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چکیده :در بحث ضربه روی سازه های کامپوزیتی ،افزایش سفتی رویه های سازه یکی از مهمترین راهکار های افزایش مقاومت سازه کامپوزیتی در
برابر ضربه می باشد .در این تحقیق به بررسی اثر اثر هسته ی موج دار بر ضربه ی سرعت پایین روی پنل های ساندویچی با رویه های هوشمند و
فومی الی ه چینی شده پرداخته شد .در این تحقیق از هسته های فومی با چگالی متفاوت الیه چینی شده و آلومینیوم های موج دار و رویه های کربن/
اپوکسی تقویت شده با سیم های آلیاژ حافظه دار( ) SMAدر سازه ساندویچی مورد تحقیق استفاده شده است .سازه های ساندویچی با پیکره بندی
های متفاوت تحت ضربه کم سرعت قرار گرفتند و نتایج نشان داد اضافه نمودن هسته موج دار به افزایش مقاومت به ضربه سازه و افزایش نیرو تماسی
ضربه منجر شده است.
واژههای كلیدی :آلیاژ حافظه دار ،ساندویچ پانل ،هسته موجدار ،هسته فومی الیه چینی شده

 .1مقدمه
به دلیل عدم تقویت سازه های ساندویچی کامپوزیتی در راستای ضخامت  ،این سازه ها مقاومت کمی در برابر بارگذاری ضربه ای دارند .آسیب های
ناشی از ضربه یکی از مهم ترین مشکالتی است که سازه های کامپوزیتی با آن روبرو هستند[ .]1حال برای رفع این مشکل از تقویت کننده هایی
چون آلیاژ های حافظه دار استفاده می شود که با خاصیت شبه ارتجاعی ،امکان افزایش سفتی و مقاومت به ضربه را در سازه های کامپوزیتی افزایش
می دهند .خاصیت شبه ارتجاعی آلیاژ های حافظه دار امکان تحمل کرنش شکست باال وکرنش قابل بازیابی را ایجاد می سازد .این توانایی فشار باال
از الیاف  SMAدر درجه اول ناشی از یک تحول فاز مارتنزیتی ناشی از تنش است که باعث ایجاد منطقه فالت در منحنی تنش-کرنش می شود.
این خاصیت باعث می شود که آلیاژ حافظه دار انرژی کرنشی بسیار بیشتری نسبت به سایر الیاف را قبل از شکست آنها جذب کند .در طی سالیان
اخیر بررسی های خوبی درخصوص کاربرد آلیاژ های حافظه دار در بحث ضربه کم سرعت روی سازه های ساندویچی انجام شده است .در سال 2013
مئو و همکارانش به بررسی اثر آلیاژ های حافظه دار در بهبود خواص ضربه در سازه های هوانوردی پرداخته اند .در این مقاله به صورت تجربی و
عددی پاسخ یک صفحه کامپوزیتی ترموپالستیک هوشمند را که تحت ضربه کم سرعت قرار گرفته است .نتایج نشان داد استفاده از آلیاژ های حافظه
دار ،افزایش مقاومت به آسیب کامپوزیت ها را افزایش داده و انرژی جذب شده قبل از شکست سطح باالتری داشته است[ .]1در تحقیق دیگر خلیلی
و همکارانش [ ]2به بررسی پاسخ ضربه کم سرعت بر روی سازه های کامپوزیتی ترکیبی دیواره نازک فعال با سیم تعبیه شده  SMAپرداخته اند.
این مقاله به آنالیز پاسخ ضربه کم سرعت بر سازه های دیواره نازک پرداخته و برای این تحلیل از مدل دو درجه آزادی جهت بیان واکنش های بین
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ضربه زننده و هدف استفاده شده است .نتایج نشان داده است که برخی از پارامترهای مهم هندسی و فیزیکی مانند کسر حجمی  ، SMAجهت
گیری الیاف متوسط کامپوزیت  ،جرم ضربه  ،سرعت ضربه و نسبت طول به ضخامت صفحه (نسبت یک ساعت) از عوامل مهم مؤثر در طراحی این
دست سازه ها بوده است .سال  2007در تحقیقی دیگر خلیلی و همکارانش[ ]3تأثیر روش افزایش سفتی هوشمند بر واکنش ضربه سرعت پایین بر
روی سازه های هوشمند پرداختند .در این مقاله به افزایش سفتی سازه به روش هوشمند( )SSP1پرداخته شده است .مشاهده شد که با استفاده از
 SSPمی توان ویژگی های مکانیکی سازه را بسیار بهبود بخشید .در مقاله ای دیگر در سال  2009تأثیر آلیاژ حافظه شکل بر رفتار آسیب در برابر
ضربه و خصوصیات پسماند لمینت های شیشه /اپوکسی تحت دمای پایین توسط کانگ و کیم [ ]4مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج نشان داد پاسخ
ضربه لمینیت مورد بررسی تحت تاثیر دما و آلیاژ های حافظه دار قرار داشته و به دلیل تردی مواد تشکیل دهنده  ،میزان انرژی آستانه مقاومت در
اثر دما تحت تأثیر قرار گرفته است .رغوان و همکارانش[ ]5نیز در تحقیقی به خواص میرایی،کششی و ضربه کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با
آلیاژ های حافظه دار ( )SMAشبه االستیک پرداختند .از پژوهش های صورت گرفته دیگر ،شکوه فر و همکارانش [ ]6به تحلیل و بهینه سازی
صفحات کامپوزیت ترکیبی هوشمند در معرض تأثیر سرعت کم با استفاده از روش سطح پاسخ ( )RSMپرداختند .در این مقاله به مطالعه و توسعه
یک مدل دقیق برای خیز صفحه کامپوزیتی هوشمند پرداخته شده است .نتایج نشان داد که کسر حجمی عامل مهمتری در بهینه سازی و روند
طراحی سازه ها بوده است .در سال  2013خلیلی و آردالی[ ]7به مطالعه پاسخ ضربه کم سرعت پانل چند الیه ضربدری متقارن دو انحنایی با سیم
های  SMAتعبیه شده پرداختند.نتایج تحقیق نشان داد که شعاع انحنا در پاسخ ضربه پنل ها اهمیت داشته و کاربرد سیم های حافظه دار در پنل
های تخت بیشتر جهت کاهش تغییر شکل و خیز نمود پیدا کرده است .خلیلی و سعیدی [ ]8نیز به بررسی پاسخ دینامیکی تیر چندالیه کامپوزیتی
تقویت شده با سیم های  SMAتحت ضربه چند جرم پرداختند .نتایج بدست آمده از پژوهش آن ها نشان دادند که سیم های آلیاژی حافظه دار
تعبیه شده در تیر کامپوزیتی چند الیه باعث ایجاد انحراف کمتری در مقایسه با تیرهای فاقد سیم آلیاژ حافظه دار  ،شده است .در سال های
اخیرپژوهشگرانی به تحقیقات در این حوزه اقدام کرده اند .لی و همکارانش [ ]9در مقاله ای به بررسی پاسخ ضربه کم سرعت ساندویچی پنل هایی
با هسته فومی و رویه ترکیبی کامپوزیت -آلیاژ حافظه دار پرداختند .هشت نوع از پنل ساندویچی با هسته فومی و رویه ترکیبی کامپوزیت -آلیاژ
حافظه دار تحت تست ضربه  35ژول قرار گرفتند .نتایج نشان می دهد که مقاومت به ضربه در پانل ساندویچ هیبریدی  SMAافزایش یافته است.در
سال  2019گویدا و همکارانش[ ]10در تحقیقی به تحلیل دینامیک ضربه کامپوزیت های ترکیبی هوشمند با آلیاژهای حافظه دار پرداختند.در این
کار صورت گرفته ،تحلیل رفتار کامپوزیت ترکیبی آلیاژ حافظه شکل برای کاربردهای هوایی با استفاده از یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل عددی
و آزمایش های تجربی بیان شده است.مهمترین نتیجه این تحقیق ،بهبود واکنش ضربه کامپوزیت و جذب انرژی به لطف اثر فوق االستیک بوده است.
در تحقیقات دیگری که در سال های اخیر صورت گرفت است می توان به مقاله وو و همکارانش [ ]11اشاره کرد .در این مقاله در خصوص رفتار ضربه
سرعت پایین و تحت فشار قرار دادن پس از ضربه ،ساندویچ پنل با هسته فومی با ورق های ترکیبی از  SMAمطرح شده است .پینتو و همکارانش[]12
نیز در سال  2019پاسخ مکانیکی کامپوزیت ترکیبی مبتنی بر آلیاژ حافظه شکل در معرض ضربه های سرعت پایین را بررسی نمودند .هم چنین در
تحقیقی شرعیات و حسینی[ ]13مقاله ای با موضوع نظریه کلی -محلی و مدل انرژی برای صفحه های ساندویچ با هسته های نرم و سیم های SMA
ناهمسانگرد توزیع شده تحت بارهای ضربه ای ارائه نمودند.برای اولین نامتقارنی تنش-کرنش و ناهمسانگردی سیم های  SMAدر تحلیل واکنش
ضربه گنجانیده شده است.در این تحقیق از هسته اکزتیک برای ساندویچ پنل استفاده شده است.هسته آکزتیک و سیم های حافظه دار باعث افزایش
سفتی و نیروی تماس و درنتیجه کاهش خیز سازه ساندویچی مورد مطالعه شده اند.
همانطور که مشاهده شد در خصوص استفاده از سیم های حافظه دار در سازه های کامپوزیتی تحقیقاتی صورت گرفته است.اما تا به حال تحقیقی در
خصوص متغیر بودن خواص هسته و تقویت کننده های جدیدی چون هسته های موج دار در کنار افزایش سفتی رویه های کامپوزیتی بوسیله سیم
های  SMAصحبت نشده است .از این رو تصمیم برآن شد تا در خصوص این موضوع تحقیقات مورد نظر صورت گیرد و در خصوص نیروی تماسی
و انرژی درونی سازه بحث شود.
__________________________________________________________________________________
1
smart stiffening procedure
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 -2تحلیل المان محدود
تحلیل سازه های مورد نظر توسط نرم افزار المان محدود  ANSYSصورت گرفته است .مش های سازه با توجه به نوع آنالیز Explicit/linear
در نظر گرفته شدند.
صحت سنجی مدلسازی و تحلیل:
در این بخش جهت صحت سنجی مدلسازی و تحلیل نیازمند مقایسه بین نتایج مدلسازی و آنالیز ما و مقاله الم و ساتیامورثی [ ]14انجام شده است.
یک سیستم متشکل از تیر چند الیه و جرم ضربه زننده کروی همانند مقاله الم و همکارش در نظر گرفته شد .خواص مواد (کربن  /اپوکسی
 )AS413501درنظر گرفته شده عبارتند از،G23 = 3.45 GPa ،G12 = G13 = 4.14 GPa ،E2 = 9.65 GPa ،E1 = 144.80 GPa :
 v12 = 0.3و  . ρ = 1389.23 kg/m3در مقاله مورد بررسی دو سیستم مورد بررسی قرار گرفته است .در این تحقیق سیستم  2که در شکل
 1قابل مشاهده است ،جهت صحت سنجی انتخاب شده است .در این تحلیل طبق مقاله مورد بررسی جرم ضربه زننده کروی به شعاع  1سانتی متر
و جنس فوالد با سرعت  -2 m/sدر نظر گرفته شد[.]14

شکل :1نمایی از سیستم  2که صحت سنجی بر طبق آن صورت گرفته است[]14
نتایج بدست آمده از تحلیل توسط  ANSYSبا نتایج مقاله مورد بررسی مقایسه شد و همپوشانی خوبی مشاهده شد.قیاس نتایج بدست آمده از
تحلیل ما و نتایج الم وهمکارش در شکل  2قابل مشاهده است .این قیاس یر روی نیروی تماسی بین جرم ضربه زننده وتیر چند الیه صورت گرفته
است.
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شکل :2نمودار های نیرو تماسی تحقیق حاضر و تحقیق الم و ساتیامورثی[]14

مدلسازی و تحلیل تحقیق حاضر
در تحقیق حاضر همانطور که پیش تر بیان شد ،به وسیله نرم افزار  ANSYSبه تحلیل پاسخ ضربه بر روی پنل های ساندویچی مورد تحقیق
پرداخته شد .پنل های مربعی شکل از رویه های با جنس کربن/اپوکسی با ابعاد  96x96 mmتشکیل شده است .هسته پنل های ساندویچی متشکل
از  3نوع فوم با ضخامت هریک  4/283 mmبا مشخصات جدول  1در نظر گرفته شد.هم چنین در این تحلیل برخی از هسته پنل های ساندویچی
عالوه بر فوم از هسته موج دار آلومینیومی تشکیل شده است .خواص مربوط به رویه های کربن/اپوکسی ،سیم های حافظه دار ،هسته موجدار
آلومینیومی به ترتیب در جدول 2تا 4آمده است.هم چنین رویه های پنل ساندویچی به صورت  [0/90/0]sبا ضخامت هرالیه کربن/اپوکسی mm
 1در نظر گرفته شده است.ضخات هر سیم نیتینول  0/5 mmو راستای قرارگیری آن ها در راستای الیاف در نظر گرفته شده است.در این تحلیل
راستای  Xراستای عرضی الیاف و راستای  Yراستای اصلی الیاف در نظر گرفته شده است.فوم ها به ترتیب  C70.50/C70.90/ C70.120به
عنوان هسته در نظر گرفته شدند.
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جدول :1خواص مکانیکی فوم ها[]15
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جدول :2خواص مکانیکی رویه های پنل های ساندویچی[]16

)(MPa

استحکام برشی

)(MPa

استحکام كششی عرضی

)(MPa

استحکام فشاری عرضی

)(MPa

استحکام كششی طولی

)(MPa

استحکام فشاری طولی

چگالیkg/m3

ضریب پوآسون ν23

پوآسون ν12=ν13

ضرایب

مدول برشی)G23 (GPa

G12=G13

قابل

کششی

االستیسیته

باالیی منحنی

پایینی منحنی

()GPa

تنش کرنش

تنش کرنش

60/6

530/8

170/8

بازیابی

0/079

)(MPa

0/33

مجله پژوهش و کاربرد در مکانیک دوره  10شماره 2سال 58-67-)2020( 1399

6450

مدول برشی)(GPa
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جدول:3خواص مکانیکی سیم حافظه دار[]9

مدول عرضی و خارج از صفحه
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1560

0/3

0/32

4

8/4

123
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جدول:4خواص مکانیکی آلیاژ آلومنیوم(  )2A12-T4مورد استفاده جهت هسته موجدار[]16
كرنش شکست

تنش تسلیم()MPa

ضریب پوآسون

0/15

464

0/3

مدول االستیسیته

چگالی()kg/m3

()GPa
2700

70

در این تحقیق از یک ضربه زننده استوانه ای با دماغه کروی به قطر  12 mmاز جنس فوالد با خواص جدول  5استفاده شده است .این ضربه زننده
با سرعت  5/70m/sو با جرم  4/926 kgبه سمت هدف روانه شده است .پس از مدلسازی و تحلیل نمودار های نیرو تماسی و انرژی بر حسب زمان
استخراج گردیده است 5.سیم حافظه دار در میانه هر الیه گذاشته شده است.هم چنین فاصله اولین سیم در هر الیه از نزدیک ترین لبه رویه 16 mm
در نظرگرفته شد 4.سیم دیگر به همین منوال با فاصله  16 mmاز یکدیگر قرار گرفتند.شکل 3نمایی از قرار گیری سیم ها در مدل نشان داده شده
است .هم چنین در شکل 3نمایی از سازه و ضربه زننده در محیط نرم افزار  ANSYSنمایش داده شده است.درشکل 4نیز ابعاد مربوط به هسته
موجدار قابل مشاهده است.

شکل :3نمایی از قرار گیری  5سیم حافظه دار در یک الیه
جدول :5خواص فوالد مورد استفاده در ضربه زننده
چگالی()kg/m3

ضریب پوآسون

مدول یانگ()GPa

7800

0/3

210
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شکل :4الف) نمایی از یک نمونه ضربه زننده و سازه مدلسازی شده

شکل :5ابعاد یک بخش از هسته موجدار[]16

 -5نتایج
در این بخش به بررسی نیروی تماسی و انرژی درونی سازه می پردازیم:
در شکل  6و  7می توان نتایج مربوط به نیروی تماسی و انرژی درونی سازه را مشاهده نمود.
نتایج نشان داده است که نیروی تماسی بین ضربه زننده و سازه در حالتی که از هسته تقویت کننده موج دار به همراه سه نوع فوم بیان شده استفاده
می گردد از حالتی که تنها از سه نوع فوم مد نظر استفاده می گردد ،بیشتر است.
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شکل :6نمودار نیروی تماسی

شکل :7نمودار انرژی در دو حالت
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همانطور که مشاهده می شود هردو پنل مدلسازی شده رویه های هوشمند دارا هستند اما با اضافه کردن هسته موج دار می توان اثر این هوشمند
 انرژی. هم چنین همانطور که مشاهده می شود این اتفاق نیز در انرژی درونی سازه رخ داده است.سازی در راستای استحکام به ضربه را بهبود بخشید
 در سطح باالتری قرار،درونی سازه در حالتی که پنل دارای هسته موج دار می باشد نسبت به حالتی که هسته پنل تنها از فوم تشکیل شده است
.گرفته که نشان دهنده افزایش قابلیت جذب انرژی بیشتر می باشد
 نتیجه گیری-6
در این تحقیق به بررسی اثر اضافه نمودن هسته موج دار بر پاسخ ضربه سرعت پایین پنل های ساندویچی با رویه های هوشمند و هسته ی فومی
: در این تحقیق نتایج زیر دست بدست آمد. پرداخته شدANSYS الیه چینی شده با استفاده از نرم افزار
 افزایش سفتی سازه عالوه بر اثر باالبری سفتی و شبه ارتجاعی سیم های هوشمند در اثر اضافه نمودن هسته موج دار-1
 افزایش نیروی تماسی بین ضربه زننده و سازه دراثر اضافه نمودن هسته موج دار-2
 افزایش انرژی درونی سازه و در نتیجه جذب انرژی-3
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