذیرتر
باشد جذب انرژ ی بیشتر ی صورت میگیرد.
-۴-5بررسی مکانیزمهای آسیب

با توجه به آزمایش تجربی به دلیل عدم رخ دادن مکانیزمهای
شکستی چون جدایش الیه ای و جدایش ماتر یس از الیاف و ترک
خوردگی ،شکست کششی الیاف که اصلی ترین مکانیزم تخر یب

جدول  )۶بررسی جذب انرژ ی کامپوز یت کوالر /االستومر  2الیه با ابعاد mm2

 50× 50بر حسب سرعتهای اولیه برخورد پرتابه سرکروی

میباشد در سازه مورد تحقیق رخ داده است .همچنین با توجه به
شکل  ،9در ناحیه ضربه بعد از شکست کششی الیاف جدایش

سرعت اولیه

برخورد ()m/s

شده تجربی ()J

مقدار انرژی جذب

عددی ()J

شده شبیهسازی

درصد خطا ()%

مقدار انرژی جذب

االستومر از کامپوز یت نیز دیده میشود .مدل عددی نوشته شده(

17/19

18/۶7

8.۶

122

18/95

20/37

7 /۴

125

20/52

19/7۶

3 /7

وی یومَ ت) توانایی تخمین آسیبهای مختلف کامپوزیتها را دارا
میباشد که در ادامه به بخشی از آنها اشاره شده است.
شکل  9بیشتر ین آسیب را در اثر تنشهای کششی در محل برخورد
پرتابه در مدل تجربی و شبیهسازی عددی نشان میدهد .با توجه
به این شکل ،قسمتی از نخهای الیاف در محل ضربه پس از
انعطاف پذیر ی به دلیل افزایش استحکام آنها بیش از حد مجاز
استحکام کششی دچار شکست و پارگی در محل ضربه میشوند.

ماهنامه علمی مهندسی مکانیک مدرس
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117

122

20/37

9/32

10

1

با افزایش ابعاد هدف افزایش مییابد .این امر حاکی از آن است

 -3-5بررسی انرژ ی جذب شده

()2

117

18/۶7

9/32

10

1
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هدف و باعث تلف شدن انرژ ی آن شده است.

()m/s

استفاده از االستومر در پانل کامپوزیتی میباشد چرا که نه تنها

سرعت اولیه برخورد

میگردد .نتایج حاصل از این جدول نشان دهنده تأثیر مثبت

شبیهسازی عددی ()J

125

98/75

9/32

10

1

100×100 mm

مقدار انرژی جذب شده

122

9۶/۴3

9/32

10

1

)(g

117

8۶/۴۶

9/32

10

1

50 × 50 mm

جرم گلوله (𝑷𝒎)

125

10۶/۶9

9/32

10

1

هدف

قطر گلوله (𝑷𝒅))(mm

100 × 100 mm

122

102/53

9/32

10

1

ابعاد

)(mm

50 × 50mm

117

98/۴0

9/32

10

1

الیه با ابعاد مختلف

ضخامت هدف (𝒉)

ابعاد
هدف

جدول  )7مقایسه مقدار انرژ ی جذب شده از کامپوز یت کوالر  /االستومر 2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحلیل تجربی و عددی ضربه سرعت باال روی صفحات کامپوزیتی ...

27۴1

(الف)

شکل  )10معیار انرژ ی شکست الیاف کامپوز یت االستومر ی

(ب)

شکل  )9گستردگی آسیب المانها نسبت به یکدیگر ،الف) مدل تجربی ،ب)

شبیهساز ی عددی

اما با توجه به مطالب ذکرشده میتوان دریافت حضور االستومرها
مانع از گستردگی آسیب دیدگی از یک سلول به سلولهای مجاور
شده است چرا که بر خالف ماتر یسهای ترموست دارای

سرعت اولیه m/s 117

ضربه در جذب انرژ ی پرتابه سهیم نباشد و محدودۀ خارج از منطقه
ضربه نیز تاثیر ی در عملکرد بالستیکی داشته باشد .این امر باعث
به تاخیر انداختن شکست در ناحیه ضربه میشود و به تبع آن
باعث در یافت میزان انرژ ی بیشتر ی بخاطر انعطاف¬پذیر ی
ماتر یس االستومر میشود.
برای بررسی تأثیر انرژ ی ضربه بر آسیب الیاف از معیار انرژ ی
شکست مواد شکل پذیر استفاده شده است .نتایج معیار انرژ ی
شکست الیاف در کامپوز یتهای االستومر ی  2الیه در شکل 10
آورده شده است .در این کانتور مقدار  1نشاندهنده آسیب کامل
الیاف طبق معیار انرژ ی شکست و عدد  0نشاندهنده عدم آسیب
الیاف است.
با توجه به شکل  11و  12با افزایش سرعت اولیه پرتابه (افزایش
انرژ ی ضربه) ،نیروی بزرگتر ی به کامپوز یت وارد میشود .بنابراین

شکل  )12مقدار تنشهای فون مایزز در کامپوز یت کوالر /االستومر دوالیه با

سرعت اولیه 125m/s

تنشهای فشار ی و در سایر نقاط تحت تاثیر تنشهای کششی قرار
گرفتهاند.

به تبع آن تنشهای معادل بیشتر ی در کامپوز یت ایجاد خواهد

شکل یک پرتابه عامل اصلی در میزان انرژ ی جذب شده و مقاومت

شد .سرعت ضربهزننده پس از شروع ضربه کاهش مییابد ز یرا در

در برابر ضربه توسط کامپوز یت االستومر ی میباشد .به این ترتیب

تماس با سازه کامپوز یتی قرار دارد .این کاهش شتاب ضربهزننده

مقاومت به ضربه این کامپوز یتها در برابر پرتابههای نیم کره با

با نیروی عکس العملی روی ضربهزننده همراه است ز یرا انرژ ی

نسبت طول به قطر مختلف با مدل عددی مقایسه شده است .برای

جنبشی به سازه کامپوز یتی انتقال داده میشود .لذا ،در 0/0002

تجز یه و تحلیل تأثیر قطر پرتابه در این پژوهش با استفاده از 3

ثانیه پس از برخورد تعدادی از المانها حذف شدهاند .المانهای

هندسه مختلف در شکل  13مورد بررسی قرار میگیرد .در تمام

حذف شده المانهایی هستند که در آنها تنش از حد نهایی مجاز

اشکال جرم پرتابهها  m= 9/32 gمیباشد.

فراتر رفته است بنابراین ،در مدل عددی این المانها به عنوان
المان از کار افتاده شناسایی شدهاند و دستور حذف آنها صادر
گردیده است .عمده این المانها در ز یر محل پرتابه تحت تاثیر
Volume 20, Issue 12, December 2020
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افزایش ضربه منجر میشود تا نیروی وارد شده نیز بیشتر گردد و

 -۶بررسی تأثیر شکل پرتابه بر میزان نفوذ
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انعطافپذیر ی ز یادی بوده و باعث میشود که تنها الیاف محدودۀ

شکل  )11مقدار تنشهای فون مایزز در کامپوز یت کوالر /االستومر دوالیه با
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همچنین شکل  15انرژ ی جذب شده بر حسب قطرهای مختلف را
نشان میدهد .با توجه به شکل مذکور ،جذب انرژ ی کامپوز یت
االستومر ی مانند انرژ ی ناشی از شکست کششی الیاف و همچنین
انرژ ی ناشی از جدایش االستومر از کامپوز یت در محل ضربه اتفاق
میافتد .همچنین با توجه به حوزه شکست میتوان در یافت که
جذب انرژ ی شکست کششی الیاف آن بیشتر از جدایش االستومر
از کامپوز یت میباشد که با افزایش قطر پرتابه این انرژ ی افزایش
مییابد .به عبارت دیگر جذب انرژ ی با افزایش سطح تماس پرتابه
روی هدف افزایش مییابد.

شکل  )13اشکال و ابعاد مختلف پرتابه در مدلسازی عددی

شکل  1۴مقایسه پرتابهها با قطر  10 ،8و  12میلیمتر برای ارز یابی
سرعت خروجی گلوله از هدف کامپوزیتی کوالر /االستومر  2را نشان
میدهد .به عنوان یک نتیجه از ضربه روی این کامپوز یتها نشان
داده شده است که با افزایش قطر پرتابه ،سرعت باقی مانده کاهش
مییابد .در نتیجه کمتر ین سرعت باقیمانده از پرتابه با قطر
12میلی متر حاصل میشود .در حالیکه ،باالتر ین سرعت باقی
مانده از پرتابه با قطر  8میلی متر بدست میآید .بنابراین پنل
را نشان میدهد .با توجه به شکلها در سرعت اولیه کمتر اختالف
بین سرعت خروجی و سرعت اولیه از پرتابه با قطر  12میلی متر
ز یاد میباشد .در حالیکه با افزایش سرعت اولیه اختالف بین
سرعتهای خروجی و سرعت اولیه از پرتابه با قطرهای مختلف
کمتر میشود .همچنین در سرعت اولیه یکسان ،سرعت خروجی
پرتابه با قطر  12میلیمتر کمتر از دیگر پرتابهها (پرتابه با قطر  8و
 10میلیمتر) میباشد و پرتابهها با قطر بیشتر سرعت حد بالستیک
باالتر ی را دارا میباشند.

کامپوز یتی کوالر /االستومر  2الیه بر حسب سرعت اولیه با قطرهای

مختلف

ماهنامه علمی مهندسی مکانیک مدرس

بنابراین تغییرشکل کامپوز یت کوالر االستومر برای استفاده از
پرتابههای مختلف به منظور بررسی اثر شکل پرتابه بر روی این
کامپوزیتها در شکل  1۶مقایسه شده است .بنابراین المانهایی
که در ناحیه مرکز (نواحی ضربه) این کامپوز یت قرار گرفتهاند اگر
تنش وارده به آنها از تنش ون مایزز تعیین شده در مدل شکست
بیشتر شود ،این نواحی به عنوان ناحیه خرابی از شبیهسازی حذف
میشوند .با توجه به شکل  17مشاهده میشود عمده این المانها
در ز یر محل برخورد پرتابه تحت تاثیر تنشهای کشش و برشی قرار
میگیرد .مود غالب در برخورد پرتابه سر نیم کروی مود کششی
است .بنابراین گلوله در حین نفوذ باعث ایجاد کرنشهای بزرگ در
هدف میشود که مسولیت تشکیل شکست کششی الیاف در محل
ضربه پرتابه را بر عهده دارد و باعث پارگی محل ضربه میشود .لذا
هر چه قطر پرتابه بیشتر باشد منطقه آسیب به دلیل سطح تماس
پرتابه در کامپوز یتهای االستومر ی افزایش مییابد .همچنین
میتوان فهمید که جذب انرژ ی توسط هدف با افزایش سطح
تماس پرتابه افزایش مییابد .این انرژ ی جذب شده در هدف
کامپوزیتی بصورت خرابی ظاهر میشود.

شکل  )15انرژ ی جذب شده بر روی هدف کامپوز یتی کوالر /االستومر  2الیه

بر حسب سرعت اولیه مدل عددی و مقایسه آن از پرتابه با قطرهای مختلف
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شکل  )1۴تغییرات سرعت باقی ماندهی پرتابهی سرکروی بر روی هدف

مختلف تحلیل نظیر تار یخچه تنش ،نیرو و سرعت نفوذ میباشد.
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کامپوزیتی در برابر پرتابه با قطر  12 mmمیلیمتر مقاومت بیشتر ی

یکی از ویژگیهای مدل ساز ی عددی مشاهده و استخراج اطالعات
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تحلیل تجربی و عددی ضربه سرعت باال روی صفحات کامپوزیتی ...

27۴3

(الف)

(ب)

شکل  )1۶تغییرات شکل خرابی هدف کامپوز یتی االستومر /کوالر در برخورد با :الف) پرتابه با قطر 8میلیمتر ،ب) پرتابه با قطر 10میلیمتر ،ج) پرتابه با

قطر  12میلیمتر

 -7بحث و نتیجهگیر ی
در این پژوهش تاثیر عوامل مختلف از جمله مکانیزمهای آسیب،
جذب انرژ ی ،سرعت نهایی و تغییر شکل پرتابه بر روی
کامپوزیتهای االستومر ی بررسی شد .همانطور که از نتایج
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(ج)

مشاهده شد کامپوز یت ساخته شده با پارچه کوالر و ماتر یس
االستومر  2الیه میزان جذب انرژ ی باالیی دارد که دلیل آن
استحکام باالی پارچه همزمان با خواص دمپینگ باالی الستیک
منتشر شده و کل پارچه در دفع انرژ ی پرتابه سهیم میشود.
الستیک به دلیل استحکام و مقاومت به ضربه باال تاثیر بسزایی در
دفع انرژ ی پرتابه دارد .از آنجا که االستومر نیز نقش تعیین کنندهاي
در انتقال انرژي جنبشی پرتابه و موج شوك آن به هدف دارد.
بنابراین میتوان برای جذب ز یاد انرژ ی در مکانیزم شکست
شکل  )17نفوذ پرتابه سرنیم کروی در هدف کامپوز یتی االستومر /کوالر

کامپوزیت از آن استفاده نمود .در این مطالعه کامپوز یتهای
ساخته شده با ماتر یس االستومر ی برخالف ماتر یسهای
ترموست][21
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است .با برخورد پرتابه به هدف امواج عرضی در راستای تارو پود
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در برابر ضربه دارند .لذا حضور االستومر مانع تغییر شکل پارچه

تعارض منافع :نویسندگان اعالم میکنند که این اثر هیچگونه

نمیشود ،و پارچه حداکثر کشش خود را برای جذب انرژ ی بیشتر

تعارض منافعی با سازمانها و اشخاص دیگر ندارد.

تجربه میکند که این جذب انرژ ی حدود دو برابر جذب انرژ ی

سهم نویسندگان :سیده سمانه آسمانی(نویسنده اول) ،نگارنده

میباشد .بنابراین کشش

مقدمه /پژوهشگر اصلی /روش شناس /تحلیلگر آمار ی /نگارنده

ایجاد شده در الیاف تاثیر ز یادی بر میزان جذب انرژ ی جنبشی

بحث()%35؛

نگارنده

پرتابه دارد و استحکام کششی ز یاد پانل انرژ ی جنبشی پرتابه را

مقدمه/پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آمار ی()%35؛ حامد احمدی

بصورت محسوس کاهش میدهد .لذا نفوذ ماتر یس االستومر در

(نویسنده

اصلی/تحلیلگر

پارچه کوالر باعث افزایش بیشتر استحکام کششی آن شده و باعث

آمار ی()%10؛

مهمتر ین عامل در جذب انرژ ی جنبشی پرتابه توسط پارچه

مقدمه/پژوهشگر اصلی/تحلیلگر آمار ی()%15؛ امین خدادادی

میشود .با افزایش کشیدگی نخهای الیاف در مسیر پیش روی

(نویسنده

مقدمه/پژوهشگر کمکی/تحلیلگر

پرتابه در پانل سرعت گلوله کاهش بیشتر ی پیدا کرده و با سرعت

آمار ی(.)%5

کمتر ی از پانل خارج میگردد .همچنین با توجه به مقاله حاضر و

منابع مالی :کلیه هز ینهها بصورت شخصی تامین شده است.

کامپوزیتهایی با ماتر یس

ترموست][21

مقایسه آن با مرجع] ،[18میتوان به این نتیجه رسید که افزایش
تعداد الیههای کامپوز یت تهیه شده در میزان جذب انرژ ی موثر
است و به تبع آن میتوان از گلوله با سرعت بیشتر ی برای نفوذ در
پانل استفاده کرد.
با افزایش سرعت اولیه سازههای کامپوز یت االستومر ی جذب
انرژ ی افزایش مییابد .همچنین تغییر شکل پرتابه تاثیر ز یادی
بیشتر باشد منطقه آسیب به دلیل سطح تماس پرتابه در
کامپوزیتهای االستومر ی افزایش مییابد .همچنین میتوان
فهمید که جذب انرژ ی توسط هدف با افزایش سطح تماس پرتابه
افزایش مییابد که باعث آسیب بیشتر ی در کامپوز یت میشود.
مدلسازی عددی کامپوز یتهای االستومر ی بر مبنای معیار
شکست ونمایزز و مواد شکل پذیر با استفاده از نرمافزار
المانمحدود آباکوس-اکسپلیسیت(صر یح) به دقت توانایی
تخمین مکانیزمهای مختلف آسیب و میزان جذب انرژ ی این سازه
غیرخطی را دارا میباشد .در این مدل سعی گردیده است تا با طرح
مکانیزمهای آسیب و مدل شکست مدلی ساده ،کارآمد و در عین
حال با دقت مناسب ارائه گردد تا بتوان از این مدل در سازههای
غیرخطی دیگر که در علوم مهندسی نیاز به مدل رفتار آسیب آنها
میباشد ،استفاده کرد.
درآخر با بررسی شبیهسازی عددی حاصل از حرکت پرتابه و مقایسه
آن با دادههای تجربی صورت گرفته میتوان به تطابق خوب آنها
نرمافزارهای تجار ی بین نتایج عددی و تجربی اختالفی وجود دارد.
خطای این مدل در این مقایسه زیر  10درصد میباشد که برای
محاسبات مهندسی مناسب است.
تشکر و قدردانی :موردی بیان نشد.
تاییدیه اخالقی :محتویات علمیحاصل فعالیتهای پژوهشی
نویسندگان بوده و صحت نتایج آن نیز بر عهده نویسندگان مقاله
است.
ماهنامه علمی مهندسی مکانیک مدرس

یاور

عنانی

پنجم) ،نگارنده

(نویسنده

چهارم)،

نگارنده

فهرست عالیم

dp

قطر پرتابه

h

ضخامت کامپوزیت

mp

جرم پرتابه

V0

سرعت اولیه پرتابه

Vr

سرعت باقیمانده پرتابه

𝑒𝜎
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