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چکيده

واژههای کليدی

در تحقیق حاضر رفتار مکانیکی سازههای فلزی دو اليه تحت بارگذاری ضربهای سرعت پايین

سااازه فلاازی دواليااه ،بارگااذاری ضااربهای

بصورت آزمايشگاهی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است .آزمايشات تجربی برای اعتبارسنجی

سرعت پايین ،اتصاالت چسبی ،تحلیل اجازا

نتايج مدسازی عددی استفاده شده است .سپس با استفاده از مدلسازی عددی ،رفتار سازههای متورق

محدود.

بطور مفصل مورد بررسی قرار گرفته است .سازههای فلزی چند اليه بسته به جنس مادی اليههای آنها
تحت بارگذاری ضربهای میتوانند رفتار متفاوتی از خود نشان دهند .اليههای فلزی از چهار جنس
پرکاربرد در اين صنعت انتخاب شدهاند و تمامی اليهچینیهای ممکن در يک سازهی دو اليهای مورد
بررسی قرار گرفته است .نتايج حاکی از آنست که در بین سازههای چنداليه با جنس اليههای يکسان،
سازه فوالدی بیشترين نیروی تماسی و کمترين مدت زمان تماس را دارا میباشد .درصورتیکه سازه
سربی بیشترين مقدار جابجايی ماکزيمم و بیشترين مقدار انرژی اتالفی را نشان میدهد .در سازههای
غیرهمجنس اگر اليهای که در مقابل ضربه قرار میگیرد از آلومینیوم  6061-T6باشد ،بیشترين نیروی
تماسی زمانی اتفاق میافتد که اليهی دوم از فوالد باشد و بیشترين جابجايی زمانی اتفاق میافتد که اليه-
ی دوم از سرب باشد .میانگین نتايج خروجی نیروی تماسی ،برای سازههايی که اليهی فوالدی در برابر
ضربه قرار گرفته است ،بیشترين مقدار را نشان میدهد .بیشترين میزان میانگین فرورفتگی نیز متعلق به
سازههايی است که اليه سربی در برابر ضربه قرار گرفته است .نتايج بدست آمده در اين تحقیق به طراح
کمک میکند تا بهترين اليهچینی را با توجه به هدف طراحی تعیین کند .نتايج مدلسازی اجزای محدود
با نتايج آزمايشگاهی و همچنین نتايج ديگر محققین قرابت خوبی داشتهاند.
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بررسي رفتار سازههای فلزی دو الیه همجنس و غيرهمجنس تحت بارگذاری ضربه سرعتپائين

در ضخامت ثابت برای کل سازه تعداد اليههای فلزی را

 -1مقدمه
اتصاالت چسبی يکی از انواع روشهای مهم اتصال
بشمار میآيد که در صنايع گوناگون همچون صنايع هوايی
و خودروسازی بطور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد .از
مزايای روش اتصال چسبی قابلیت اتصال مواد با جنس
مختلف در کنار يکديگر است .اين مشخصه منجر به ايجاد
سازههای فلزی چنداليه شده است که در صنايع مختلف
کاربرد دارد .سازههای فلزی چنداليه میتوانند از اليههای
فلزی با جنس يکسان يا متفاوت حاصل شوند.
سازه های فلزی چنداليه از اتصال اليههای نازک فلزی
توسط چسب حاصل میشوند .اين سازهها رفتار شکست
مناسبتری نسبت به سازههای تک اليه از خود نشان میدهند
و رشد ترک در اين سازهها با ثبات 1است [ .]1دلیل اين
موضوع را میتوان به اين صورت بیان کرد که وقتی
شکست در يکی از اليهها اتفاق میافتد ،ترک به اليه چسب
رسیده ،در اين اليه پیشروی کرده و در صورتیکه انرژی
حاصل از بارگذاری خارجی به اندازه کافی باشد ،ترک به
اليه ديگر نفوذ میکند .از طرف ديگر بدلیل ضخامت کم
اليههای فلزی ،حالت تنش به تنش صفحهای نزديکتر بوده،
اندازه ناحیه پالستیک بزرگتر است و چقرمگی شکست
نسبت به سازههای تک اليه باالتر میباشد .جانسون و
استراتون [ ]2با انجام آزمايشهايی روی سازههای چند اليه و
تکاليه ،نشان دادند نرخ رشد ترک در سازه چند اليه
نسبت به نمونه تک اليه بطور قابل مالحظه ای کمتر است.
ديگر مشخصه مثبت اين گونه سازهها نسبت به سازههای
تک اليه رفتار مناسبتر آنها در مقابل بارگذاری ضربهای
سرعت پائین میباشد که مورد توجه محققین [ ]5-3واقع
شده است .معروف و همکارانش [ ]3سازههای آلومینیومی
چند اليه تحت بارگذاری ضربهای را مطالعه کردند .ايشان
1- Stable Crack Growth

افزايش دادند و نشان دادند که خواص جذب انرژی سازه
با افزايش تعداد اليهها رابطهی مستقیم دارد .کراچ [ ]4رفتار
سازههای فلزی چنداليه را با سازهی تکاليه تحت
بارگذاری استاتیکی و ضربهای مقايسه نموده است .ايشان نیز
نتیجه تحقیق خود را باالتر بودن قابلیت جذب انرژی سازهی
چنداليه نسبت به سازهی تک اليه بیان نموده است .تحقیق
ديگری که در حوزهی ضربه سرعت پايین بر روی سازههای
چنداليه انجام شده کار يلدرم و آپاالک [ ]5است .ايشان
رفتار سازههای فلزی دو اليه را تحت بارگذاری ضربه با
سرعت پايین بررسی نمودهاند .قابل ذکر است تحقیق ايشان
به دو جنس آلومینیوم و فوالد محدود بوده است .از جمله
نتايج مهم مطالعه ايشان اثر مستقیم جرم و سرعت ضربهزننده
بر نیروی تماسی و مدت زمان تماس بوده است در حالی که
شعاع ضربهزننده تأثیر بسیار اندکی بر نیروی تماسی داشته
است .همچنین بر اساس مطالعهی ايشان جابجايی باقیمانده
سازه دو اليه آلومینیوم-آلومینیوم بیشترين مقدار را بخود
اختصاص داده است و سازههای آلومینیوم-فوالد و فوالد-
آلومینیوم جابجايی باقیمانده کمتری داشتهاند و نهايتاً سازهی
فوالد-فوالد کمترين جابجايی باقیمانده را داشته است.
بنابراين میتوان گفت که اضافه کردن فوالد سبب افزايش
صلبیت سازه شده است .آپاالک و يلدرم [ ]6در مطالعهی
ديگری تأثیر ضخامت چسب را بر سازههای فلزی دو اليه
متشکل از جنس فوالد و آلومینیوم را بررسی کردند .مطابق
اين مطالعه ،تنها جابجايی ماکزيمم مرکز سازه و همچنین
مدت زمان تماس با افزايش ضخامت اليهی چسب دچار
کاهش قابل توجهی میشوند و خروجی نیروی تماسی و
انرژی جنبشی ضربهزننده با تغییر ضخامت چسب دچار تغییر
محسوسی نمیشوند .پاشیون و هامبريسمر [ ]7به اين نتیجه
رسیدند که مقدار جذب انرژی در آزمايش ضربه برای
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صفحه سه اليهای بیشتر از صفحه دو اليهای و برای صفحه

گرفته شده و تمامی اليهچینیهای ممکن در يک سازهی دو

دو اليهای بیشتر از ورق ساده تک اليهای می باشد .سینکه و

اليهای مورد بررسی قرار گرفته شدهاست .در مدلسازی

يوهانسون [ ]8نیز هندسههای متنوعی از سازههای چند اليه

اجزای محدود از مدل دو بعدی متقارن محوری استفاده

را تحت بارگذاری ضربهای مطالعه کردند و اذعان داشتند

شده است که نسبت مدلسازی سهبعدی بمراتب سريعتر بوده

که در مقابل بارگذاری ضربهای ،سازههای چند اليه نسبت

و در عین حال دقت مناسبی نیز دارد .بنابراين برای تعداد

به سازه تکاليه ،رفتار بهتری نشان میدهند .معروف و

حالتهای بیشتری در مدت زمان کمتر میتوان مقايسه انجام

باقری [ ]9سازههای آلومینیومی دو اليه متصلشده با چسب

داد .همچنین در اين مطالعه بطور مشخص خروجی مربوط به

را مطالعه کردند .آزمايش تیر يکسرگیردار دولبه 1برای اين

فرورفتگی سطحی در سازه عنوان شده است که در ساير

سازه در نظر گرفته شده و انواع چسبها که افزودنیها با

مطالعات اشارهای به آن نشده است.

ترکیبهای مختلف به آن اضافه شده در اين آزمايش مورد

به طور کلی مسائل ضربه به دو گروه اصلی سرعت

بررسی قرار گرفتند .در سالهای اخیر نیز سازههای فلزی

پايین و سرعت باال تقسیم می شوند .يک معیار برای تمییز

متورق مورد توجه قرار گرفتهاند .کتنام و همکارانش [ ]11با

اين دو گروه مسئله ،موضوع آسیب میباشد .در اين تقسیم

استفاده از مدل ناحیه چسبناک به بررسی شکست استاتیک

بندی ،ضربه ای که در آن آسیبی از جمله ايجاد ترک و

اتصاالت چسبی در سازههای فلزی متورق پرداختهاند .ايشان

رشد آن و يا پارگی ورق در سازه صورت نمیگیرد به

با بیان مزايای روش ناحیه چسبناک به کارايی اين روش در

عنوان ضربه سرعت پايین معرفی شده است .مسئله مورد

محاسبه رفتار شکست استاتیک اتصاالت چسبی اذعان می-

بحث در تحقیق حاضر از اين قسم بوده است که در نتیجه

کنند .کتنام و همکارانش در مطالعهای ديگر [ ]11سازههای

آن هیچ يک از مکانیزم های آسیب (تکه تکه شدن ،نفوذ،

فلزی متورق را تحت بارگذاری استاتیک و خستگی و تحت

رشد ترک و  )...اتفاق نیافتاده و تنها تغییر شکل پالستیک

اثر رطوبت مطالعه کردهاند .رطوبت هم برای بارگذاری

که در ضربه سرعت پايین نیز صورت می گیرد استفاده شده

استاتیک و هم برای بارگذاری خستگی بعنوان عامل منفی

است .عالوه بر اين مقايسه نتايج عددی و آزمايشگاهی

عمل کرده و بار تحمل نهايی استاتیک و خستگی را کاهش

موجود در بخش اعتبارسنجی ،حاکی از قابل قبول بودن اين

داده است.

فرض در مسئله حاضر است .البته با افزايش سرعت برخورد،

در حوزه سازهای فلزی چند اليه تحت بارگذاری
ضربهای ،انجام مطالعات گستردهتر و کاملتر ،الزم و

مدلسازی مکانیزمهای محتمل آسیب از جمله جدايش اليه
های فلزی ،نفوذ و  ...اجتناب ناپذير خواهد بود.

ضروری بنظر میرسد .در مطالعهی حاضر ،رفتار مکانیکی

در ادامه ابتدا در مورد روشهای مختلف مدلسازی

سازههای فلزی دو اليه تحت بارگذاری ضربهای سرعت

پديدهی ضربه بحث شده است .سپس توضیحاتی در مورد

پائین ،با استفاده از مدلسازی اجزای محدود مورد بررسی

هندسه ضربهزننده و صفحات هدف ،همچنین شرايط

قرار گرفته است .اليههای فلزی از جنسهای فوالد،

بارگذاری و مشخصات مادی ارائه شده است .سپس نحوهی

آلومینیوم  ،6061آلومینیوم  6061-T6و سرب در نظر

اعتبارسنجی نتايج مدلسازی حاضر با نتايج ساير محققین
ارائه شده است .در بخشی جداگانه ،نتايج کلی حاصل از

)1- Double cantilever beam(DCB
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مدلسازی حاضر مورد بررسی قرار گرفته و نهايتاً نتیجهگیری

تنشهای گذرا ،نیروها و همچنین جابجايیهای ايجاد شده

و جمعبندی ارائه شده است.

را نمیتواند توضیح دهد.

 -2مدلسازی و شبيهسازی مکانيک ضربه

 -2-1-2انتشار امواج تنش در مواد کامالً االستيک

برای مدلسازی پديدهی ضربه روشهای تحلیلی و

ضربه سبب ايجاد امواج تنشی میشود که انرژی

محاسباتی متعددی وجود دارد [ ]12که در اين قسمت به

کرنشی را از ناحیهی ضربه منتقل میسازد .اگر مقدار انرژی

چند نمونه مهم اشاره شده است .ارائهی مدلهای موجود در

که بصورت ارتعاشات االستیکی تبديل شده ،نسبت قابل

اين زمینه ،جايگاه مدلسازی ضربه به کمک نرمافزار را بهتر

توجهی از انرژی کل را بخود اختصاص داده باشد ،مدل

نمايان میسازد ،که در مطالعهی حاضر نیز از اين روش

دينامیک جسم صلب ديگر پاسخگو نیست و در اين صورت

استفاده شده است.

رويکردی که بر اساس انتشار امواج است ،بسیار مناسب

 -1-2مدلهای تحليلي

میباشد .با استفاده از اين مدل آقای گولد اسمیت در سال

مدلهای تحلیلی برای مکانیک ضربه را میتوان به
چهار قسمت اصلی دسته بندی نمود:


مدلهايی که بر اساس دينامیک جسم صلب هستند.



مدلهايی که برای انتشار امواج تنش در اجسام کامالً
االستیک تعريف شدهاند.



 1961مطالعاتی بر روی ضربهی طولی دو میله ،ضربهی
عرضی يک جسم بر روی تیر ،ضربهی کششی يک جسم بر
میله و اثر ويسکواالستیک بر رفتار ضربهای را مطالعه کردند.
بعنوان مثال جابجايیهای يک میله در اثر بار ضربهای []12
بصورت رابطه ( )1ارائه میشود.
i

مدلهايی برای انتشار امواج تنش در اجسام جامدی که
بطور کامل االستیک نیستند .بعنوان مثال مدل ضربه و

()1-1

امواج پالستیک.1


مدلهای غیرمحلی 2که توانايی توضیح پراشیدن 3و تکه
تکه شدن 4در فرآيند ضربه را دارند.

 -1-1-2مدل دیناميک جسم صلب

مدل دينامیک جسم صلب بر اساس قانون ضربه-
مومنتم پايهريزی شده است .اين قانون بر اساس مشاهدات
پديدارشناختی از رفتار بازگشتی مواد االستیک و غیر
االستیک بیان شده است .مدل دينامیک جسم صلب برای
ضربه دارای محدوديتهای بسیار جدی است .اين مدل
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مدول يانگ ρ ،چگالی میله t ،زمان و  vسرعت را نشان
میدهد.
تئوری هرتز در مطالعات متعددی از جمله توسط

1- Shock and plastic waves
2- Non-local
3- Spallation
4- Fragmentation

جانسون [ ]13در سال  ،1985برای بدست آوردن رابطهی
نیرو-جابجايی و همچنین پیشبینی مدت زمان تماس و
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میزان حداکثر فرورفتگی در جسم هدف مورد استفاده قرار

تحت تأثیر قرار میدهد ،بر همین اساس تعداد کثیری از

گرفته است.

مطالعات از تئوریهايی استفاده میکنند که بر پايهی

فرمول تماس هرتز [ ]13که ارتباط بین نیروی تماسی

میکروساختارها هستند .يک روش غیر محلی بسیار مهم

عمودی و جابجايی عمودی را برقرار میسازد بصورت

فرمول پريدينامیک 2میباشد [ ]12که بطور ويژه برای

رابطه ( )2است.

شکست و گسیختگی دينامیکی بسط داده شده است.
3

F  K c

شاخصه مهمی که مدلهای غیر محلی را از ساير مدلها جدا

در رابطه ( K c ،)2عبارت از سفتی تماس ،

میسازد توانايی استفاده از اين مدلها برای پیشبینی

جابجايی عمودی بین دو جسم برخوردکننده و  Fنیروی

آسیبهايی پیچیده همچون پراشیدن و تکهتکه شدن می-

تماسی میباشد .با ترکیب رابطهی ( )2با معادلهی حرکت

باشد که ساير مذلهای تحلیلی ضربه ،اين قابلیت را ندارند.

صفحه يا تیر میتوان تغییرات نیروی تماسی بر حسب زمان

 -2-2مدلهای عددی

()2

2

و همچنین مدت زمان تماس را بدست آورد (بعنوان مثال

يکی از ابزارهای قدرتمند برای مدلسازی و طراحی

میتوان به کارهای گولداسمیت  1961اشاره کرد).

مواد جاذب انرژی جديد ،مدلهای عددی میباشند .هر چند

 -3-1-2انتشار امواج تنش در مواد االستوپالستيک

پیشرفت مهمی در زمینهی مدلسازی آسیب و گسیختگی در

مدل ضربهی االستیک برای حاالتی که تغییرشکلهای

زمینههای ضربه و نفوذ صورت پذيرفته ولی هنوز هم

پالستیک نیز در ناحیهی تماس بوجود آيد قابل تعمیم است.

کارهای زيادی برای انجام در اين حوزه وجود دارد.

معادلهی نیرو-جابجايی معموالً با اضافه کردن يک ترم

مدلسازی عددی ابزاری است که برای پیشبینی رفتار

میرايی بمنظور نشان دادن اتالف در ناحیهی تماس ،تصحیح

فیزيکی سیستمهای مادی مورد استفاده بوده و در طراحی

میشود .بنابراين امکان اين امر فراهم میشود که بصورت

سازههای بهینه بسیار کارگشا هستند .زمینهی طراحی بهینه

مؤثری بتوان ناحیهی تماس را همچون سیستم دمپر-فنری

بمنظور ساخت مواد جاذب انرژی ،هنوز در ابتدای راه

[ ]12بصورت رابطه ( )3مدلسازی نمود.

خويش است .از جمله روشهای عددی میتوان به موارد

()3

) F  Fc ( )  Fv ( ,  )  FP ( , 

 Fcهمان قسمت االستیک نیروی تماسی میباشد و Fv

زير اشاره کرد:


روشهای المان محدود و تفاضل محدود که در نرم-

قسمت میرايی ويسکوز و  FPنیروی مربوط به اتالف ناشی

افزارهايی مثل ال اس داينا و آباکوس استفاده شده

از تغییر شکلهای پالستیک میباشد  .و  نیز به ترتیب

است.

تغییر شکل و نرخ تغییر شکل بین هدف و گلوله میباشند.



روشهای مستقل از مشبندی.

 -3تعریف مسأله

 -4-1-2مدلهای غير محلي

مواد مهندسی دارای میکروساختارهايی 1هستند که

صفحات هدف بصورت ديسکی به قطر  211میلیمتر و

عکسالعمل آنها را به انتشار امواج ،ضربه ،آسیب و شکست

ضخامت ثابت  8/3میلیمتر در نظر گرفته شده است .ضخامت

1- Microstructure

2- Peridynamics
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چسب بین دو اليهی فلزی برابر  1/2میلیمتر میباشد .جابجايی

فلزات مذکور در منابع [ ]11 ,5موجود است که در جدول ()1

نقاط مرزی ديسک هدف در سه جهت مقید شده است .جسم

به آنها اشاره شده است .در شکل ( )1نمايی از مدل متقارن

ضربهزننده نیز کرهای به شعاع  13میلیمتر میباشد .ضربهزننده

محوری دو بعدی نشان داده شده است .هم اليههای فلزی هم

جسمی صلب در نظر گرفته شده که  19/31کیلوگرم جرم دارد

اليهی چسب ،توسط المانهای  Thin Shell 163مشبندی

و با سرعت  3متر بر ثانیه به جسم هدف برخورد میکند .جسم

شدهاند .در محل تماس بین گوی و جسم هدف اندازهی المان-

هدف نیز از ترکیب تمامی حالتهای ممکن از چهار فلز

ها ريزتر شده است تا از خطاهای عددی ناشی از شرايط غیر

آلومینیوم  ،6061-T6فوالد ،سرب و آلومینیوم  6061بصورت

خطی ايجاد شده در ناحیه تماس ،تا حد ممکن جلوگیری شود.

دو اليه ساخته شده است .چسب مورد استفاده برای اتصال

نرمافزار ال اس داينا اين امکان را فراهم میسازد که کاربر از

صفحات فلزی  EC-2214میباشد که از نوع چسبهای

میان طیف وسیعی از مدلهای مادی ،بتواند مدل مادی مد نظر

اپوکسی محسوب میشود .مشخصات مادی مربوط به چسب و

خود را انتخاب نمايد.

جدول ( )1مشخصات مادی فلزات و چسب بکار رفته در مدلسازی.
-1

نام ماده

چگالی ()kg/m3

مدول االستیسیته ()GPa

نسبت پواسون

تنش تسلیم ()MPa

ضريب اول کوپرسايموند ( )s

ضريب دوم کوپرسايموند

آلومینیوم]6061-T6[14

2685

68/9

1/33

276

1711111

4

فوالد][15

7811

211

1/29

237

41

5

سرب][16

11211

16

1/44

11

41

1/8

آلومینیوم ]6061[17

2711

71

1/33

125

6511

4

چسب ]EC2214 [18

1545

5/1

1/38

52

7955

5/26

ذکر است ،رفتار غیر االستیک مواد پلیمری از جمله
چسبهای پلیمری با مواد فلزی متفاوت میباشد .البته اين تفاوت
بسته به نوع ماده پلیمری و نوع بارگذاری میتواند شدت و
شکل( )1نمايی از مدل متقارن محوری ضربهزننده و جسم هدف.

مدل مادی پالستیک-سینماتیک-ايزوتروپیک 1که قابلیت
در نظر گرفتن رفتار االستیک-پالستیک دارد ،برای مدلسازی
اليههای فلزی و اليهی چسب استفاده شده است .اين مدل

ضعف داشته باشد .در مسئله حاضر ،مقايسه نتايج مدلسازی با
نتايج آزمايشگاهی حاکی از آن بود که مدل مادی االستیک-
پالستیک-سینماتیک برای فلز و چسب قابل قبول بوده است.
 -4اعتبارسنجي نتایج

مادی با در نظر گرفتن ضرايب کوپر-سايموند ،میتواند اثرات

اعتبارسنجی نتايج در دو مرحله انجام شده است .بعنوان

نرخ کرنش در بارگذاری ضربهای را محاسبه نمايد .ضرايب

اعتبارسنجی اول ،نتايج نمودار نیرو بر حسب زمان برای

کوپر-سايموند مربوط به مواد بکار رفته در مدلسازی در جدول

سازهی فوالد-آلومینیوم رسم شده و با نتايج منبع [ ]5مقايسه

( )1ارائه شده است.

شده است .مطابق شکل ( )2تطابق خوبی بین نتايج مدلسازی
حاضر با نتايج منبع [ ]5مالحظه میشود .به ترتیب  %5و

1- Plastic-Kinematic-Isotropic
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 %2/5خطا در نیروی تماسی و زمان تماس برای صفحات

 8/1میلیمتر از ارتفاع  21سانتیمتر به ترتیب با جرم  6/2و

فوالد-آلومینیوم مشاهده گرديد.

 11/2کیلوگرم به سازههای  1151-1151و 1151-2124

بعنوان اعتبارسنجی دوم ،سازههای فلزی دواليه تحت
آزمايش ضربهی وزنهی افتان قرار گرفته و نتايج اين

برخورد کرده است .نمايی از نمونه آزمايشگاهی بسته شده
در دستگاه در شکل ( )4نشان داده شده است.

آزمايشها با نتايج مدلسازی حاضر مقايسه شده است .دو
سازه فلزی متورق ساخته شده است .سازه اول شامل دو اليه
از آلومینیوم  1050-H14بوده ( )1151-1151و در سازهی
دوم اليهی اول از جنس آلومینیوم  1050-H14و اليهی دوم
آن از جنس آلومینیوم  )1151-2124( 2024-T3ساخته شده
است .نمونهای از سازههای دو اليه فلزی در شکل ( )3نشان
داده شده است.
مشخصات هندسی هر دو سازه مشابه بوده بطوری که
صفحات فلزی ديسک مانند به قطر  19/5سانتیمتر و به

شکل( )2اعتبارسنجی نتايج برای صفحات فوالد -آلومینیوم.

ضخامت  2±1/12میلیمتر توسط چسب  Araldite 2012به
ضخامت  1/25±1/11میلیمتر بهم متصل شدهاند .چسب
سازهای  Araldite 2012دو جزئی بوده و از نوع چسبهای
اپوکسی محسوب میشود .مشخصات مادی چسب و دو
جنس آلومینیوم بکار رفته در آزمايش در جدول ( )2ارائه
شده است .الزم به ذکر است که عملیات پخت چسب در

شکل( )3سازه فلزی دواليه تحت آزمايش ضربه الف) نمای باال ب)
چیدمان سازه.

دمای اتاق انجام شده است .همچنین برای تقويت هرچه

خروجیهای آزمايش ضربه شامل نیروی تماسی ماکزيمم،

بیشتر اتصال بین چسب با اليههای فلزی ،سطوح فلزی

مدت زمان تماس ،میزان فرورفتگی در سطح جسم هدف

چندين بار با آستون تمیز شدهاند.

(جابجايی نقطه باال) ،میزان جابجايی باقیمانده در نقطه

فاصلهای به اندازهی  2/25سانتیمتر در جهت شعاعی در

مرکزی پشت سازه (جابجايی نقطه پائین) ،شعاع پالستیک و

محیط هر دو سازه بصورت گیردار نگهداشته شده است.

میزان انرژی جنبشی باقیمانده ضربهزننده اندازهگیری شده و

يعنی دايرهای به اندازهی قطر  15سانتیمتر بصورت آزاد در

با نتايج عددی مقايسه شده است.

وسط سازه قرار دارد که ضربهزننده به مرکز آن برخورد
میکند .در هر دو سازه ضربهزننده به اليهی آلومینیوم
 1050-H14برخورد کرده است .ضربهزننده کروی به شعاع

13

بررسي رفتار سازههای فلزی دو الیه همجنس و غيرهمجنس تحت بارگذاری ضربه سرعتپائين
جدول ( )2مشخصات مادی فلزات و چسب بکار رفته در آزمايش ضربه.
ضريب اول

ضريب دوم

نام ماده

چگالی ()kg/m3

مدول االستیسیته ()GPa

نسبت پواسون

تنش تسلیم ()MPa

آلومینیوم ]2024-T3[17

2781

73/1

1/33

345

6511

چسب ]Araldite 2012[19

1171

1/35

1/41

31

91/93

5/26

آلومینیوم ]1050-H14[17

2711

71

1/33

85

6511

4

-1

کوپرسايموند ( )s

کوپرسايموند
4

آزمايشگاهی نیروی تماسی ماکزيمم و مدت زمان تماس
برای سازه  1151-2124نیز برابر  7/71کیلونیوتن و 6/4
میلیثانیه بوده است و مقادير عددی برای اين خروجیها
برابر  8/1کیلونیوتن و  5/6میلیثانیه بوده که به ترتیب برای
نیرو و زمان ،میزان خطای  5و  12/5درصد در مقايسه با
نتايج آزمايشگاهی وجود دارد .خروجیهای ديگر آزمايش
ضربهی سرعت پائین برای سازه  1151-1151با نتايج عددی
مقايسه شده و در شکل ( )5نشان داده شده است .مقايسه
نتايج عددی و آزمايشگاهی برای سازه  1151-2124نیز در
شکل ( )6نشان داده شده است .میزان خطای نتايج عددی
شکل( )4سازه فلزی دواليه قرارگرفته در دستگاه تست ضربه.

محاسبه نیروی تماسی در آزمايش ضربه به روشهای
مختلفی از جمله استفاده از نیروسنج يا شتابسنج ،میتواند
انجام پذيرد .در آزمايشهای حاضر محاسبه نیروی تماسی
با استفاده از شتابسنج صورت پذيرفته است .بدين صورت
که شتابسنج به پشت ضربهزننده وصل شده و شتاب ضربه-
زننده در حین تماس ثبت شده است .با ضرب کردن میزان
شتاب در جرم ضربهزننده میتوان مقدار نیروی تماسی را
بدست آورد .مقادير آزمايشگاهی نیروی تماسی ماکزيمم و
مدت زمان تماس برای سازه  1151-1151برابر 4/4
کیلونیوتن و  6میلیثانیه بوده است و مقادير عددی برای اين
خروجیها برابر  4/7کیلونیوتن و  5/2میلیثانیه بوده که به

نسبت به نتايج آزمايشگاهی مطابق شکلهای ( )5و ( )6برای
خروجیهای جابجايی نقطه باال ،جابجايی نقطه پائین ،شعاع
پالستیک و انرژی جنبشی باقیماندهی ضربهزننده برای سازه
 1151-1151به ترتیب برابر  11/8 ،8/6 ،14/3و 11/8
درصدمیباشند و همچنین برای سازه  1151-2124به ترتیب
برابر  8/9 ،13/8 ،11/6و  6/5درصد میباشند .اختالف بین
نتايج مدلسازی عددی و آزمايشگاهی برای تمام خروجی-
های ضربه سرعت پائین ،برای هر دو سازه  1151-1151و
 1151-2124در جدول ( )3بصورت درصد ارائه داده شده
است.
جدول ( ) 3اختالف درصدی بین نتايج مدلسازی عددی و آزمايشگاهی.
مدت

انرژی

زمان

جنبشی

تماس

باقیمانده

1151-1151

6/ 8

13/3

11/8

11/8

1151-2124

5

12/5

6/ 5

8/ 9

سازه

ترتیب برای نیرو و زمان میزان خطای  6,8و 13/3درصد در
مقايسه با نتايج آزمايشگاهی مشاهده میشود .مقادير

نیروی
تماسی

شعاع
پالستیک

جابجايی

جابجايی

نقطه

نقطه

پائین

بااليی

8/ 6

14/3

13/8

11/6
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شکل( )5مقايسه نتايج مدلسازی با نتايج آزمايشگاهی برای سازه
.1151-1151
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شکل( )7تغییر شکل صفحات جلو و پشت سازههای دواليه الف)
صفحه جلو سازه  1151-1151ب)صفحه پشت سازه  1151-1151ج)
صفحه جلو سازه  1151-2124د) صفحه پشت سازه .1151-2124

شکل( )6مقايسه نتايج مدلسازی با نتايج آزمايشگاهی برای سازه
.1151-2124

شکل( )8نتايج مدلسازی عددی برای جابجايی عمودی نقاط مختلف
سازهها.

آسیبهای ايجاد شده در صفحات جلو و پشت سازهی
متورق در شکل ( )7نشان داده شده است .جابجايی نقاط
بااليی و پائینی سازه هدف نیز در مدلسازی متقارن محوری

 -5سازههای فلزی چندالیه همجنس تحت
بارگذاری ضربهای

در شکل ( )8نشان داده شده است .با مقايسهی شکلهای

سازههای هدف از چهار جنس فلز متفاوت ساخته شده-

( )7و ( )8کامالً مشخص است که بیشترين جابجايی در نقطه

اند که برای هر جنس يک عدد از  1تا  4اختصاص داده شده

مرکزی سازه اتفاق افتاده است .همچنین با مقايسه شکلهای

است .عدد متناظر با آلومینیوم  6061-T6برابر  ،1عدد متناظر

( )7و ( )8میزان خطای نتايج آزمايشگاهی و مدلسازی

با فوالد برابر  ،2عدد متناظر با سرب برابر  3و عدد متناظر با

عددی برای خروجیهای جابجايی نقطه بااليی و پائینی

آلومینیوم  6061برابر  4فرض شده است .کد گذاری سازه-

برای سازه  1151-1151به ترتیب برابر  14/3و  8/6درصد و

های هدف نیز با يک مثال توضیح داده میشود .در نامگذاری

همچنین برای سازه  1151-2124به ترتیب برابر  11/6و

سازهی هدف ،نام فلزی که در مقابل ضربهزننده قرار می-

 13/8درصد میباشند.

گیرد ،نخست ذکر میشود .کد  12متعلق به سازهای است که
در آن جنس آلومینیوم  6061-T6در برابر ضربهزننده بوده و
جنس فوالد بعنوان اليهی فلزی دوم قرار دارد .نکته مهم
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ديگر در مورد خروجیهاست .در اين مطالعه به  5خروجی
مهم اشاره شده است .خروجی اول نیروی تماسی که بین
گوی و صفحه هدف ايجاد میشود در نظر گرفته شده است.
خروجیهای ديگر مسأله عبارتند از مدت زمان تماس که از
لحظهی تماس بین گوی با صفحهی هدف آغاز شده و تا
لحظهی جدايی دو جسم ادامه دارد .میزان جابجايی که ناشی

شکل( )11میزان انرژی اتالفی برای سازههای همجنس.

از حرکت نقطهی زيرين سازه در راستای ضربه است .میزان

شکل ( )11رفتار نیروی تماسی بر حسب زمان را برای

فرورفتگی در سطح جسم هدف که ناشی از برخورد گوی

سازههای همجنس نشان میدهد .جنس فوالد تنش تسلیم

به صفحهی بااليی جسم هدف است .میزان انرژی اتالفی که

باالتری دارد بنابراين هنگامی که گوی به سازهی فوالدی

حاصل اختالف انرژی جنبشی ضربهزننده قبل و بعد از

برخورد میکند تنشها در محل تماس با شیب بیشتری

برخورد میباشد .ابتدا سازههای  33 ،22 ،11و  44که هر دو

افزايش پیدا کرده و نتیجه نیروی تماسی بیشتری بوده است.

اليهی ابتدايی و انتهايی از فلزات همجنس تشکیل شدهاند

عامل دوم مربوط به مدول االستیسیتهی باالی فوالد است که

بررسی شده است.

سبب شده جابجايی کمتری داشته باشد .در نتیجه سطح تماس

شکل ( )9میزان جابجايی ماکزيمم نقطهی زيرين سازهی

بین ضربهزننده و جسم هدف کوچکتر بوده و تنشها در

هدف را برای سازههايی که جنس اليههای فلزی مشابهی

ناحیهی کوچکتری توزيع شده و میزان نیروی منتجه بیشتر

دارند نشان میدهد .سازهی  33بیشترين میزان جابجايی را در

شده است .بنابراين دو پارامتر مادی تنش تسلیم و مدول

اثر برخورد گوی تجربه میکند .زيرا مدول االستیسیتهی

االستیسیته نقش قابل توجهی در اندازهی نیروی تماسی ايفا

پائینتری نسبت به ساير جنسهای فلزی دارد.

میکنند.

شکل ( )11میزان انرژی اتالفی را برای سازههای هم-
جنس نشان میدهد .سرب بدلیل اينکه تنش تسلیم پائینتری
نسبت به ساير فلزات داراست لذا نواحی زيادی وارد ناحیه
پالستیک خواهند شد .بنابراين میزان انرژی اتالفی برای سرب
بیشترين مقدار را بخود اختصاص داده است.

شکل( )11نیروی تماسی بر حسب زمان برای سازههای همجنس.

 -6سازههای فلزی چندالیه غيرهمجنس تحت
بارگذاری ضربهای
شکل( )9میزان جابجايی ماکزيمم نقطه زيرين سازه برای سازههای هم-
جنس.

در شکلهای ()13( ،)12و ( )14به ترتیب میزان جابجايی
ماکزيمم ،میزان انرژی اتالفی و رفتار نیرو بر حسب زمان
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برای سازههای  13 ،12 ،11و  14نشان داده شده است .با اين

جنسی که مدول االستیسیتهی بااليی داشته باشد در اثر

نمودارها میتوان تأثیر جنس اليهی دوم را بهتر مقايسه

اعمال بار ،کمتر جابجا میشود.
شکل ( )13در مقايسه با شکل ( )11يکنواختی بیشتری

نمود.

دارد .زيرا در تمامی سازههای نشان داده شده در شکل ()13
جنسی که در برابر ضربهزننده قرار میگیرد يکسان است و
لذا تشابه بیشتری در ايجاد نواحی پالستیک محل اتصال
خواهند داشت .نهايتاً در شکل ( )13مشخص است که
اعمال مادهی سرب به سازه سبب شده که نسبت حجمی
شکل( )12میزان جابجايی ماکزيمم نقطهی زيرين سازه برای سازههای
مختلف.

ماده با تنش تسلیم کمتر در جسم زياد شود و اين امر موجب
افزايش انرژی اتالفی سازه شده است.
اندازه نیروی تماسی و همچنین مدت زمان تماس در
شکل ( )14در مقايسه با شکل ( )11اختالف کمتری دارد.
علت کم شدن اختالف بین نتايج و افزايش يکنواختی در
خروجیها مربوط به تشابه در جنس اليهی نخست سازهی
دواليه میباشد .ولی ترتیب سازهها از بیشترين نیروی تماسی
به کمترين میزان همچنان حفظ شده است .هرچه نسبت

شکل( )13میزان انرژی اتالفی برای سازههای مختلف.

حجمی جنس فلزات بکار رفته در سازههای فلزی چند اليه
از نظر خصوصیات مادی همچون تنش تسلیم و مدول
االستیسیته بهم نزديک بوده ،نهايتاً رفتار سازهها در مقابل
بارگذاری ضربهای بهم نزديکتر بوده است.
در شکلهای ()16( ،)15و ( )17به ترتیب میزان
جابجايی ماکزيمم ،میزان انرژی اتالفی و رفتار نیرو بر
حسب زمان برای سازههای  31 ،21 ،11و  41نشان داده شده

شکل( )14نیروی تماسی بر حسب زمان برای سازههای مختلف.

مطابق شکل ( )12کمترين جابجايی ماکزيمم متعلق به
سازه  12میباشد .دلیل اين امر میتواند بخاطر مدول
االستیسیتهی باالی فوالد باشد که در اثر اعمال خمش ناشی
از ضربهی عرضی ،جابجايی کمتری داشته است .بطور کلی

است .با اين نمودارها میتوان تأثیر جنس اليهی نخست را
بهتر بررسی نمود زيرا در تمام اين سازهها ،جنس اليهی دوم
از آلومینیوم  6061-T6میباشد و جنس اليهی نخست که
در برابر ضربهزننده قرار میگیرد در حالتهای مختلف عوض
میشود .بنابراين تأثیر تغییر پارامترهای مادی در اليهی
نخست بر روی خروجیها مشخص میشود.

12

بررسي رفتار سازههای فلزی دو الیه همجنس و غيرهمجنس تحت بارگذاری ضربه سرعتپائين

قسمت عمدهی انرژی اتالفی بخاطر نواحی پالستیک
ايجاد شده در جسم هدف میباشد .بنابراين بطور کلی می-
توان بیان کرد که در جنسی که تنش تسلیم کمتری دارد
نهايتاً انرژی اتالفی بیشتری ايجاد شده است .همین امر در
شکل ( )16بطور کامل قابل استناد است .در سازه  31بدلیل
شکل( )15میزان جابجايی ماکزيمم نقطهی زيرين سازه برای سازههای
مختلف.

قرار گرفتن جنس سرب در مقابل ضربه زننده ،میزان انرژی
اتالفی افزايش يافته ،که اين امر بخاطر پائین بودن تنش
تسلیم جنس سرب میباشد.
با مقايسهی دو شکل ( )14و ( )17مشخص میشود که
با تغییر ترتیب اليههای فلزی ،تفاوت خیلی کمی از نظر
خروجیهای نیروی تماسی و مدت زمان تماس حاصل شده
است .زيرا نسبت حجمی مواد بکار رفته در سازه فلزی چند

شکل( )16میزان انرژی اتالفی برای سازههای مختلف.

اليه در مقايسه اين دو نمودار ثابت مانده است .تفاوت
ناچیزی هم که در نتايج اين دو نمودار مشاهده میشود،
بخاطر تغییرات محلی مکان تماس ضربه میباشد که در
تغییر ترتیب اليهها میتواند بعنوان عاملی اثرگذار ايفای
نقش کند ولی رفتار کلی سازه را نتوانسته تحت تأثیر قرار
دهد.
 -7الیهچينيهای ممکن از ترکيب چهار جنس فلز
در اين قسمت تمام حالتهای ممکن از ترکیب چهار

شکل( )17نیروی تماسی بر حسب زمان برای سازههای مختلف.

مطابق شکل ( )15جابجايی دو سازه  11و  41نزديک
هم هستند چرا که پارامترهای مادی هر دو جنس بسیار
مشابه هم هستند .اما سازههای  21و  31تفاوت بسیار زيادی
با اين دو سازه دارند .سازه  31بخاطر وجود سرب در
ترکیب اليهی نخست دارای جابجايی بیشتری بوده است.
سازه  21نیز بخاطر اينکه فوالد در مقابل ضربهزننده واقع
شده ،دارای جابجايی کمتری نسبت به سازههای ديگر بوده
است.

جنس فلز  3 ،2 ،1و  4از نظر خروجیهای مختلف بررسی
شده و نتايج در جدول ( )4بیان شده است.
در جدول ( )4میانگینی از پنج خروجی مختلف برای
سازههای متفاوت ارائه شده است .توضیح بیشتر در مورد
جدول ( )4اينکه ستون اول ،جنس اليهی نخست را نشان
میدهد که در برابر ضربهزننده قرار گرفته است .برای هر
جنس از اليهی نخست که در برابر ضربهزننده قرار میگیرد،
چهار حالت مختلف امکان مدلسازی وجود دارد زيرا چهار
جنس فلزی مختلف موجود است که میتواند بعنوان جنس
اليهی دوم انتخاب شود .میانگینی از اين چهار حالت برای
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خروجیهای مختلف محاسبه شده و در جدول ( )4ثبت

حالت بهینه در مسائل مختلف است .دلیل اين امر اين است

شده است.

که جنس مادی اليه های اول و دوم بر روی خروجی های

جدول ( )4نتايج برای تمام اليهچینیهای ممکن از ترکیب چهار جنس.

مختلف نظیر نیروی تماس ،زمان تماس ،حداکثر جابجايی

میانگین

در اثر برخورد و انرژی جذب شده توسط سازه اثرات

میانگین

میانگین

میانگین

میانگین

جنس اليه در

نیروی

زمان

انرژی

جابجايی

برابر ضربهزننده

ماکزيمم

تماس

اتالفی

ماکزيمم

()kN

()ms

()J

()cm

فرورفتگی
()cm

مختلف دارد .برای مثال ممکن است در يک مسئله کمینه
بودن جابجايی محل برخورد مد نظر باشد و در مسئله

1

33/23

4/78

56/82

1/4319

1/2516

2

41/13

3/65

61/88

1/3196

1/1996

3

17/7

9/39

74/44

1/9569

1/7349

4

28/8

5/11

66/32

1/4739

1/3546

از طرف ديگر اين مقاله برای شبیه سازی رفتار

به عبارت ديگر هر کدام از دادههای جدول (،)4

مکانیکی سازه های چند اليه ،يک روش مدلسازی (شامل

میانگینی از چهار حالت مختلف را نشان میدهند .میانگین

مدل مادی و هندسی) نیز پیشنهاد میدهد که در نتیجه زمان

نیروی ماکزيمم برای حالتی که جنس اليهی نخست از

حل بطور چشمگیری کاهش يافته است بدون اينکه دقت

فوالد بوده برابر با  41/131کیلونیوتن میباشد که نسبت به

نتايج تغییر قابل توجهی پیدا کند .اين موضوع به محققین

ساير فلزات بیشترين مقدار را بخود اختصاص داده است.

ديگر اجازه میدهد در زمان کمتری بتوانند تحلیلهای مورد

میانگین مدت زمان تماس و انرژی اتالفی برای سرب به

نظر خود را انجام دهند.

ترتیب  9/391میلیثانیه و  74/44ژول میباشد که در بین

 -8نتيجهگيری

سازههای ديگر بیشترين مقدار را بخود اختصاص داده است.
ترتیب میانگین خروجیهای جابجايی و فرورفتگی سطحی
نیز از بیشترين مقدار به کمترين مقدار برای جنسهای
سرب ،آلومینیوم  ،6061آلومینیوم  6061-T6و فوالد بوده
است.

ديگری بیشینه بودن میزان انرژی جذب شده اهمیت بیشتری
داشته باشد.

در مطالعه حاضر مدل دوبعدی متقارن محوری جهت
مدلسازی ضربه سرعت پائین بکار رفته و با نتايج مدلسازی
ساير محققین و همچنین با نتايج آزمايشگاهی ،اعتبارسنجی
شده است .سازههای چنداليه فلزی کاربرد زيادی در صنايع
مختلف از جمله صنايع هوايی دارند ولی رفتار ضربهای آنها

قابل ذکر است ،با در نظر گرفتن چهار جنس فلز

بطور کامل مطالعه نشده است .لذا در اين مطالعه رفتار

پرکاربرد صنعتی در سازه های فلزی چند اليه ،تاثیر حضور

ضربهای سازههای دواليه با چهار جنس متفاوت بررسی شده

هر کدام از اين جنس ماده ها در اليه اول و دوم يک سازه

است .با توجه به آنچه که گفته شد در ضربهی سرعت پائین

دو اليه مورد بررسی قرار گرفته است .البته هدف اين مقاله

روی سازههای فلزی چنداليه پارامترهای مادی مربوط به

بطور مستقیم بهینهيابی نبوده است ولی مقاله اطالعات

جنس اليههای فلزی نقش بسزايی روی رفتار مکانیکی اين

ارزشمندی در خصوص اثر جنس اليه ها در اختیار

سازهها خواهند داشت .جنس فلزی که تنش تسلیم و مدول

مهندسین طراح قرار میدهد تا بتوانند بسته به مسئله خود،

االستیسیته بیشتری داشته باشد ،نهايتاً نیروی تماسی بیشتری

حالت بهینه را تعیین نمايند .اين امر بخاطر متفاوت بودن

ايجاد شده است .تنش تسلیم بیشتر سبب میشود نواحی
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