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چکيده
در تحقیق حاضر ،سه نمونه کامپوزیتی ،با جنس و ضخامت مختلف با روش الیهگذذاری دسذتی در قالذ سذیلیکونی و آغشذته سذازی بذا رزیذ
اپوکسی ساخته شدهاند .همچنی یک نمونه آلومینیومی ساندویچی و یک صفحه یکپارچه آلومینیومی نیز با ابعاد مشابه نمونذههذای کذامپوزیتی
ساخته شدهاند .هسته نمونه آلومینیومی با استفاده از فرآیند برش سیم ،تولید شده و صفحات باال و پایی  ،با اسذتفاده از چسذ  ،بذه آن متلذ
شده اند .به منظور بررسی رفتار آنها در برابر بارهای شبهاستاتیکی عرضی ،تحت تست خمش سه نقطهای قرار گرفتهاند .نتایج آزمذایش تجربذی
نشان داد که حتی بعد از واماندگی رویهها ،هسته مشبک به تحم بار ادامه میدهذد و هذیچگونذه جدایشذی بذی رویذههذا و هسذته ،بذه دلیذ
چسبندگی و عم آوری مناس رزی  ،مشاهده نشد .همچنی تست مودال تجربی بر روی تمامی نمونه ها انجام شد .پاسخ فرکانسی ،شک مذود
و ضرای میرایی برای نمونهها بدست آمدند .در نهایت شبیهسازی عددی آن نیز با نرمافزار آباکوس انجذام شذد .نتذایج مذودال دو روش ،بذا هذم
مقایسه شدهاند.

واژههای کليدی :صفحات ساندویچی کامپوزیتی ،هسته مشبک تقویت شده ،خمش سه نقطهای ،تست مودال ،ح عددی

Three-Point Bending Test and Experimental and Numerical Modal
Testing of Sandwich Plates with Grid Stiffened Core
Reza Azarafza*, Ali Davar, Puya Pirali and Majid Ghadimi

Abstract
In the present study three composite sandwich structures with grid stiffened core (SSGSC) samples made
of different materials and thicknesses are fabricated with hand lay-up method using a silicon rubber mold
and epoxy resin. Also, two metallic samples of the same dimensions as the composite ones, including a
monolithic and a SSGSC samples made of aluminum are fabricated. In order to study their behavior
subjected to the quasi-static transverse loads, the samples undergo three-point bending tests. Results of
the practical tests on the composite samples showed that beyond the failure of the face sheets, the grid
stiffened core will tolerate load, also there are no delamination between the face sheet layers due to good
curing process. The experimental modal testing is achieved on all the samples. The frequency response,
mode shape as well as damping coefficients are obtained from each experiment. Finally, numerical modal
analysis is done and the results are compared with the experiments.
Key words: Composite sandwich plate, Grid stiffened core, Three-point bending, Modal Testing,
Numerical simulation
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مقدمه
سازههای ساندویچی فلزی و کامپوزیتی تقویذتشذده بذا هسذته
مشبک ،یکی از جدیدتری نوع ساختارهای کاربردی در صذنایع
پیشرفته میباشندکه بهدلی مزیتهایی مانند استحکام ویذژه و
سفتی ویژه بذاال ،در صذنایع مختلذف از جملذه صذنایع هوافضذا،
صنایع نظامی ،کشتی سازی ،حم و نق ریلی ،سکوهای نفتذی
و غیره استفاده میشوند .بررسی رفتار ای سذازههذا و آگذاهی از
خلوص ذیات دینذذامیکی آنهذذا ،همذذواره مذذورد توجذذه محققذذی
بوده است .سازههای ساندویچی کامپوزیتی با هسذته مشذبک،0
دارای یک ساختار ساندویچی هستند که از رویههای کامپوزیتی
و یک هسته با ساختار مشبک ،تشکی شذدهانذد و بجذای یذک
هسته سبک ،یک ساختار مشبک را در مرکز خود دارند .بذدلی
مشبک بودن هسته ،مزیذت توزیذع بذار و همچنذی تحمذ بذه
خسارت 2را دارا میباشند و بذه علذت سذاندویچی بذودن ،دارای
مقاومذذت خمشذذی بذذاال مذذیباشذند .همچنذذی بذذه علذذت جذذنس
کامپوزیتی ک سازه ،از خواص چندگانذه کامپوزیتهذا ،از جملذه
سبکی وزن و تحم به خسارت (به ای معنا که اگر در قسمتی
از هسته مشبک ،واماندگی ایجاد شذود ،انتشذار نمذییابذد) نیذز
برخذذوردار هسذذتند .در گذشذذته ،تحقیقذذات فراوانذذی در مذذورد
سازههای ساندویچی انجام شده است که در ادامذه ،بذه بررسذی
آنها پرداخته شده است .سازهای مشبک کذامپوزیتی بذه عنذوان
شبکه ریبهای 3متل شده صل  ،توصذیف مذیشذوند کذه ایذ
شذذک دهذذی ،ذات ذاخ سذذاختار مسذذتحکمی را تشذذکی مذذیدهذذد و
مهمتری فاکتور در شکست آنها ،تمای ریبها به خمذش اسذت.
بهتری راه ح  ،تقویت آنها و پوشاندن سطحشان با اسذتفاده از
الیهها میباشد ] .[0تومذاس سذیلندر کذامپوزیتی ایزوگریذد 0را
تولید و تحت فشار محوری قرار داد و به ای نتیجذه رسذید کذه
پوسته نازک سیلندر ،ریبها را در برابر کمذانش موضذعی کمذک
نمیکند .همچنی ایشان در مقالهای دیگر ،پانذ تقویذت شذده
ایزوگرید را تولید و تحت بار محوری فشاری تسذت نمذود و بذه
ای نتیجه رسید که پوسته و سیلندر ،هر دو در مقاب آسیبهای
ساختاری بدلی چنذدگانگی مسذیرهای بذار ،مقذاوم مذیباشذند
] .[2،3استیون و همکاران ،دو روش را برای سذاخت سذازههذای
مشبک تقویت شده به وسیله قالبهای توسعه یافته ،آماده و ارائه
کردند ] .[0پراکاش و همکاران ،خواص جذذ انذریی ویذژه 5و
ارزیابی آسی پانلهای کامپوزیتی تقویت شده مشبک ایزوگریذد
تحذذت بارگذذذاری شذذبه اسذذتاتیکی عرضذذی 0را بررسذذی نمودنذذد.

آذرافزا و همکاران

همچنی آنها بهینهسازی هندسی را به منظور بیشذینه کذردن
جذ انریی ای پانلها ،مورد بررسذی قذرار دادنذد و پارامترهذای
مؤثر مانند :پهنای و ضخامت ریبها ،فاصله مرکز به مرکزشذان و
ضخامت پوسته را معرفی کردند ،و یک کاربرد جدید بذرای ایذ
صذذفحات را در دربهذذای کنذذاری خذذودرو معرفذذی نمودنذذد].[5،0
هولی و همکذاران یذک سذیلندر تقویذت شذده مشذبک و یذک
سیلندر دیگر با ابعاد هندسی و جرم مشابه اول ولی بذا سذاختار
ساندویچی تولید کردند و با وارد آوردن بار محوری فشذاری ،بذه
ای نتیجه رسیدند که سیلندر سذاندویچی ،سذفتتذر و از نظذر
پارامتر بار به جابجایی ،چند برابر مقاومتر است] .[7بورگوهای و
وی مورگان ،در مطالعات خود سازههای کامپوزیتی تقویت شده
مشبک را به خاطر راندمان باال ،تحذت بارهذای فشذاری معرفذی
کردند و بهتری روش بذرای تولیذد ایذ سذاختارها کذه شذبکه
ریبهای تقویت کننده ،مشخله اصذلی آنهذا مذیباشذد را رشذته
پیچی 7معرفی کردنذد و نشذان دادنذد کذه رانذدمان بذاالی ایذ
ساختارها ،بذه علذت خاصذیت انتقذال بذار ریبهذا مذیباشذد].[8
واسیلیاف و همکاران ،اطالعاتی درباره پروسه ساخت ،طراحذی،
روشذذهای آنذذالیز و خذذواص مکذذانیکی سذذاختارهای مشذذبک
کامپوزیتی غیرایزوگریذد 8را بذرای کاربردهذای هوافضذایی ارائذه
دادند] .[9محررزاده و همکاران ،خذواص مکذانیکی مذواد مذدر
تابعی پایه پلیمری تقویتشده با نانو لوله کرب را بذا اسذتفاده از
آزمون خمش سذه نقطذهای بررسذی نمودنذد] .[01تقذی پذور و
دامغانی ،جذ انریی در تیرهای ساندویچی با هسته مشبک پذر
شده از فوم ،تحت بارگذاری خمشی شبه اسذتاتیک را بذه روش
تجربی بررسی نمودند] .[00خسروی و اسذالمی ،تذاثیر افذزودن
نانوذرات رس بر رفتذار مکذانیکی صذفحات مشذبک کذامپوزیتی
تحت بارگذاری عرضی (خمش سهنقطهای) را مورد بررسی قذرار
دادند] .[02ازم و لی ،پاسخ سازه چند الیه کامپوزیتی تحت بار
خمذذش سذذه نقطذذهای بذذا دو چیذذدمان مختلذذف را بررسذذی
نمودند] .[03آذرافزا و همکاران ،تست خمش سه نقطه ای ورق
سذذاندویچی فلذذزی و کذذامپوزیتی بذذا هسذذته مشذذبک را بررسذذی
نمودند] .[00وانگ و همکاران ،تجزیذه و تحلیذ ارتعاشذات آزاد
ساندویچ پان کامپوزیتی با هسته با سذاختار سذلولی مربعذی را
بررسی نمودند .ثابتهای االستیک موثر هسته توسط یذک مذدل
مبتنی بر میکرومکانیک استخرا شده است .مدل معذادل ارائذه
شده آنها میتواند پیشبینی قاب قبولی برای عملکذرد ارتعذاش
آزاد سازههای ساندویچی ارائه دهد [ .]05جیانذگ و همکذاران،

ساخت ،تست خمش سه نقطهای و تست مودال

نشان میدهد که ساندویچی بودن ای سازهها در مقاب پوسذته
مشبک و همچنی تغییر جذنس الیذاف از شیشذه بذه کذرب در
مقاب افزایش ضخامت الیاف شیشه سب بهبود تحم بار سازه
خواهذذد شذذد .نذذوآوری مقالذذه حاضذذر ،در ارزیذذابی مقایسذذهای
مزیتهای اسذتحکامی خمذش اسذتاتیکی و فرکذانس ارتعاشذی
ساختارهای ساندویچی با هسته مشبک ضربدری اسذت کذه تذا
کنون در تحقیقات گذشته ،مشاهده نشده است.
طرح هسته مشبک
شک  ،0نقشه دوبعدی هسته مشبک را که دارای هندسه
آنگ گرید و متقارن مذیباشذد ،نشذان مذیدهذد .انذدازه هسذته
مشبک بذرای هذر چهذار نمونذه یکسذان و ارتفذاع آن برابذر 01
میلیمتر میباشد.

mm

◦

60

عملکردهذذای خمشذذی ورقهذذای بذذا سذذاختارهای کذذامپوزیتی
ساندویچی رویه/هسته موجدار تقویت شده را برای اولی بذار بذا
اثر تقویت کنندههای افقی مورد بررسی قرار دادند .نتایج بررسی
آنها نشان که بی هسته خالص و سفت کننذده ،مکانیسذمهذای
تقویتی پیچیده و تغییر شک کوپ وجود دارد .همچنی ثابذت
نمودند که تقویتکننده ،نه تنها جذ انریی هسته خالص ،بلکه
جذ انریی رویهها را بهبود می بخشد و جذ انریی ناشذی از
اتلال آن با هسته را تحت تاثیر قذرار مذیدهذد [ .]00حیذدری
شاهملکی و زی الدینی ،کامپوزیت های الیه ای پنبه /اپوکسی را
برای ساخت ساندویچ پن ها با هسته موجی کسینوسی یکطرفه
و دو طرفه استفاده نمودند .آنها هسذته مذوجی دو طرفذه بذرای
ساخت ساندویچ پنذ هذای کذامپوزیتی تقویذت شذده بذا الیذاف
طبیعی را پیشنهاد دادند .به عالوه ،برای ارزیابی اثر نذوع راسذتا،
انواع مختلفی از هستههای موجی یک طرفه ،شذام عرضذی یذا
طولی ،با کمان رو به باال یا پایی را در نظر گرفتند [.]07
همانطور که گفته شد  ،موضوع اصلی مطالعات پیشی  ،شذام
آنالیز کشش با استفاده از روشهذای تحلیلذی عذددی و تجربذی
بوده است .بیشتر آنها بر روی سیلندرهذای کذامپوزیتی تقویذت
شده با ساختارهای مشبک متمرکز شذدهانذد .همچنذی بیشذتر
تحقیقذذات در زمینذذه اثبذذات بهینذذه بذذودن ترکیذذ پوسذذته و
سذذاختارهای مشذذبک و تغییذذر ضذذخامتهذذا و هندسذذه هسذذته
ایزوگرید انجام گرفته است .در ای تحقیق ،با ساخت نمونههذای
صفحه ساندویچی کامپوزیتی با هندسه هسذته آنگذ گریذد 9بذه
روش رشته پیچی دستی در قال سیلیکونرابذر ، 01بذه بررسذی
اثر افزایش ضذخامت در مقابذ تغییذر جذنس رویذههذا بذر روی
پارامتر استحکام به وزن پرداخته شده است .همچنی به بررسی
اثر ساندویچی بودن ای صفحات ،بر روی مشخله جذ انریی
ویژه پرداختذه شذده ،بذرای مقایسذه هرچذه بهتذر ،یذک نمونذه
ساندویچی آلومینیومی از ای سازهها ،به روش بذرش سذیم  00و
یک صفحه ساده آلومینیومی نیز ساخته شده است .سپس ،همه
نمونهها در یذک ابعذاد مشذابه طذولی و عرضذی ،امذا بعضذی بذا
ضخامتهای مختلف ،مورد تست خمش سه نقطهای 02تحت بار-
گذاری شبه استاتیک عرضی قرار گرفتذهانذد .در نهایذت ،تسذت
مودال تجربی بر روی تمامی نمونهها انجام شذده ،شذبیهسذازی
عددی آنها نیز با نرمافذزار آبذاکوس انجذام شذده اسذت .پاسذخ
فرکانسی ،شک مود و ضرای میرایذی بذرای نمونذههذا بدسذت
آمدهاند و نتایج مودال دو روش ،با هم مقایسذه شذدهانذد .نتذایج
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شکل  -1نقشه دوبعدی هسته

خواص مواد
برای ساخت رویه نمونههای کذامپوزیتی از پارچذه شیشذه
بافته شده و کرب بافته شده و هذر دو بذا بافذت حلذیری 311
گرمی و همچنذی بذرای هسذته مشذبک از الیذاف یذک جهتذه
پیوسته 03شیشه و برای فذاز زمینذه از رزیذ اپوکسذی اسذتفاده
شذذده اسذذت .جذذنس نمونذذههذذای آلومینیذذومی از آلومینیذذوم
استاندارد 0151میباشند .مشخلات هندسی هر پنج نمونه ،در
جدول  0ذکر شدهاند .همچنی خواص مکانیکی رزی اپوکسذی
( )CY219با نسبت وزنی  %5سخت کننذده ( ،)hy5160الیذاف
شیشه ،الیاف کرب و آلومینیوم در دمذای محذیط در جذدول 2
نشان داده شده است..
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جدول  -1مشخصات هندسي هر پنج نمونه ساخته شده
شماره

جنس هسته

تعداد الیه در

جنس رویهها

ابعاد خارجي

ضخامت هسته

ضخامت

( الياف تک جهته)

رویه

( پارچه بافته شده)

)(mm3

)(mm

رویهها )(mm

نمونه

شیشه /اپوکسی

5

شیشه /اپوکسی

311×211×08

01

0

0

شیشه /اپوکسی

2

شیشه /اپوکسی

311×211×00

01

2

2

کرب  /اپوکسی

2

کرب  /اپوکسی

311×211×00

01

2

3

آلومینیوم 0151

-

آلومینیوم 0151

311×211×00

01

2

0

-

آلومینیوم 0151

311×211×00

-

-

5

جدول  2خواص مکانيکي رزین اپوکسي ،الياف شيشه ( )E-Glassو
الياف کربن در دمای محيط].[14
جنس

رزی
اپوکسی
الیاف کرب
الیاف شیشه
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ساخت قالب الستيک سيليکوني
برای ساخت قال السذتیک سذیلیکونی ،ابتذدا یذک مذدل
چوبی با ابعاد هسته مشبک و ارتفذاع ریذ هذای  01میلذیمتذر
ساخته شده است ،سپس سیلیکون مخلذو شذده بذا  5%وزنذی
سخت کننده 00به داخ آن ریخته شد و بعذد از شذک گیذری و
پخت سیلیکون ،آن را از مدل چوبی جذدا کذرده و قالذ آمذاده
شده است .شک های  2و  ،3مراح ساخت را نشان میدهند.

شکل  -2ریختهگری سيليکون در مدل چوبي

شکل  -3قالب سيليکوني بعد از پخت و جدا سازی

ساخت نمونههای کامپوزیتي
ساخت نمونه اول
نمونذه اول دارای ابعذذاد کلذی ( )311×211×08میلذیمتذذر
مکع میباشد .ضخامت رویهها هر کدام  0میلی متذر و جذنس
آنها از پارچه حلیری شیشه  311گرمی و ضخامت هسذته 01
میلیمتر و از جنس روینگ میباشد .برای سذاخت ایذ نمونذه،
الیاف در داخ قال سلیکونی ،خوابانذده شذده و توسذط رزیذ
اپوکسی آغشته میشود .ای کار تا زمانی که شیار کامالخ با رشته
های آغشته به رزی پر شود ،ادامه مذییابذد .سذپس رویذه بذاال
شام  5الیه پارچه بافته شده و آغشته به رزیذ  ،روی آن قذرار
داده شده است .بعد از یلهای شدن ،آنرا از قالذ جذدا کذرده ،و
بالفاصله ،رویه پایی ( که روش ساخت آن نیز مانند رویه باالیی
است) روی آن چسبانده میشود .بعد از پخذت نمونذه در دمذای
اتاق به مدت  20ساعت ،هسته و رویهها کامالخ به هم چسذبیده
و سخت میشوند و اتلالی کاملی بی آنها ایجذاد مذیشذود .بذا
برش قسمتهای اضافه با اره ،نمونه شماره  0آماده شذده اسذت.
شک  ،0اتلال پارچه آغشته به رزی رویه باالیی و پذایینی بذر
روی هسته و شک  ،5نمونه را پس از برش قسذمتهذای اضذافی

ساخت ،تست خمش سه نقطهای و تست مودال

نشریه علمی -پژوهشی مهندسی هوانوردی
سال بیست و سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 0011
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نشان میدهد .جرم نمونه شماره  ،0برابر  0/170کیلوگرم مذی-
باشد.

شکل  -6اعمال کشش اوليه به الياف در قالب وآغشته سازی الياف با
رزین
شکل  -4اتصال پارچه آغشته به رزین رویه باالیي بر روی
هسته (درحالت ژلهای)

شکل  -7نمونه شماره 2نهایي (پس از برش زوائد اضافي)

شکل  -5نمونه شماره  1ساخته شده پس از برش زوائد اضافي

ساخت نمونه دوم
ای نمونه دارای ابعاد ( )311×211×00میلیمتر مکعذ و
مراح ساخت آن ،مشابه نمونه اول میباشد .با ای تفذاوت کذه
ضخامت رویههای باال و پایی آن ،هر کذدام  2میلذیمتذر مذی-
باشند و برای ساخت هسذته ،از ایجذاد پذیش کشذش اولیذه (0
کیلوگرم نیرو) در الیاف استفاده شده اسذت .شذک  ، 0سذاخت
هسته با اعمال پیش تنش اولیه بذه صذورت دسذتی و شذک ،7
نمونه آماده شده را نشان میدهد .جذرم قطعذه شذماره  2برابذر
1/705کیلوگرم میباشد.

ساخت نمونه سوم
نمونه سوم ،دقیقاخ دارای ابعاد و فرآیند سذاخت نمونذه دوم
بوده ،با ای تفاوت که جنس رویههذا از پارچذه کذرب حلذیری
میباشد .شک  8ای نمونه را نشان میدهند .جرم قطعه شماره
 ، 3برابر 1/750کیلوگرم میباشد.

شکل  -8نمونه شماره  3با رویههای الياف کربن (پس از برش
زوائد اضافي)

/ 6

آذرافزا و همکاران

نشریه علمی -پژوهشی مهندسی هوانوردی
سال بیست و سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 0011

ساخت نمونههای آلومينيومي

چيدمان تست خمش سه نقطهای

ابعاد نمونه چهارم ،مشذابه نمونذههذای دوم و سذوم اسذت.
جنس رویهها و هسته ،آلومینیوم  0151میباشد .در ای نمونه،
هسته مشبک نمونه ساندویچی آلومینیومی ،ابتدا با فرآیند برش
سیم ساخته شده است .سپس دو رویه آلومینیومی ،گروه 0151
(مشابه جنس هسته) از باال و پایی  ،با چس اپوکسی به هسته
چسبانده شده و بعد از قذراردادن زیذر پذرس ،در دمذای محذیط
خشذذک و آمذذاده شذذده اسذذت .شذذک  ،9نمونذذه آلومینیذذومی
ساندویچی با هسته مشبک را نشان میدهذد .صذفحه یکپارچذه
آلومینیومی از گروه  ،0151از بلوک ماده خام بذا فذرز عمذودی،
اندازه و آماده شده اسذت .شذک  ،01نمونذه شذماره  5را نشذان
میدهد .جرم نمونه شماره  ،0برابر  0/37کیلوگرم و جرم نمونذه
شماره  ،5برابر  2/572کیلوگرم میباشد.

در مذذرور پیشذذینه تحقیذذق ،ایذ نتیجذذه حاصذ شذذد کذذه
ری های سازههای مشبک ،تمای به خمش دارند و ایذ مذورد،
سذذب وامانذذدگی آنهذذا مذذیشذذود ] .[0در بیشذذتر تحقیقذذات ،از
آزمایش خمش استفاده شده است .در ای تحقیذق ،نمونذههذای
ساخته شده ،تحت بارگذاری شبه استاتیک عرضی از نوع خمش
سه نقطهای قرار گرفتهاند و با شرایط برابر ،برای هر پنج نمونه،
به بررسی و مقایسه رفتار آنها پرداختذه شذده اسذت .تنظیمذات
پیش فرض برای تست نمونذههذا بذه صذورت پذیشبذار اولیذه 5
نیوت  ،سرعت اعمال جابجایی عمودی رو به پذایی  2میلیمتذر
بر دقیقه ،فاصله تکیهگذاهی پایذههذای زیذری  251میلیمتذر و
همچنی حداکثر جابجایی اهرم اعمال بار دستگاه 71 ،میلیمتر
میباشذد .همذه نمونذههذا بذا دسذتگاه Zwick /Materials
 Testing Z50تسذت شذدهانذد .حذداکثر نیذروی دسذتگاه 51
کیلونیوت  ،ارتفاع کارگیر  0متر و طول کذارگیر  31سذانتیمتذر
می باشد .همانطور که در شک  00مشاهده میشود ،همه نمونه
به ای ترتی  ،تحت تست خمش سه نقطهای قرار گرفتند.

شکل  -9نمونه شماره  4سازه ساندویچي با هسته مشبک-
آلومينيومي و رویههای آلومينيومي

شکل  -11قرار گيری نمونه اول بر روی تکيهگاههای خمش سه
نقطهای و بارگذاری در مرکز نمونه

نتایج تست خمش سه نقطهای
نتایج تست خمش سه نقطهای برای قطعه شماره 1
شکل  -11نمونه شماره ( 5صفحه یکپارچه آلومينيومي)

شک  ،02نمونذه شذماره  0را پذس از شکسذت در پایذان
تست خمش سه نقطهای و شک  ،03نتایج نهایی بار بر حس
زمان تست برای آن را نشان میدهد .همانطور کذه از شذک 03
مشاهده میشود ،نمونه شذماره  ،0بیشذتری بذاری کذه تحمذ
کرده ،برابر  00773/0نیوت و در ثانیه ( 257جابجایی عمذودی

نشریه علمی -پژوهشی مهندسی هوانوردی
سال بیست و سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 0011

ساخت ،تست خمش سه نقطهای و تست مودال

در ای لحظه  8/5میلی متر) بوده اسذت .در ایذ لحظذه (ثانیذه
 ،)257رویه باالیی بعلت چروکیدگی ،دچار واماندگی شده و بذار
تحم شده توسط آن ،کاهش پیدا کرد و سپس کمذی افذزایش
یافت .بعد از 007ثانیه ،رویه پذایینی در ثانیذه  010و جابجذایی
عمودی  03/5میلیمتر دچار واماندگی گردید .نتذایج ،حذاکی از
آن است که بیشتر بار خمشی ،توسط رویهها ،تحم شده است.
زیرا بعد از شکست رویهها تا انتهای تست ،افت شدیدی (کاهش
حدود  )%88در نمودار نیرو-جابجایی مشذاهده شذده اسذت .بذه
طوری که نیروی قاب تحم در لحظه شکست رویهها ،به حدود
 0111نیوت تنزل کرده و در مدت حدود  211ثانیه ،ای نیذرو
به حدود صفر رسیده است.
در ای مدت ،بار برشی توسط هسته تحمذ شذده اسذت.
بعد از  707ثانیه از شروع تست ،با رسیدن به جابجایی عمذودی
 25میلیمتر ،قطعه دچار شکسذت کامذ گردیذده و بارگذذاری،
متوقف شده است .نکته قاب توجه ،اینکه هیچگونذه تذورق 05در
رویهها و جدایش 00مابی رویهها و هسته ،مشاهده نشد.

شکل- 12شکست کامل نمونه شماره  1در لحظه پایان تست
4
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واماندگی رویه باال
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نتایج تست خمش سه نقطهای برای قطعه شماره 2
شک  ،00نمونذه شذماره  2را پذس از شکسذت ،در پایذان
تست خمش سه نقطهای و شک  ،05نتایج نهایی بار بر حسذ
زمان تست را نشان میدهد.

شکل  -14شکست کامل نمونه شماره  2در لحظه پایان تست

همانطور که در شک  05مشاهده میشود ،نمونه شماره
 ،2بیشتری باری که تحم کرده ،برابر  7350/0نیوت و در
ثانیه ( 209جابجایی عمودی در ای لحظه  9میلیمتر) بوده
است .در ای نمونه ،برخالف نمونه اول ،پس از اولی شکست،
بار تحم شده توسط سازه ،بطور تدریجی کاهش یافت و
شکست ترد و ناگهانی اتفاق نیفتاد .ابتدا رویه باال و سپس
هسته و بعد از آن ،رویه پایی دچار واماندگی شدند .نمونه تا
ثانیه ( 2199انتهای تست) تا جابجایی  71میلیمتر ،به تحم
بار ،ادامه داد .هیچگونه تورقی در بی الیهها و جدایش بی
رویهها و هسته ،مشاهده نشد .در ای نمونه ،نکته قاب توجه،
نحوه ترک برداشت رویه زیری بود .به ای ترتی که ابتدا ترک
در رویه پایی  ،از مح تقاطع ری ها شروع شد (جوانهزنی
ترک) و به صورت تدریجی ،به فضای بی ری ها تسرّی پیدا
کرد .شک  ،00نحوه شکست قطعه را نشان میدهد.
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شکل  -13منحني بار -زمان برای نمونه شماره 1
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شکل  -15منحني بار -زمان برای نمونه شماره 2
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اشاعه ترک در
رویه زیری در
فاصله بی مح
تقاطع ری ها
جوانه زنی ترک
در رویه زیری در
مح تقاطع
ری ها (گره)

شکل  -17شکست رویههای باال و پایين نمونه و ادامه تحمل بار
شکل– 16جوانهزني و اشاعه ترک در رویه زیرین نمونه شماره 2

توسط هسته مشبک شماره 3
15000

نتایج تست خمش سه نقطهای برای قطعه شماره 3
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شک  ،07نمونه شماره  3را پس از شکست در پایان تست
خمش سه نقطه و شک  ،08نمودار نتایج نیرو بر حسذ زمذان
اعمال بار را نشان میدهد .همانطور که شک  08نشان میدهد،
نمونه سوم ،بیشتری بذاری کذه تحمذ کذرده ،برابذر 03208/0
نیوت در ثانیذه ( 281جابجذایی عمذودی در ایذ لحظذه 9/20
میلیمتر) بوده است .در نمونه شماره  ،3ابتذدا بذار توسذط کذ
سازه ،تا باالتری حذد ( 03208/0نیذوت ) تحمذ شذد .سذپس
ترکهایی در رویه بذاال در محذ اعمذال بذار ،بذه تذدریج ایجذاد
گردید .و بعد از گذشت مدت زمان  901ثانیه از شروع تسذت و
جابجایی  31میلیمتر ،تذرک در رویذه زیذری نیذز ایجذاد شذد.
مابقی بار ،تا لحظذه  2011ثانیذه در جابجذایی  71میلذی متذر،
توسط هسته مشبک تحمذ گردیذد .در ایذ نمونذه نیذز هذیچ
عالمتی از تورق ما بی الیهها در رویذههذای دو طذرف هسذته و
همچنی جدایی بی رویهها و هسته ،مشاهده نشد .نکتذه قابذ
توجه اینکه در ای نمونه ،بر خالف نمونه شذماره  ،2تذرکهذای
الیه زیری  ،در فاصله بی مح تقاطع ری ها شروع و سپس به
صورت تدریجی به فضای بی ری هذا منتشذر شذد .شذک ،09
نحوه شکست قطعه را نشان میدهد.

0
0

شکل – 18منحني بار -زمان برای نمونه شماره 3

اشاعه ترک در رویه پایی
به سایر نقا در زیر خط
اعمال بار

جوانه زنی ترک در رویه
پایی در فاصله بی مح
تقاطع ری ها

شکل  -19اشاعه ترک در رویه زیرین نمونه شماره 3

نتایج تست خمش سه نقطه ای برای قطعه شماره 4
شک  ،21نمونه شماره  0را پس از شکست در پایان تست
خمش سه نقطهای و شک  ،20نمذودار نتذایج نیذرو بذر حسذ
زمان اعمال بار را نشذان مذیدهذد .همذانطور کذه در شذک 20
مشاهده میشود ،نمونه شذماره  ،0بیشذتری بذاری کذه تحمذ
کرده ،برابر  00271/0نیوت و در ثانیه ( 020جابجایی عمذودی
در ای لحظه  0/00میلیمتر) بوده است.

ساخت ،تست خمش سه نقطهای و تست مودال

نشریه علمی -پژوهشی مهندسی هوانوردی
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شکل  - 21واماندگي نمونه شماره  4در لحظه پایان تست

در ای نمونه آلومینیومی ،بر خالف سه نمونذه کذامپوزیتی
قب  ،پس از رسیدن نیرو به مقذدار حذداکثر  00271/0نیذوت ،
پس از  020ثانیه از شروع تسذت ( در جابجذایی عمذودی 0/00
میلیمتر) ،در اثر برش بی رویهها و هسته ،اتلال چسذبی بذی
آنها دچار شکست شده است .بنابرای نیروی قابذ تحمذ کذ
صفحه ساندویچی ،به حدود یک چهارم کذاهش یافتذه اسذت .از
ای لحظه به بعد ،تا جابجایی  07میلیمتر ،در اثر ادامه شکست
اتلال چسبی بی رویه ها و هسته ،افت و خیزهذایی در نمذودار
بار -جابجایی رخ داده است و از آن بذه بعذد تذا انتهذای تسذت،
قطعه تقریباخ یک بار ثابت را تحم نموده اسذت .جذدایش رویذه
پایی از هسته ،پس از  082ثانیه از شروع تسذت ،در جابجذایی
 22میلیمتر به صورت چشمی مشاهده شد .سپس ،رویه باالیی
در اواخر تست ،شروع به جدایش از هسذته نمذود( ،شذک .)22
دلی ای اختالف ،رفتار منحنی بار-جابجایی نمونه شماره  ،0با
نمونههای کامپوزیتی شماره  0تا  ،3بخاطر رفتار تذنش-کذرنش
ماده نرم ای نمونه (فلز آلومینیذوم) ،طبیعذی اسذت .در ابتذدای
تست ،صداهایی به گوش میرسید که تلور میشد که ریذ هذا
در حال شکست هستند .امذا بعذد از اتمذام عملیذات و بذازبینی
نمونه ،مشاهده شد که هیچ گونه ترکی در ری ها اتفاق نیفتذاده
و صداهای شنیده شده ،مربو به شکست اتلذال چسذبی بذی
رویهها و هسته بوده است ( شک .)23

1500

1000
)Time (sec

500

0
0

شکل  - 21منحني بار -زمان برای نمونه شماره 4

شکل  - 22جدایش هسته از رویهها پس از باربرداری (پایان تست
نمونه شماره )4
شکست بی چسذ
هسته آلومینیومی

و

شکست درون چس

شکل  - 23مودهای شکست چسب بين هسته و رویهها (نمونه
شماره )4

نتایج تست خمش سه نقطهای برای قطعه شماره 5
شک  ،20نمونه شماره  5را پس از شکست در پایان تست
خمش سه نقطهای و شک  ،25نمودار نتایج بار-زمان اعمال بار
را نشان میدهد.

نشریه علمی -پژوهشی مهندسی هوانوردی
سال بیست و سوم ،شماره اول ،بهار و تابستان 0011
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نمونههای آلومینیومی (نمونههذای شذماره  0و  )5رفتذار کذامالخ
متفاوت با نمونههذای کذامپوزیتی (نمونذههذای شذماره  0تذا )3
دارند ،بطوری که منحنیهای مربو به کامپوزیتها در مراحذ
آخذر بارگذذاری ،همگذی بذه سذمت صذفر میذ مذیکننذد ،امذا
منحنی های مربو به نمونههای آلومینیومی اینطذور نیسذتند و
قطعه در پایان تست ،هنوز ظرفیت تحم بار دارد.
تست مودال
تست مودال تجربي
شکل  -24نمونه شماره  5در لحظات آخر تست بارگذاری
4

x 10

2

1

نقطه تسليم ورق Al1050

0.5

2000

1500

1000
)Time (sec

500

)Transverse Force (N

1.5

0
0

شکل  -25منحني بار-زمان برای نمونه شماره 5

همانطور که از شک  25مشاهده میشذود ،نمونذه پذنجم،
بیشتری باری که تحم کرده ،برابر  08110نیذوت و در ثانیذه
( 0111جابجایی عمذودی در ایذ لحظذه  33میلذیمتذر) بذوده
است .در نمونه شماره  ،5شکست ناگهانی یا ترک مشذهودی رخ
نداده است تا دستگاه قادر به ثبت آن باشد .نمودار نیذرو-زمذان
نمونه پنجم ،مانند نمونههای دیگر ،دچذار افذت ناگهذانی نشذده
است .رفتار منحنی بار-زمذان نمونذه شذماره  ،5پذس از گذذر از
ناحیه االستیک و ورود به ناحیه پالسذتیک ،ابتذدا بذا افذزایش و
سپس با کاهش بار مواجه شده اسذت .نمونذه ،تذا جابجذایی 71
میلیمتر ،بدون شکست ،مقاومت کرده ،نهایتاخ بارگذاری در ثانیه
 2199متوقف شد.
مقایسه پارامتر استحکام به وزن به صتورت نمودارهتای
ستوني
شک  ،20بار عرضذی تحمذ شذده توسذط پانذ هذا را بذر
حس جابجایی مرکزی در جهت عمذودی را بذرای پذنج نمونذه
نشان می دهد .همانطور که مشاهده می شود ،در ای شذک نیذز

آزمون مودال به منظور اندازهگیری تذابع پاسذخ فرکانسذی
سازه تعریف شده است .بر ای اسذاس ،فرکذانسهذای طبیعذی،
شک مودها و ضرای میرایی مربوطذه ،بدسذت مذیآینذد .ایذ
آزمایش ،در واقع یک فرآیند شناسایی دینامیک سیسذتم مذی-
باشد .نمونههای مورد آزمایش ،با استفاده از یک کذش منعطذف
که وزن آن در مقایسه با وزن صفحه قاب چشم پوشی اسذت ،از
یک گوشه آویزان شدهاند .شرایط مرزی در تمذامی لبذههذا ،آزاد
است .برای ای تست تجربی ،دو روش وجود دارد .ابتدا تحریذک
ورودی در یک نقطه اعمال میشود و پاسخ در نقا مختلذف از
طریق شتا سنج اندازهگیذری مذیشذود .در روش دوم تحریذک
ورودی در چندی نقطه اعمال میشذود و پاسذخ در یذک نقطذه
اندازهگیری میشود .در ای تسذت ،از روش اول اسذتفاده شذده
است .در جدول  3مشخلات تجهیزات در آزمایش تست مودال
تجربی ارائه شده است( آزمایشگاه تست مودال دانشگاه صذنعتی
خواجه نلیرالدی طوسی).
جدول  -3مشخصات تجهيزات آزمایش تست مودال تجربي
مشخصه آزمایش

مالحظات

نوع شتا سنج

)PCB-(sensitivity:100mv.g

نوع لرزاننده

B&K

سیگنال تحریک

تلادفی -در محدوده صفر تا  811هرتز

فرکانس نمونه برداری

 2501هرتز

سیگنال آناالیزر

B&k

نرم افزار داده برداری

Pulse

نرم افزار تحلی

ME Scope

به منظور تعیی نقا نل شتا سنجها ،بر روی نمونهی
ساخته شده ،برای اندازهگیری خروجی ،سطح باالیی یذا پذایینی
مدل در  00نقطه ،با فاصله مسذاوی از یکذدیگر ،واقذع در تمذام

ساخت ،تست خمش سه نقطهای و تست مودال

صفحه به صورت شبکهای مطابق شک  20عالمتگذاری شده-
اند .پاسخ شتا های خروجی که در ای نقا اندازهگیری شذده،
وارد یک تقویت کننده سینگال شده و آنالیز شده است .تحریک
نمونهها با استفاده از لرزشگر 07سینوسی نلذ شذده در یذک
گوشذه صذذفحه ،مطذذابق شذذک  20انجذذام پذذذیرفت .ایذ شذذک
شماتیک مدل تست را در محیط نرمافزار آیکتس 08نشان مذی-
دهد .برای اندازهگیری میزان نیذروی تحریذک (ورودی) ،از یذک
نیروسنج استفاده شده است .تحریک ،در بازه فرکانسی صذفر تذا
 811هرتز صورت پذیرفته است .دادههای خروجی اندازهگیذری
شده توسط شذتا سذنج ،بذا روش تنظذیم یذک ورودی و چنذد
خروجذذی ،در یذذک رایانذذه صذذنعتی جمذذعآوری شذذده و پذذس از
پردازش و جمعبندی پاسخهای شتا  ،بذا اسذتفاده از نذرمافذزار
آیکتس ،نمودار پاسخ فرکانسی برای نقذا شذبکه ،رسذم شذده
است .بر ای اسذاس ،شذک مذدهای ارتعاشذی مربوطذه بذه هذر
فرکانس ،اندازهگیری شده و با استفاده از نرمافزار مربوطه ،رسذم
شدهاند .فرکانسهای طبیعی ،ضذرای میرایذی و نمذودار پاسذخ
فرکانسی متناس با آنها ،برای اولی نمونه ،در شک  27نشذان
داده شده است.

نشریه علمی -پژوهشی مهندسی هوانوردی
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شکل  -27فرکانسهای طبيعي استخراج شده ،ضرایب ميرایي و
پاسخ فرکانسي نمونه شماره  1با استفاده از نرمافزارآزمایش مودال

آناليز مودال عددی
مدل هندسی سازه مشذبک ،در نذرمافذزار عذددی تجذاری
آباکوس ،مدلسازی گردید .خذواص مذواد ،مطذابق جذدول  2و از
نوع االستیک خطی میباشند .تعداد المان اسذتفاده شذده بذرای
مدل هسته و رویهها ،به ترتی برابر  0572و  2210میباشذند.
المانهای استفاده شده برای هسته و رویهها ،المذان  8وجهذی
 C3D8Rمیباشد .شک  ،28مدل هندسی و مذشبنذدی شذده
در المان محدود برای سازه مشبک و نمونه آلومینیذوم  0151را
نشان میدهد .تماس بی رویهها و هسته از نوع قید گره 09می-
باشد.

شکل  -26چيدمان نقاط نصب شتابسنجها و لرزشگر روی
مدل در محيط نرمافزار آزمایش مودال

شکل  -28مدل المان محدود نمونههای تقویت شده

نتایج و بحث
در شک  ،29هر پنج نمونه ،پذس از انجذام تسذت ،جهذت
مقایسه تغییر شک های صورت گرفته ،به صورت یکجا در کنذار
هم آورده شدهاند.
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شکل  -29تغيير شکل دائمي و شکست پنج نمونه پس از
انجام تست خمش سه نقطهای

مقایسه نمودار بار-زمان نمونههای تست شده
نتایج بار-زمان و بار-جابجایی (بذار عمذودی تحمذ شذده
توسط صفحات) که از تست نمونهها به دست آمده است ،در نرم
افزار متل  21رسم شده و به ترتی  ،در شک های  31و  ،30بذا
هم مقایسه شدهاند .همانطور که در شک  31مشخص است ،در
بی نمونههای کامپوزیتی ،از نقطهنظر بیشتری بار تحم شذده
در اولی نقطه واماندگی ،نمونه با رویههای  0میلیمتری الیذاف
شیشه (نمونه شماره  )0تحمذ بذاالتری را از خذود نشذان داده
است .بعد از آن ،نمونه با رویههای  2میلیمتری کربنذی (نمونذه
شماره  )3قویتر بوده است .نهایتاخ ،نمونه با رویههذای  2میلذی-
متری الیاف شیشه (نمونه شذماره  )2در رده آخذر قذرار گرفتذه
است .یکذی دیگذر از مشذاهدات مهذم در نمونذههذای آزمایشذی
کامپوزیتی ،ای است که هذیچ گونذه جدایشذی بذی رویذههذا و
هسته رخ نداد .ای نشان از اتلال چسبی کامذ بذی هسذته و
رویههای نمونههای سازه مشبک کامپوزیتی میباشد.

شکل  -31منحنيهای بار-زمان برای پنج نمونه مورد آزمایش خمش
سه نقطهای

شکل  -31منحنيهای بار-جابجایي برای پنج نمونه مورد آزمایش
خمش سه نقطهای

مطابق شک های  31و  ،30همانطور که مشاهده می شود،
نمونههای آلومینیومی شماره  0و  5در مرحلذه نهذایی آزمذایش
( 71میلیمتر جابجایی و ثانیه  ،)2199رفتار کذامالخ متفذاوتی بذا
نمونههای کامپوزیتی شذماره  2 ، 0و  3دارنذد .بذه طذوری کذه
منحنیهای مربو به کامپوزیتها ،در مراحذ آخذر بارگذذاری،
همگی به سمت صفر می میکنند .اما منحنیهذای مربذو بذه
نمونه های آلومینیومی ،اینطور نیستند و قطعه در پایذان تسذت،
هنوز ظرفیت تحم بذار دارد .ایذ ظرفیذت ،بذرای نمونذه  0در
حدود  %08و برای نمونه شماره  5در حدود  %91مذیباشذد .در
حقیقت ،ای موضوع به دلی شک پذیری آلومینیذوم  0151در
مقایسه با رفتار شکننده کامپوزیتهای تقویت شذده مذیباشذد.
منحنیهای مربو به نمونههای آلومینیذومی شذماره  0و  ،5در
حالت خطی ،دارای شی تقریباخ یکسان هستند و ای مشذاهده،
اتلال چسبی کام بی هسته و رویههای نمونه سذازه مشذبک
ساندویچی آلومینیومی (نمونذه شذماره  )0را تذا نزدیذک نقطذه
تسلیم آلومینیوم ،نشان میدهد .به طوری که تا قب از رسذیدن
به اولی واماندگی ،رفتاری مشابه با صفحه آلومینیومی یکپارچه
را نشان داده است .اما ،هنگام ورود به منطقه پالستیک ،پذس از
نقطه تسلیم آلومینیذوم  ،0151کذرنشهذای پالسذتیک نرمذال
صفحهای در رویه زیری صفحه ایجذاد شذده اسذت .ایذ باعذ
تغییر شک بزرگ رویه پایی شده و بر ای اساس ،تنش برشذی
بیشتری در مح اتلال هسته به رویه زیری ایجاد شده اسذت.
بنابرای  ،از اولی نقطه واماندگی در جابجذایی  0100میلذیمتذر
برای نمونه شماره  ،0اتلال چسبی بی هسته و رویه ،به دلیذ
تنش برشی ذکر شده ،از بی رفته و کاهش ناگهانی بذار تحمذ
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ساخت ،تست خمش سه نقطهای و تست مودال

شده ،اتفاق افتاده ،جذدا شذدن هسذته از رویذه ادامذه مذییابذد.
افزایش و کاهش رفتار نمودار بذار-جابجذایی ،تذا  22میلذیمتذر
ادامه یافته و در شک  30نشان داده شده اسذت .در جذدول ،0
مقادیر جرم ،حداکثر بار تحم شده ،زمان رویذداد حذداکثر بذار
تحم شده و ماکزیمم جابجایی عمودی در حداکثر بذار تحمذ
شده ،برای پنج نمونه مذورد آزمذایش ،نشذان داده شذده اسذت.
همچنی در جدول  ،0خذواص مکذانیکی نمونذههذای آزمذایش،
شام حداکثر نسبت بار به وزن ( ،)N/Nنسبت حداکثر بذار بذه
وزن به جابجایی ( ، )N/N/mmک انریی جذ شده ( ، )Jک
انریی جذ شده ویژه ( ، )J/kgانریی جذ شده تا اولی نقطه
شکست ( ، )Jانریی جذ شده ویذژه تذا اولذی نقطذه شکسذت
( )J/kgو انریی جذ شده ویذژه تذا اولذی نقطذه شکسذت بذه
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حداکثر جابجایی ( )J/kg/mmمحاسبه و ذکر شدهاند .همانطور
که مشاهده میشذود ،نمونذه شذماره  ،5بیشذتری بذار و نمونذه
شذذماره  ،2کمتذذری بذذار را تحمذذ نمذذوده اسذذت .در طراحذذی
مهندسذذی ،بخلذذوص سذذازههذذای هذذوایی ،معیذذار وزن ،یکذذی از
پارامترهای مهم می باشذد .همذانطور کذه از جذدول  0مشذاهده
میشود ،نمونه شماره  5در مقایسه بذا سذایر نمونذههذا ،نسذبت
تحم بار به وزن کمتذری دارد .همچنذی  ،ایذ جذدول نشذان
می دهد که از نظر پارامتر اسذتحکام بذه وزن ،سذازه سذاندویچی
مشبک کامپوزیتی با رویههای کرب (نمونذه شذماره  )3از همذه
نمونههذا نسذبت اسذتحکام بذه وزن بذاالتری دارد ،و بعذد از آن
نمونذذههذذای  2 ،0 ،0و  ،5بذذه ترتی ذ در ردههذذای بعذذدی قذذرار
میگیرند.

جدول  -4مقایسه کمّي بين خواص فيزیکي و مکانيکي نمونههای آزمایش
شماره نمونه ها

واحد

نام پارامتر
جرم
ماکزیمم بار تحم شده
زمان ماکزیمم بار تحم شده
جابجایی درماکزیمم بار تحم شده
نسبت ماکزیمم بار تحم شده به وزن
نسبت ماکزیمم بار تحم شده به وزن به
ماکزیمم جابجایی
ک انریی جذ شده
ک انریی جذ شده ویزه
انریی جذ شده در اولی نقطه شکست
انریی جذ شده ویزه در اولی نقطه
شکست
نسبت انریی جذ شده ویژه در اولی نقطه
شکست به ماکزیمم جابجایی

5

4

3

2

1

2.572

1.37

0.756

0.745

1.071

kg

18006

16270.4

13268.1

7356.1

16773.1

N

1000

124

280

269

257

sec

33

4.16

9.26

9

8.5

mm

713.64

1210.62

1789.03

1006.52

1596.45

N/N

21.63

291.01

193.20

111.84

187.82

N/N/mm

1183.12

287.7

423.36

239.15

162.79

J

460

210

560

321

152

J/kg

41

42.5

70

26

71

J

15.94

31.02

92.59

34.90

66.29

J/kg

0.48

7.46

10.00

3.88

7.80

J/kg/mm

در مقایسه بار تحم شده به وزن ،بی نمونههای شماره 3
و  ،0مشاهده میشود که نمونه شماره  3با رویههای الیاف کرب
با ضخامت  2میلیمتر ،بهتر از نمونذه شذماره  0بذا رویذه الیذاف
شیشه با ضخامت  0میلیمتر بوده است .ایذ بخذاطر اسذتحکام
ویژه و سفتی ویژه بیشتر رویه با الیاف کرب نسبت بذه رویذه بذا
الیاف شیشه میباشد .نمونههذای شذماره  3 ، 2و  0دارای ابعذاد
یکسانی هستند .مطابق ردیفهای شماره  5تا  00جدول ( ،0به
جز ردیف شماره  0که نسبت حداکثر بذار بذه وزن بذه حذداکثر
جابجایی است) ،نمونه شماره  3دارای بهتری خواص مکذانیکی

شماره
پارامتر
0
2
3
0
5
0
7
8
9
01
00

میباشد .در ردیف  ،0جابجایی نمونه شذماره  0در اولذی نقطذه
خرابی ،کوچکتری مقدار بی همه نمونهها است.
به طور کلی ،در طول آزمایش خمذش سذه نقطذهای یذک
صفحه ساندویچی ،تنش نرمال صذفحهای در رویذههذا و هسذته
بوجود میآید .همچنی بخش عمدهای از انریی کشسانی جذ
شده توسط صفحه ساندویچی ،بذه دلیذ تذنشهذای نرمذال در
رویهها است[ .]08از آنجا که شی نمودار نیرو-جابجذایی بذرای
نمونه شماره  ،0بیشذتر از نمونذه شذماره  3اسذت ،پذس سذفتی
نرمذذال رویذذه آلومینیذذومی  0151نمونذذه شذذماره  ،0بیشذذتر از
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رویههای کربنی نمونه شماره  3است .همچنی  ،سذفتی برشذی
هسته آلومینیومی ،0151در نمونه شماره  ،0حذدوداخ  22برابذر،
بزرگتر از هسذته شیشذهای در نمونذه شذماره  3اسذت .بذر ایذ
اساس ،کوچکتری جابجایی در اولی نقطه خرابذی ،مربذو بذه
نمونه شماره  0است.
تست مودال
جدول ،5فرکانسهای طبیعی (به دست آمده از دو روش
تجربی و عددی) و نسبتهای میرایی (به دست آمده از روش
تجربی) را برای هر پنج نمونه تست شده ،نشان میدهد .با
توجه به ای که بازه اندازهگیری تست مودال تجربی ،صفر تا
 811هرتز بوده ،فرکانسهای فراتر از ای حد ،با "  " < 811در
ای جدول نشان داده شدهاند .همانطور که در ای جدول
مشاهده میشود ،در مقایسه بی نمونههای شماره  0و  ،2با
افزایش ضخامت رویهها ،فرکانس طبیعی افزایش یافته و نسبت
میرایی نیز افزایش مییابد .در واقع جرم و سفتی نمونه شماره
 0نسبت به نمونه شماره  2بیشتر است .لیک با توجه به رابطه
فرکانس طبیعی که در آن پارامتر سفتی در صورت کسر و جرم
در مخر است ،اثر افزایش سفتی نسبت به جرم ،در حد قاب
مالحظهای بیشتر است .مقایسه بی نمونه شماره ( 3با رویههای
کربنی) و نمونه شماره ( 2با رویههای شیشهای) ،نشان میدهد
که نسبت میرایی کرب  /اپوکسی کمتر از شیشه /اپوکسی است.
همچنی  ،فرکانسهای طبیعی نمونه شماره  3بیشتر از نمونه-
های نمونه شماره  2است .دلی ای امر مربو به تفاوت
ریزساختار الیاف کرب و الیاف شیشه میباشد .همچنی  ،سفتی
پارچه بافته شده از جنس کرب بیشتر از پارچه های بافته شده
از جنس شیشه است .در واقع با وجود جرم تقریباخ یکسان دو
نمونه شماره  2و  ،3سفتی نمونه شماره  3به دلی استفاده از
جنس کرب  ،افزایش یافته است .با توجه به رابطه فرکانس
طبیعی که در آن پارامتر سفتی در صورت کسر و جرم در
مخر است ،افزایش فرکانس نمونه شماره  3نسبت به نمونه
شماره  ،2توجیه میشود.
در مورد فرکانس طبیعذی دوم ،مقایسذه بذی نمونذههذای
شماره  3و  ،0نشان میدهد که فرکانس طبیعی نمونه شماره 3
(رویههای کربنی بذا ضذخامت  2میلیمتذر) ،بیشذتر از فرکذانس
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طبیعی نمونه شماره  0است (رویه های شیشهای به ضخامت 0
میلی متر) .اما نسبت میرایی نمونذه شذماره  ،3کمتذر از نسذبت
میرایی نمونه شماره  0است .به همی خاطر ،تأثیر سفتی رویه-
های کربنی با پارچه بافته شده در افزایش فرکانسها در مقایسه
با تأثیر ضخامت رویه شیشهای با پارچه بافته شده ،غال اسذت.
در بی نمونههای کامپوزیتی تقویت شذده ،کذوچکتری نسذبت
میرایی مربو به نمونه شماره  3میباشد که از رویههای کربنی
ساخته شده است .همچنی  ،به طور کلی میتوان نتیجه گرفذت
که با افزایش ضخامت رویذههذا ،بذه طذور کلذی نسذبت میرایذی
افزایش مییابد.
در مقایسه بی فرکانسهای طبیعی اول نمونههای شذماره
 0و  ،5انتظار میرود که فرکانس طبیعی نمونه شماره  ،0بیشتر
از نمونه شماره  5باشد .امذا بذه دالیلذی ماننذد نقذص در اتلذال
چسبی بی هسته و رویهها در حی سذاخت ،فرکذانس طبیعذی
کاهش یافته است .در حالی که ،بذرای شذماره مودهذای بذاالتر،
فرکانسهای طبیعی نمونه شماره  0بزرگتذر از نمونذه شذماره 5
هستند .نسذبت میرایذی صذفحه آلومینیذومی یکپارچذه (نمونذه
شماره  )5بطور قابذ مالحظذهای کمتذر از نمونذه آلومینیذومی
تقویت شده ( نمونذه شذماره  )0مذیباشذد .در حذالی کذه ابعذاد
بیرونی آنها یکسان است .به طور کلی نسبت میرایی نمونههذای
آلومینیومی نسبت به نمونههای کامپوزیتی تقویت شده (نمونذه
های شماره  2 ، 0و  )3کمتر است.
مطابق جدول  ،5مقایسه بی نتایج عددی و تجربی نشذان
میدهد که حذداکثر درصذد خطذا  09182اسذت کذه در اولذی
فرکانس طبیعی ،برای نمونه شماره  3با رویه کربنی با ضذخامت
 2میلیمتر رخ داده است .حداق درصد خطا  1115است که در
سومی فرکانس طبیعی ،برای نمونه شماره  0با رویه شیشذهای
با ضخامت  0میلیمتر رخ داده است .همچنذی  ،مشذاهده مذی-
شود که با افزایش شماره مود ،درصد خطا برای همذه نمونذههذا
کاهش مییابد .با توجه به جدول ،5نتایج عددی و تجربی با هذم
تطابق خوبی دارند.
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جدول  -5مقایسه بين فرکانسهای طبيعي و ضرایب ميرایي بدست آمده از روش تجربي( با استفاده از آیکتس) و روش عددی برای پنج
نمونه
سومين

دومين

اولين

سومين فرکانس

دومين فرکانس

اولين فرکانس

ضریب

ضریب

ضریب

طبيعي )(Hz

طبيعي )(Hz

طبيعي )(Hz

1117

111380

111020

727102

019158

320180

تجربی

------

------

------

720178

580110

380199

عددی

------

------

------

1115

0108

0818

درصد خطا

111018

11130

111017

020175

095109

207120

تجربی

------

------

------

720137

090183

305100

عددی

------

------

------

00127

1103

08113

درصد خطا

*NM

11120

111350

>811

700108

29010

تجربی

------

------

------

797102

089182

352198

عددی

------

------

------

------

3100

09182

درصد خطا

NM

NM

111212

>811

>811

507107

تجربی

------

------

------

000010

917198

05519

عددی

------

------

------

-------

-----

05150

درصد خطا

NM

111155

11119

>811

709130

57919

تجربی

------

------

------

0010

811108

030110

عددی

------

------

------

------

0110

9130

درصد خطا

روش

شماره
نمونه

0

2

3

0

5

* : Not Measured

مقایسه بی شذک مودهذای بدسذت آمذده بذا اسذتفاده از
روشهای تجربی (بذا اسذتفاده از آیکذتس) و روشهذای عذددی
برای هر پنج نمونه در جدول  0نشان داده شده است .برای همه
فرکذذانسهذذای کذذوچکتر از  811هرتذذر ،تمذذام شذذک مودهذذای
استخرا شده با استفاده از روش تجربی ،شام پیچشی (مود 0
و  )2و همچنی خمشی (نوع زینی و زنگولهای) ،مشذابه شذک
مودهایی است که با استفاده از روش عددی به دست آمذدهانذد.
بر ای اساس ،در جدول  ،0برای همه شذک مودهذای متناسذ
با فرکانسهای کذوچکتر از  811هرتذز ،توضذیحات در زیذر هذر
شک مود ،در روش تجربی ذکر شده اسذت .بذرای همذه شذک
مودهای بیشتر از  811هرتز ،توضیحات در زیر هر شذک مذود،
در روش عددی ذکر شده است.

مطابق جدول  ،0شک مودهای متناس بذا فرکذانسهذای
طبیعی اول و دوم همه نمونهها ،به ترتی با شک پیچشی (مود
اول) و خمشی (مود زینی) مطابقت دارند .اما ،در مورد سذومی
فرکانس طبیعی ،شک مود متناس با همذه نمونذههذا ،یکسذان
نیست .برای نمونههای شماره  0و  ،5شک مود ،خمشذی اسذت
(نوع زنگولهای) و برای نمونههای شماره  3 ،2و  ، 0شک مذود،
پیچشی است (مود دوم) .ای به آن علت است کذه شذک مذود
سوم نمونههای شماره  0و  ،5مشابه هستند و سفتی کلذی آنهذا
در مقایسه با فرکانس سوم نمونههذای شذماره  3 ،2و  ،0بیشذتر
است.
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جدول  -6مقایسه بين شکل مودهای بدست آمده از روش تجربي ( استفاده از )® (ICATSو روش عددی برای  5نمونه
سومين شکل مود طبيعي

دومين شکل مود طبيعي

اولين شکل مود طبيعي

)727102 (Hz
(خمشی  :نوع زنگولهای)

)019158 (Hz
(خمشی  :نوع زینی)

)320180 (Hz
(پیچشی  :مود اول)

شماره

روش

نمونه

تجربی

0

عددی

)(Hz

820178

)580110 (Hz

)380199 (Hz

تجربی

)020175 (Hz
(پیچشی  :مود دوم)

)095109 (Hz
(خمشی :نوع زینی)

)207120 (Hz
(پیچشی  :مود اول)

)720137 (Hz

)090182 (Hz

)305100 (Hz

2

عددی
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ادامه جدول 6

)>811 (Hz

تحربی

)700108 (Hz
(خمشی :نوع زینی)

)29010 (Hz
(پیچشی  :مود اول)

3

عددی

)878190(Hz
(پیچشی  :مود دوم)

)089182 (Hz

(Hz)<811

(Hz)<811

(Hz)000010
(پیچشی  :مود دوم)

(Hz) 917198
(خمشی :نوع زینی)

)352198 (Hz

تجربی

(Hz)507107
(پیچشی  :مود اول)

4

عددی

(Hz) 05519
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ادامه جدول 6

)<088 (Hz

تجربی

).35767 (Hz

)9.575 (Hz

(خمشی  :نوع زینی)

(پیچشی  :مود اول)

)811108 (Hz

)030110 (Hz

5

عددی

)001010 (Hz
(خمشی  :نوع زنگولهای)

با توجه به ثابت بودن شک مودهای اول (پیچشذی) و دوم
(خمشی) ،در صورتی که گرانتذر بذودن پارچذه از جذنس کذرب
نسبت به پارچه از جنس شیشه اهمیت نداشذته باشذد ،در بذی
نمونههای کامپوزیتی ،نمونه شماره  ،3از نظر فرکانسی ارجحیت
دارد ،چون فرکانس باالتری دارد .از نظر استحکام خمشی ویذژه
نیز نمونذه شذماره  3نسذبت بذه سذایر نمونذههذای کذامپوزیتی
ارجحیذذت دارد .در بذذی دو نمونذذه آلومینیذذومی شذذماره  0و ،5
ساختار ساندویچی نمونذه شذماره  ،0بذا توجذه بذه کذاهش وزن
حدود  07درصدی نسذبت بذه ورق آلومینیذوم یکپارچذه نمونذه
شماره  ،5از نظر خمش استاتیکی و مودال ،ارجحیت دارد.
نتيجهگيری و جمعبندی
در ای تحقیق ،سه نمونه سازههای ساندویچی کذامپوزیتی
با هسته مشبک با استفاده از روش قرار دادن الیذاف و چیذدمان
دستی و یذک نمونذه سذازه سذاندویچی آلومینیذومی بذا هسذته
مشذذبک و یذذک نمونذذه آلومینیذذوم یکپارچذذه بذذا فرآینذذدهای
ماشینکاری ساخته شدند .تست خمذش سذه نقطذهای و آنذالیز
مودال تجربی و عددی برای آنها انجام شده است و تطابق خوبی

بی نتایج فرکانسهای طبیعی و شک مودهذا بذه دسذت آمذده
است .نتایج اصلی مطالعه حاضر ،به شرح زیر است:
 -0افزایش  2برابذری ضذخامت پوسذته سذازههذای سذاندویچی
مشبک کامپوزیتی ،نسذبت اسذتحکام بذه وزن را بیشذتر از 0/5
برابر افزایش میدهد.
 -2تغییر جنس رویهها از پارچه با الیاف شیشه به کذرب ،
به جای افزایش ضخامت رویههای الیاف شیشذه ،در سذازههذای
سذذاندویچی ،نتیجذذه بهتذذری دارد .بطذذور مثذذال ،در سذذازههذذای
ساندویچی مشبک کذامپوزیتی ،نسذبت اسذتحکام بذه وزن را تذا
حدود  2برابر افزایش میدهد.
 -3سازههای ساندویچی مشبک آلومینیذومی ،از صذفحات
آلومینیومی یکپارچه ،بسیار مستحکم تر و سبکترند.
 -0استفاده از رزی اپوکسی برای چسذباندن رویذههذا بذه
هسته در نمونه آلومینیومی ،موفقیتآمیز بوده اسذت .همچنذی
افزودن  5%سخت کننده به رزی اپوکسی و عم آوری در دمای
اتاق ،برای نمونههای کامپوزیتی مناس است .چون حتی بعد از
واماندگی ،تورق در بی الیههای رویهها و جدایش بذی رویذه و
هسته ،اتفاق نیفتاده است.
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