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چکیده
توجه روزایزون صاانایب با تکنولو ی با( (از جمله صاانایب هوایی و دیاعی) به مواد هدیمند رادیانی نشااان از ارایی با(ی این دسااته از مواد در صاانایب
مختلف دارد عمده علت این توجه ،دارا بودن ویژ یهای منحصاربهیرد این دساته از مواد اسات در پژوهح حا،ار، ،اربه سارعت با( بر روی ماده هدیمند
رادیانی متشاک از دو رلیا یلزی  AA5083-H116و  Ti-6Al-4Vبا احتساا مدل پسساتیک و مدل ارابی جانساون -وک صاورت پذیریته اسات این
مطالعه بهصاورت عددی و با اساتااده از دنویسای پایتون در نرمایزار اجزای محدود ربا وش صاورت پذیریته اسات از موارد بررسای شاده در پژوهح حا،ار
میتوان به بررسااای اشر شاااک دماکه (نوک) ،اااربهزننده با در نظر ریتن ساااه حالت مختلف ،اشر تابب توزیب اوار در ناحیه رادیانی (توزیب توانی و
سایگمویید) و اشر ترتی رار یری (یههای یلزی برای نمونۀ تحت ،اربه اشااره داشات از اهت نتای حاصا شاده میتوان به ارایی با(تر نمونه هدیمند
رادیانی در مقایساه با نمونههای االص یلزی اشااره رد ،امن رنکه ،در حالتی ه ،اری  n=1در توزیب توانی و سایگمویید لحا شاود ،جذ انر ی
نمونه با(تر اسات همچنین مشااهدهشاده اسات ه لحا ردن تابب توزیب سایگمویید ساب ریتار مطلو تر نمونه رادیانی تحت ،اربه سارعت با( در
مقایساه با تابب توزیب توانی بوده اسات از بین ساه ،اربهزننده بررسایشاده ،نتای عددی حا ی از رن اسات ه میزان مقاومت و جذ انر ی طعه تحت
،اربه در برابر دماکه سار تخت ( ،)FLTبیشاترین و در مقاب دماکه مخرویی ( ،)SCNمترین بوده اسات علت این نو ریتار را میتوان مرتبط با تشاکی
پسگ ( )Plugدر براورد دماکه  FLTدانسات درحالی ه در براورد ،اربهزننده با دماکه  ،SCNیقط تشاکی پتال ( )Petalمشااهدهشاده اسات درنتیجه
میتوان این ونه بیان رد ه در ،اربه سارعت با( بر روی ماده هدیمند رادیانی ،تشاکی پسگ نقح متشرتری در جذ انر ی در مقایساه با تشاکی پتال
دارد

واژههای کلیدی، :ربه سرعت با( ،ماده هدیمند رادیانی ( ،)FGMتحلی اجزای محدود ( ،)FEAشک دماکه ،ربهزننده

High-Velocity Impact on Functionally Graded Materials: A Numerical
Study
*Mahdi Heydari-Meybodi

Abstract
Increasing attention of High-Tech industries (e.g., aerospace and defense industries) to functionally graded
materials (FGMs) reveals the high performance of these types of materials, which is mainly due to the unique
properties of these materials. In the current study, high-velocity impact on AA5083-H11 / Ti-6Al-4V FGMs is
conducted numerically in ABAQUS by considering the plastic and damage models of Johnson-cook and utilizing
a Python code. Influence of projectile nose (considering three different types of impactor nose), the effect of type
of distribution function (Power-law (P-FGM) and Sigmoid (S-FGM)), and the stacking sequence of metallic alloys
in the FGM are some of the main parameters investigated in the present study. The results show that FGM samples
have a better performance than the pure metallic alloys. Moreover, despite the type of distribution function, the
sample with linear distribution (i.e., n=1) has the best performance against the impact. However, at the same
condition, the S-FGM sample has higher energy absorption than the P-FGM one. Finally, it is realized that the
)FGM target has a higher impact resistance against a conical-shape (SCN) impactor, rather than a flat-nose (FLT
one. This behavior has been justified via the formation of a petal in the impact of FLT on FGM, while in the impact
of SCN on FGM, only plugging formation has been seen. As a result, it can be deduced that in the high-velocity
impact on FGMs, petal formation has a higher effect on the energy absorption of target, when compared to the
plugging formation.
Key words: High-velocity impact, Functionally graded material (FGM), Finite element analysis (FEA),
Projectile nose
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مقدمه
صانعتی شادن جوامب و نیاز به مواد با ابلیتهای مکانیکی
با( و چندمنظوره ،اساتااده از مواد نو را به امری اجتنا ناپذیر و
کیر اب انکار بدل رده است یقیناً ایزایح دانح جوامب علمی و
صانعتی در رابطه با مواد نو مهندسای ،مقدمهای برای ساترش
ااربرد این مواد و بهرهبردن از ویژ یهاای یوقالعااده رنهاا در
سامتهای مختلف زند ی اسات منظور از مواد نو ،رن دساته از
مواد مهندساای هسااتند ه در سااالهای اایر توسااعهیایتهاند
ویژ یهای منحصربهیرد این مواد منجر به ایزایح عس ه و توجه
به این مواد شااده اساات چرا ه با اسااتااده از این مواد میتوان
محصاو(ت وچکتر ،سابکتر ،هوشامندتر و چندمنظورهتر تولید
رد در یاک دساااتاهبنادی عمومی ،مواد نو را میتوان باه چهاار
دساااته لی مواد هدیمند ،مواد حاوی رلیا های حایظهدار ،مواد
مر ا و ناانو مواد تقسااایتبنادی رد اه تمر ز این پژوهح بر
روی مواد هدیمند رادیانی  FGMاست
مواد هدیمند رادیانی پیح از رنکه مورد توجه مهندساین
وا ب شود ،در یبیعت وجود داشته است ه از نمونههای یبیعی
مواد هدیمند میتوان به بایت زیستی حیوانات (از بی دندان و
اساتخوانها) و بایت یاهان اشااره نمود [ ]1از منظر ظهور این
دسااته از مواد در اربردهای مهندساای ،ایده اولیه بررساای این
سااااتار ابتدا در سااال  1972برای امپوزیتها و مواد پلیمری
ارائااه شااااد و ماادلهااای ماخاتالا ای بارای اجازای تار ایابای در
پلیمریزاسااایون باا ااربردهاای ممکن برای سااااااتاارهاای
یبقهبندیشاده توساط بور و دوز [ ]2و همچنین شان و بور []3
پیشانهاد شاد ولی به دلی عدم پیشانهاد روش سااات مناسابی
برای مواد هادیمناد ،این دو اار ارزش و توجاه باا(یی را در رن
زماان دریاایات نکرد [ ]4باااینوجود تاا ساااال  1980بررسااای و
تحقیق وا عی پیرامون چگونگی ساااات و ارزیابی سااااتارهای
یبقهای وجود نداشات تا اینکه اصاطس  FGMدر ساال ،1984
توساط دانشامندان علت مواد اپنی پیشانهاد ردید در وا ب ،ایده
اولیه اسااتااده از مواد هدیمند رادیانی در سااال  1978توسااط
نینو و همکااران برای پرو ه هواپیماای یضاااایی در رزماایشاااگااه
یضااایی ملی اپن مطر ردید بنا بر مشااکستی ه در صاانایب
مختلف برای مواد تحات تنحهاای حرارتی باا( وجود داشااات،
دانشامندان علت مواد در ساال  1984در اپن برای اولین بار مواد
 FGMرا بهعنوان مواد با تحم حرارتی با( پیشانهاد نمودند از

حیدری میبدی

رن زماان باه بعاد مطاالعاات بسااایااری برای تکااما مواد مقااوم
حرارتی با ارایی با( و با اساااتااده از یناوری تقساایت تدریجی
وظیاه انجامشاده اسات به دلی ااصایت تغییر پیوساته این مواد
در یضااای با مقیاش ما روسااکوپیک ،اهی او ات اسااتااده از
 FGMاز نظر ریتار مکانیکی نساابت به مواد با سااااتار ییبری،
ترجیح داده میشاود امروزه ماهوم  FGMیک ایده بسایار نوین
و جدید است ه نهتنها برای موادی ه تحت سایح و بار ذاری
ترمومکانیکی وا ب میشاااوند بلکه برای تولید مواد الکترونیکی،
مواد زیست ساز ار و مقاوم حرارتی به ار ریته میشود
مواد هادیمناد اادر باه تحما درجاه حرارت باا( و ااتس
درجه حرارت شاادید بوده و در مقاب اورد ی و سااایح مقاوم
هساتند و مقاومت با(یی در مقاب شاکسات دارند در حال حا،ار
از این مواد برای سااازههایی ه باید در مقاب درجه حرارت با(
مقاوم باشاد ،اساتااده میشاود امکان بهینه ردن تغییرات تنح
در مواد هادیمناد باا تغییر منااسااا پروییا مواد ساااااتااری از
ویژ یهای برجساته این مواد اسات با پیشاریت صانایب جدید،
بس ایارى از ماشاینها و سااازهها با دماى با( مواجه هسااتند ه
انوا مختلف باار اذاریهاای حرارتى را در پى اواهاد داشااات
مشاااخصاااههاای مهت مواد  FGMرنهاا را برای ااربرد در ا رر
زمینههای مورد نیاز محبو سااااته اساات این دسااته از مواد
امروزه در تعداد زیادی از صاانایب مورد اسااتااده رار می یرند و
این ویژ ی را دارناد تاا در ریناده در صاااناایب بیشاااتری مورد
بهرهبرداری رار یرند از نخسااتین اربردهای مواد هدیمند در
صاانعت هوایضااا و هواپیمایی بوده اساات اربرد این مواد بدیب
یی ساالیان ذشاته در صانایب هوایضاا ایزایح داشاته اسات
به ونهای ه بیشااتر سااااتار و تجهیزات مورد اسااتااده درون
یضااااپیماها از مواد هدیمند تأمین میشاااود از میان این موارد
میتوان باه تر یباات موتور را ات ،ساااااتاار تراش یضااااپیماا،
پنا هااای تعویض هوا ،رو ح پرههااای توربین و لبااه جلوئی
(پیشاانی) موشاکها اشااره رد بعسوه ،مواد هدیمند رادیانی در
بدنه ساازههایی ه دارای ااصایت عایق حرارت و صادا هساتند
نیز بکار میرود از دیگر صااانایعی ه توجه اب توجهی به مواد
هدیمند رادیانی داشاااته اسااات ،صااانعت دیاعی و تجهیزات
مربویه بوده اسات ابلیت مواد هدیمند در داشاتن مقاومت با(
در برابر ناوذ لوله بهواساطه عدم ساترش ترک ،ویژ ی بارزی
اسات ه ساب اساتااده این دساته از مواد در صانایب دیاعی شاده
است مواد هدیمند را میتوان در صنایب دیاعی در مواردی از

،ربه سرعت با( روی FGM

بی صااحات زرهی ،جلیقه ،اد لوله و ماشاینهای ،اد لوله
بکار برد از دیگر صاانایعی ه بهصااورت اربردی از مواد FGM
اساااتاااده ردهاناد میتوان باه صاااناایب الکتریکی و الکترونیکی،
سایساتتهای تولید انر ی ،صانایب اودروساازی ،صانایب ابزارهای
برشی در ابزارر(ت صنعتی و صنایب دریایی اشاره رد []5
،اارورت اسااتااده از مواد هدیمند رادیانی در اربردهای
مهندسای به رنجا برمی ردد ه اتصاال طعات در ساااتارهای
چند-مادهای ،اکل بهصااورت اتصااال (یهی یکی از مواد ه با
چساا بر روی مادهی دیگر چساابانده شااده اساات به وجود
میریند اما این ونه اتصااال سااب ایجاد یکیصاا مشااترک
،اعیف در مرز دو ماده میشاود ه تمر ز تنح را به دنبال دارد
یکی از راههای پیشاانهادشااده برای کلبه بر این مشااک  ،انتقال
رادیانی (تدریجی) از یک ماده به ماده دیگر در یصا مشاترک
اسات بهعبارتدیگر در مواد امپوزیتی ،یلز و سارامیک (یه(یه
روی یکاادیگر رار می یرنااد ااه مرز بین (یااههااای مختلف
میتواناد نقطاه تمر ز تنح و ،اااعف اامپوزیات در اار ردهاای
مختلف رن باشاد اما این نقاط مشاترک بحرانی در  FGMوجود
نادارناد و اوار باهصاااورت تادریجی در تماام نقااط مااده تغییر
می نند در مواد رادیانی هدیمند ( )FGMبرای بهینهساااازی
اوار مااده ،تر یا شااایمیاایی یاا ریزساااااتاار اامپوزیات
ازیاکیر باهیر دیگر رن تغییر می ناد نتیجاه رنکاه در میاان
این دو سااطح ،تر ی ماده بهصااورت پیوسااته تغییر می ند و
ناحیه رادیانی نامیده میشود []6
از ساوی دیگر ،ساازههای مهندسای در یول دوره عمر ماید
اود ،بار ذاریهای متااوتی را تجربه می نند ه حساااساایت
مواد در مقاب بارهای ،اربهای در مقایساه با بارهای اساتاتیکی
بیشااتر اساات بار ذاریهای ،ااربهای سااب ایجاد ارابیهای
داالی شااده ه امکان ردیابی و تشااخیص رنها با بازرسایهای
بصااری بهراحتی میساار نیساات درعینحال ،همین ارابیهای
داالی میتوانند ساب اهح اساتحکام طعه و رشاد ارابی در
حین اعمال بار ذاریهای مجدد شوند نتیجه رنکه بررسی ،ربه
ناشای از براورد اشایای اارجی بر روی ساازهها باید بهصاورت
د یقتری بررسای شاود در حالت لی پذیریتهشاده اسات ه در
امپوزیتها ،بهعنوان یکی از پرمصاار ترین مواد نوِ مهندساای،
ارابی با ترک ماتریآ رکازشده و سب ایجاد جدایح در نواحی
بین (یاههاای مجااور باا زاویاه (یاهچینی متاااوت می ردد یکی از
د(یلی ه ساب ارابی در ساازههای امپوزیتی میشاود ،وجود
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تمر ز تنح در مناایق بین (یاهای باه دلیا تغییر ناا هاانی
اوار در این منایق (اینترییآ) است [ ]7ه نتیجه رن ،ایجاد
میکرو ترکهااا در رن اساااات هرچنااد این ترکهااای ریز و
زیربحرانی ،باعث شاااکسااات ماده نمیشاااوند ولی باعث ایجاد
تنحهاای محلی و تمر ز انر ی در مناایق بین (یاهای اواهناد
شاد این مشاک را میتوان با اساتااده از مواد هدیمند رادیانی
ح نمود زیرا این نقاط مشترک بحرانی در  FGMوجود ندارند
و اوار بهصاورت تدریجی از  100تا صاار درصاد در تمام نقاط
ماده تغییر می نند
بررسی بار ذاری مکانیکی بر روی مواد هدیمند رادیانی
تا نون در پژوهحهای مختلای صورت پذیریته است ه از این
میان میتوان به بررسی مکانیک شکست در مواد هدیمند
رادیانی [ ،]10-8بررسی ارتعاش سازههای سااتهشده از مواد
هدیمند [ ،]14-11بررسی مانح مواد هدیمند [ ،]15بررسی
امح مواد هدیمند تحت بار ذاری استاتیکی [ ]19-16و
بررسی ریتار مواد هدیمند تحت بار ذاری ،ربه سرعتپایین
[ ]23-20اشاره رد
در زمینه بررسی ،ربه سرعت با( (بالستیک) بر روی مواد
 FGMه مو،و اصلی پژوهح حا،ر است ،تحقیقات معدودتری
صورت پذیریته است از این میان میتوان به پژوهح اوبیلی و
همکاران [ ]24اشاره رد رنها برای انجام ،ربه سرعت با( از
نمونههای مربعی به یول ،لب  7سانتیمتر و ،خامتهای
مختلف ( 20 ،15و  25میلیمتر) و همچنین دو نو مختلف
سااتاری استااده ردهاند نتای ،ربه سرعت با( بر روی ماده
هدیمند متشک از سیلیکون اربید  SiCو رلومینیوم Al 7075
نشان از رن دارد ه ریتار لی ماده هدیمند استااده شده در این
پژوهح ترد بوده است بعسوه ،در صورت استااده از ماده هدیمند
 SiC/Alو برای داشتن سازه مقاوم در برابر ،ربه سرعت با( باید
از ،خامتهای بیشتر از  25میلیمتر استااده نمود در پژوهشی
دیگر ،ریدین و رپا(ک [ ]7به بررسی تجربی ،ربه سرعت با( بر
روی ماده هدیمند  SiC/Alپردااتهاند رنها  4ماده مختلف را
مورد بررسی رار دادهاند Al6061 :االص ،ماده هدیمند با تر ی
کنی از یلز ( ،)n=0.1ماده هدیمند با تر ی اطی ( )n=1و ماده
هدیمند با تر ی کنی از سرامیک (( )n=10زم به ذ ر است ه
در این پژوهح( 11 ،یه وجود داشته ه در نمونههای هدیمند،
(یه اول و رار AL ،االص است و (یه  10ام نیز با تر ی شابت
 SiC-30% Al %70سااتهشده است پآ از بررسی رزمایحهای
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تجربی مختلف ،نتیجه شده است ه هرچه (یهها در سمت
 FGMنازکتر باشند ،به دلی تغییر تدریجیتر اوار ماده بین
دو (یه مجاور ،امکان ایجاد جدایح (یهها اهحیایته و ایزایح
ارایی نمونه در مقاب ،ربه سرعت با( را به همراه داشته است
در پژوهح صورت ریته با رزمایحهای تجربی ،هوانگ و چن
ماده هدیمند سرامیک/سرامیک  Al2O3/ZrO2را تحت ،ربه
سرعت با( بررسی نمودهاند [ ]25نتای پژوهح رنها نشان
میدهد ه استااده از ماده هدیمند  FGMسب اهح ترکهای
بین (یهای شده است ،من رنکه تشکی هسته سرامیکی ( ه
بسیاصله بعد از براورد لوله به سرامیک ایجادشده و هتجهت
با لوله حر ت می ند) در ماده هدیمند با تأایر صورت پذیریته
و سب بهبود عملکرد نمونه رادیانی تحت ،ربه سرعت با( شده
است بعسوه ،شواهد نشان از رن دارد ه ماده هدیمند جذ
انر ی با(تری را از سایر نمونههای کیرهدیمند داشته است و
بعسوه ،هرچه تعداد (یههای هدیمند بیشتر باشد ،جذ انر ی
سازه با(تر بوده است
هوانگ و چن در سال  2016در پژوهشی دیگر [ ]26به
بررسی ،ربه سرعت با( بر روی ماده هدیمند سرامیک /سرامیک
 Al2O3/ZrO2پردااتهاند رنها برای مقایسه بهتر ،نمونه با
سااتار مشابه با  FGMولی بهصورت (یهای ه با چس به هت
متص شدهاند نیز تحت ،ربه بررسی نمودهاند نتای رنها نشان
میدهد ه استااده از سرامیکها بهصورت  ،FGMتوانسته
عملکرد بهتری در برابر ،ربه داشته باشد علت این پدیده
این ونه توجیه شده است ه در سرامیکهای چند(یهای ،1به
دلی وجود (یه چس میانی ،تنح ششی بیشتری به (یه
اهح ارایی رنها میشود
بعدی منتق میشود ه سب
نتیجه رنکه ،در صورت استااده از مواد هدیمند ،جدایح بین
(یهای وجود نخواهد داشت ه همین سب اهح موج تنح
در (یه اینترییآ (یهها و تعویق رشد ترک و درنهایت ،عملکرد
بهتر نمونه  FGMشده است
با جمببندی موارد ذ رشده در بخحهای پیشین ،میتوان
دریایت ه پژوهحهای پیشین ،بهصورت تجربی به بررسی ،ربه
بر روی مواد  FGMپردااتهاند و پژوهشی در حوزه مدلسازی
عددی و بررسی ارابی بر روی مواد هدیمند ،اصوصاً مواد

multilayer ceramic structure

1

هدیمند یلز/یلز صورت نگریته است بعسوه اینکه مطالعات
پیشین به مقایسه مساحت ارابی در نمونهها پردااته و مقایسه-
ای روی سرعت اروجی ،ربهزننده نمونهها ه معیاری از میزان
جذ انر ی ماده تحت بار ذاری ،ربهای (و به نوعی نمایانگر
حد بالستیک نمونه) است ،صورت نپذیریته است با در نظر
ریتن نکات یوق ،در پژوهح حا،ر به بررسی ،ربه سرعت با(
بر روی مواد هدیمند یلز/یلز با احتسا مدل ارابی در مدل
عددی پردااته است در این میان ،همواره سعی شده است تا
مقایسهای میان ریتار نمونه  FGMبا ریتار نمونه یلزی االص
صورت پذیرد تا به اهمیت و ارایی استااده از مواد هدیمند پی
برده شود همچنین ازرنجا ه در مطالعات تجربی ،نمونهها عمدتاً
بر پایه تابب با توزیب توانی سااته میشوند ،در پژوهح حا،ر
سعی شده تا عسوه بر در نظر ریتن این نو توزیب ،توزیب
سیگموئید ه یکی از توابب توزیعی در مواد  FGMاست نیز لحا
شده و به مقایسه ارایی این دو نو توزیب بر روی حد بالستیک
نمونه  FGMپردااته شود بررسی پارامترهای مهت دیگری از
بی تأشیر توان  nدر تابب توزیب توانی و سیگمویید بر روی حد
بالستیک ،تأشیر رار یری (یههای یلزی در  FGMو تأشیر تعداد
زیر (یههای لحا شده در مدل عددی بر روی ریتار نمونه در
این پژوهح صورت پذیریته است در انتها نیز به بررسی اشر شک
دماکه ،ربهزننده ه یکی از پارامترهای مهت در بحث ،ربه
سرعت با( محسو میشود ،پردااتهشده و نتای رن بهاوبی
تاسیر شده است
روابط ساااارااری و مالاادالک حااک بر مواد هادفمناد
گرادیانی
در مواد رادیاانی هادیمناد ( )FGMبرای بهیناهساااازی
اوار ماده ،تر ی شاایمیایی یا ریزسااااتار امپوزیت از یک
یر به سامت دیگر رن تغییر می ند نتیجه رنکه در میان این
دو ساطح ،تر ی ماده مطابق شاک  1بهصاورت پیوساته تغییر
می ند و ناحیه رادیانی نامیده میشود []6
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،ربه سرعت با( روی FGM

0z h 2

()2
−h 2 z 0

n

5 /

)  g (z ) = 1 − 1 ( h 2 − z

2
h 2

)  g (z ) = 1 ( h 2 + z

2
h 2
1

n

2

مواد هدیمند ساااتهشاده بر اسااش توزیب یوقS-FGM ،

شکل  - 1شماتیک ساارار مواد هدفمند گرادیانی []6

نقح لیدی در تعیین اوار مواد هدیمند رادیانی ،تابعی است
ه نحوه تغییر اوار را در راستای ،خامت تبیین می ند برای
تعیین سر حجمی یاز اول برحس مختصات در راستای
،خامت  ،zتوابب مختلای وجود دارد ه در اینجا به دو تابب مهت
اشارهشده است:
یکی از پر اربردترین رنها تابب توزیب توانی ( Power-law
 )functionاست:
n

()1

 2z + h 
g (z ) = 

 2h 

ریته بر اساش توزیب توانیP- ،

به ماده هدیمند رادیانی شک
 FGMاته میشود در رابطه (، h ،)1خامت ناحیه رادیانی و
، nری تابب توزیب توانی [ ]10است ه نحوه تغییر اوار را در
راستای ،خامت تبیین می ند شک  2نحوه در نظر ریتن

نامیده میشوند
برای حصاااول اوار مکااانیکی مختلف در یااک ماااده
هدیمند ،میتوان از انون سااده مخلوطها  ROMاساتااده رد
بر این اسااش ،ا ر  Qیک ااصایت مکانیکی ماده هدیمند باشاد
(مرسً مدول ا(ساتیسایته) ،مقدار این میت را میتوان از رابطه
( )3به دست رورد:

))Q( z) = Qtop g ( z) + Qbot (1 − g ( z
()3
Q
Q
ه در رابطه یوق top ،و  botبه ترتی ااصیت مکانیکی در

(یه با(یی و (یه پایینی را نشان میدهند ،من رنکه از اشرات
تغییر دما در حصول رابطه یوق صر نظر شده است
(زم به ذ ر اسات ه در پژوهحهای پیشاین از رابطه یوق
یقط برای بسااط اواصاای مر مدول ا(سااتیساایته و چگالی
اساتااده شاده اسات با توجه به اینکه در این پژوهح (زم اسات
تا ارابی در (یههای  FGMهت دیده شاود ،یر شاده اسات ه
رابطه انون  ROMبا اساتااده از تابب توانی برای ساایر اوار از
جمله ،اارای مدل پسسااتیک و ارابی جانسااون وک ،مقدار
انر ی شاااکسااات و ساااایر ،ااارای رمائی نیز بر رار باشاااد
 d 1در مدل ارابی جانساون

بهعنوانمرال درصاورتی ه ،اری

دستگاههای مختصات را بهتر نشان میدهد:
الیه
فو انی

وک در (یاه باا(یی برابر  d1Topو در (یاه پاایینی برابر d1Bot

FGM
z

الیه
یری

tTop
tBot

h/2
x

h/2
y

شکل  – 2شماتیک پارامررهای هندسی یک ماده هدفمند گرادیانی

تاابب دیگری اه برای توزیب اوار ماادی در راساااتاای
،اخامت در یک ماده هدیمند اساتااده میشاود ،تابب سایگمویید
( )Sigmoidیا -Sشااک اساات ه بهصااورت رابطه ( )2تعریف
میشود [:]27

بوده و تابب توزیب توانی برای (یه با(یی تعریفشااده بهصااورت
z 1
 g ( z ) = ( + ) nباشااد ،در این صااورت مقدار  d1FGMه
h 2
در یاصاله  zاز وساط ،اخامت ناحیه  FGMرار دارد ،بهصاورت
رابطه ( )4محاسبه میشود:
)) d 1FGM (z ) = d 1Top  g (z ) + d 1Bot  (1 − g (z

()4


z 1
d 1FGM (z ) = d 1Bot + (d 1Top − d 1Bot )  ( + ) n
h 2
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( )partitionشده و از المانهای ریزتر در این ناحیه

مدلسا ی المان محدود ()FEA

اعمالشده است شک

بدون شااک مهتترین بخح مدلسااازی اجزای محدود در
این پژوهح ،نحوه مادلساااازی بخح رادیاانی ( )FGMبوده
اسات در این سامت ،برای مدلساازی اجزای محدود ،از نرمایزار
 ABAQUSاساتااده شاده اسات در ادامه ،در ابتدا ساایر موارد
(از جملاه مادلساااازی هنادساااه ،بیاان مادلهاای ارابی و )
بیاانشاااده و در انتهاا باه تشاااریح مادلساااازی بخح FGM
پردااتهشده است
• با توجه به هزینه محاسباتی با(ی مدلسازی مواد
هدیمند و با توجه به وجود شرط تقارن محوری لیت
مسئله ،در این پژوهح مدلسازی بهصورت
 Axisymmetricصورت پذیریته است بدین منظور
،ربه زننده بهصورت صل و با Axisymmetric
 analytical rigidو ورق دایروی به طر 500 mm
بهصورت  Axisymmetric Deformableمدل شده
است هندسه ،ربه زننده در پژوهح حا،ر بهصورت

میدهد
Impactor

Impact
zone

شکل  – 4نمایی ا المان بندی صورک گرفره و ناحیه یر
ضربه ننده

( 196 grمشابه با ابعاد و جرم بیانشده در مرجب
[ )]28در نظر ریتهشده است:

•

20

68

30

2

شکل  – 3ابالاد ضربه ننده (به میلیمرر) اسرفاده شده در

مرجع []28
•

•

Symmetric
Axis

FGM Plate

مخرویی مطابق با ابعاد بیانشده در شک  3و به جرم

شرایط مرزی در نظر ریتهشده برای هد بهصورت
امسً یردار بوده است به همین دلی  ،تمام درجات
رزادی وشههای ورق دایروی ریتهشده است
از یر دیگر ،به دلی تغییرات شدید تنح در ناحیه
ایرا ،ربه در ،ربه سرعت با( و بهمنظور ایزایح
د ت ح  ،ناحیه زیر ،ربهزننده سمتبندی

 4این نکته را بهتر نشان

()5

نو المان برای (یههای یلزی  CAX4Rاز نو تقارن
محوری و با نو تحلی  Explicitو المانهای linear
انتخا شده است
از یر دیگر با توجه به اینکه یلزات بهصورت مادهای
نرم در نظر ریته میشوند( ،زم است تا ،من
مدلسازی بخح ا(ستیک و یاز پسستیک رنها ،یاز
ارابی نیز برای رنها تعریف شود بدین منظور با ناوذ
لوله درون هد و رسیدن ماده به حدی از ارابی،
المانهای دارای شرایط ارابی حذ شده و ناوذ
،ربهزننده درون هد ادامه پیدا ند با تو،یحات
یوق ،ریتار ا(ستیسیته یلز بهصورت Elastic
 ،isotropicریتار پسستیک رن با سات-شوند ی
 Johnson-Cookو ریتار ارابی رن با مدل
 Johnson-Cook Damageبیان ردیده است (زم
به تو،یح است ه مدل سات شوند ی جانسون -وک
با رابطه ( )5بیان میشود [:]29

 ˙ pl 
 
pl
 =  A + B (  )  1 + Cln 
) (1 − ˆ m


  0  



در رابطه (، ،)5رای  A,B,C,m,nمربوط به جنآ
ماده هستند بعسوه مدل ارابی جانسون -وک در
ربا وش برای یلزات نرم در نظر ریتهشده است این
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،ربه سرعت با( روی FGM

مدل ارابی ،در بار ذاری دینامیکی با نرخ رنح با(
(مر بار ذاری ،ربهای) مورد استااده رار می یرد
در این مدل ،ارابی در صورتی اتااق میایتد ه پارامتر
ارابی (رابطه ( ))6به مقدار واحد برسد [:]29

))AFGM ( z) = Atop  g ( z) + Abot  (1 − g ( z

()9

جدول  - 1ضرایب جانسون کوک و سایر اواص برای آلیاژ Ti-6Al-

]31 ,30[ 4V
110.7
0.37
1098
1092

  pl 
 =   pl 
 f 

()6

)Elastic modulus, E (GPa
Poisson’s ratio
)A (MPa
)B (MPa

0.93

در رابطه (،)6

pl



1.1
0.014
1
1878
293
4428
-0.09
0.25
-0.5
0.014
3.87

رنح پسستیک معادل

مرحلهای و   fplرنح در لحظه شکست است ه
بهصورت رابطه ( )7تعریف میشود [:]29

=  fpl
p
])
q

()7

7 /

[d 1 + d 2exp (d 3

m
C

The Johnson-Cook
plastic model

)(1/s
)Melting temperature, Tmelt (K
)Room temperature, Troom (K
)Density (kg/m3
d1
d2
The Johnson-Cook
d3
damage model
d4
d5

˙ pl


)ˆ)]*(1 + d 5
0

( *[1 + d 4ln

جدول - 2

]33 ,32 ,28[ Al 5083-H116
70
0.3

،رای  d1 − d 5در رابطه ( ،)7مرتبط با نو ماده
میباشند بهمنظور در نظر ریتن سترش ارابی ،در
پژوهح حا،ر از سترش بر مبنای انر ی استااده شده
است ،من رنکه میزان  Fracture Energyنیز بر
اساش رابطه ( )8تعریف ردیده است [:]29
()8

•

K Ic2
E
ه در رابطه ( K Ic )8چقرمگی شکست ماده و E
مدول ا(ستیسیته یلز است
در مدلسازی حا،ر ،از رلیا تیتانیوم ()Ti-6Al-4V
بهعنوان (یه با(یی و رلیا رلومینیوم (Al 5083-
 )H116بهعنوان (یه زیرین استااده شده است اوار
مکانیکی مورد نیاز برای هر دام از این رلیا ها در

جدول  1و جدول  2رورده شده است
•

نکته مهت برای مدلسازی بخح رادیانی (بین (یه
با( و (یه پایین) ،استااده از رابطه ( )3برای حصول
هر دام از اوار مکانیکی و پارامترهاست
بهعنوانمرال ،برای محاسبه ،ری  Aدر مدل سات
شوند ی جانسون -وک از رابطه زیر استااده شده
است:

ضرایب جانسون کوک و سایر اواص برای آلیاژ

124
456

)Elastic modulus, E (GPa
Poisson’s ratio
A
)(MPa
B
)(MPa

0.252
0.859
0.008
1
893
293
2700
0.0261
0.263
-0.349
0.147
16.8

•

m
C

The Johnson-Cook plastic
model

)(1/s
)Melting temperature, Tmelt (K
)Room temperature, Troom (K
)Density (kg/m3
d1
d2
d3
d4
d5

The Johnson-Cook
damage model

نکته مهت دیگر در مدلساازی بخح  ،FGMاین اسات
اه باا مشااااهاده یاک مااده هادیمناد  FGMدر دنیاای
وا عی ،میتوان دریاایات اه اوار رن در راساااتاای
،اخامت بهصاورت پلهای و ساساته از یک (یه به (یه
بعااد تغاییار مای نااد بااا در نظار ریتان این نکاتااه،
ساااادهترین روش برای مادلساااازی مااده هادیمناد از
یریق شابیهساازی المان محدود به این صاورت اسات
ه ،اخامت یا حجت ماده در راساتای مورد نظر به
تعدادی واحد وچکتر تبدی شااده و اوار هر (یه
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متنااسااا باه توزیب در نظر ریتاهشاااده باه هر (یاه
ااتصار داده شود [ ]34 ,20 ,8نکته اب توجه
اینکه برای پرهیز از اشرات جانبی به دلی کیر پیوساته
بودن اوار مااده ،باایاد الماانهاای در نظر ریتاه
وچاک بوده و یاا باهیور معاادل ،تعاداد تقسااایماات باه
اندازه ایی زیاد در نظر ریته شود []35
باا در نظر ریتن نکتاه یوق ،در این پژوهح نیز بخح
 FGMبه تعدادی (یه نازکتر در راسااتای ،ااخامت
تقسایتشاده اسات ه هر (یه اود بهصاورت همگن و
ایزوتروپ اسااات برای تعیین اوار هر (یه نازکz ،
متوسااط سااطح با( و پایین این (یه بهعنوان پارامتر
متشر هر (یه در یرمولها رار داده میشود
با توجه به تو،اایحات یوق ،وا،اااح اسااات ه انجام
عملیاات محااسااابااتی برای اوار مکاانیکی هر (یاه و
همچنین ،ایجااد تعاداد (یاههاای زیااد باهعنوان بخح
 FGMبهصاورت دساتی ،امری دشاوار و زمانبر اسات
به همین دلی  ،در پژوهح حا،ار نکات یوق بهصاورت
دنویسی به زبان  Pythonدر نرمایزار ربا وش صورت
پذیریته اسااات تا هزینه محاساااباتی ار بهصاااورت
اب توجهی اهح یابد
اعربارسنجی مدل المان محدود
برای اعتبارساانجی مدلسااازی عددیِ صااورت ریته در
ساامت ب  ،نتای حاصاا از مدل عددی حا،اار برای ،ااربه
سارعت با( بر روی یلز رلومینیوم بهتنهایی (بدون در نظر ریتن
ماده هدیمند) با پژوهح تجربی صاااورت ریته در مرجب [,28
 ]33مقایسااه شااده اساات (زم به ذ ر اساات ه تا نون ،ااربه
سارعت با( بر روی ماده هدیمند یلز/یلز در پژوهحهای پیشاین
صاورت نگریته اسات و به همین دلی نا زیر به اعتبارسانجی با
مادل یلزی تنهاا هساااتیت در مرجب [ ]28اوار مکاانیکی یلز
رلومینیوم مطاابق باا دادههاای جادول  2و انادازه و ابعااد ،ااارباه
زننده مطابق با شاک  3بوده اسات سارعت اولیه ،اربهزننده برابر
با  303m/sبوده اساات ه ساارعت لوله بعد از اروج از هد
برابر با  175.6m/sزارششده است
با توجه به این نکته ه در مدلساازی ،اربه با سارعت با(،
انادازه الماانهاا نقح لیادی بر روی دات جوا هاا دارد ،باهمنظور
حصااول اندازه مناس ا برای المانها ،رنالیز حساااس ایت به مح

حیدری میبدی

صااورت پذیریته اساات چهار اندازه مختلف برای المانهای وا ب
در ناحیه زیرِ ،اااربهزننده در اینجا در نظر ریتهشاااده اسااات
( 0/75 ،0/5 ،0/25و  1میلیمتر) نمودار ساارعت-زمان به ازای
هر اندازه المان بهدسااترمده و نتای در شااک  5رورده شااده
است

شکل  – 5تأثیر اندا ه المان در نمودار سرعت  -مان
ضربه ننده در پژوهش []33

توجه داشاته باشاید ه اط توپر ایقی ( رمزرنگ در نساخه
الکترونیکی) در شاااک ا  ،5بیااانگر نمودار سااارعاات-زمااان
اسااتخراجشااده از مرجب [ ]33نبوده و صااریاً ساارعت با یمانده
(سارعت اروجی) ،اربهزننده از هد در رزمون تجربی را نشاان
میدهد
از شک  5دو نکته زیر را میتوان استنباط نمود:
• سارعت اروجی ،اربه زننده به ازای اندازه المانهای
 0/75و  1میلیمتر اطاای اابا توجهی دارد بناابراین
اسااتااده از این اعداد برای اندازه المانهای زیرِ ناحیه
،اربهزننده میتواند اطای اب توجهی در مدلساازی
ایجاد نماید
• از یر دیگر ،میتوان دریاایات اه انادازه الماان 0/25
و  0/5هر دو دارای د ت بساایار با(یی هسااتند ولی
ازرنجا ه سااایز  0/5هزینه محاسااباتی متر (و د ت
محاسااباتی مشااابهی دارد) ،سااایز المان در تمام این
پژوهح برابر با  0/5برای ناحیه زیر ،ربهزننده در نظر
ریتهشده است
بهمنظور اعتبارسانجی مضااعف مدل عددی ،میتوان شاک
مقطب برش اورده حااصااا از رزمون تجربی (در شاااکا  )6و
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،ربه سرعت با( روی FGM
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حاصا از مدل عددی (در شاک  )7را با یکدیگر مقایساه رد
همانیور ه از این دو شاک مشاخص اسات ،ارابی حاصا شاده
بین مدل عددی و تجربی تطابق بسیار اوبی دارد یلذا میتوان
ادعا رد ه مدلساازی صاورت پذیریته دارای د ت با(یی بوده
و نتای رن میتواند اب اتکا باشد
الف) تاأثیر تالاداد الیاه در نظر گرفراهشااده درنااحیاه
گرادیانی

شکل  – 6سطح برش اورده ا نمونه ،بالد ا انجام ضربه در
پژوهش []33

شکل  – 7سطح برش اورده ا نمونه ،بالد ا انجام ضربه در
مدلسا ی عددی پژوهش حاضر

ارائه نرایج و بحث بر روی آنها
بهمنظور بررساای عملکرد ماده  FGMدر شاارایط مختلف،
مادلساااازی عاددی در تماام بخحهاای این سااامات (مگر در
سامت انتهایی این بخح ه شاک ،اربهزننده تااوت دارد) با
احتسا موارد ذی صورت پذیریته است:
• (یه با(یی از جنآ  Tiو (یه زیرین از جنآ Al
( )FGM Ti/Alبا اوار مکانیکی بیانشده در جداول
1و2
•

،خامت (یه با(یی و پایینی هر دام برابر با  1میلیمتر
ماده هدیمند تحت ،ربه بهصورت ورق دایروی به
شعا  250میلیمتر بوده و ،خامت ماده هدیمند
(مجمو ،خامت (یه با(یی ،پایینی و ناحیه رادیانی)
برابر با  20میلیمتر لحا شده است
سرعت اولیه ،ربه زننده برابر با 303m/s

•

هندسه ،ربه زننده مطابق با شک  3و جرم رن برابر

•

•

با  196رم
نتای بهدسترمده در ادامه بیانشده است

از نکات اب توجه در مواد هدیمند ،بررسای این نکته اسات
ه برای بخح میانی ه تغییر اوار بهصااورت رادیانی وجود
دارد ،چه تعداد زیر (یه در نظر ریته شاود تا اوار مطلوبی را
باه دسااات بادهاد باهعباارتدیگر ،هماانیور اه پیحتر در بخح
مدلسازی عددی ذ ر شد ،بخح  FGMبه تعدادی (یه نازکتر
در راساتای ،اخامت تقسایتشاده اسات ه هر (یه اود بهصاورت
همگن و ایزوتروپ اسااات بررسااای این نکتاه ه تعاداد این زیر
(یاههاا چاه تاأشیری بر ریتاار مااده باالساااتیاک دارد در این بخح
مورد بررسی رار ریته است
برای مااده هادیمناد باا در نظر ریتن توزیب توانی P-
 FGM Ti/Alو در حالت  ،n=1تعداد (یههای تشاااکی دهنده
بخح میاانی (هادیمناد) از مقاادیر ت ( )5تاا زیااد ( )100تغییر
دادهشااده اساات و مقدار ساارعت اروجی ،ااربه زننده به ازای
ساارعت ورودی شابت  303متر بر شانیه مورد بررساای رار ریته
اسات ه نتای رن در جدول  3نمایح دادهشاده اسات ذ ر این
نکتاه نیز الزامی اسااات اه ساااایز و تعاداد الماانهاا در تماام این
مدلسازیها بهصورت تقریباً برابری با یکدیگر در نظر ریتهشده
است تا اشر تعداد المان بر روی نتای مدلسازی حذ ردد
جدول  - 3اواص مکانیکی و حرارتی  T3و T6

سرعت اروجی
تالداد الیه

ضربه ننده
(مرر بر ثانیه)

5
20
40
60
80
100

124
109
87
76
77
81

همانیور ه از جدول  3مشااخص اساات ،به ازای تغییر
تعداد (یه از  5به  ،40میزان تغییرات سااارعت اروجی ،اااربه
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زننده حدود  40درصااد بوده اساات درحالی ه میزان تغییرات
سااارعات اروجی باه ازای تغییر تعاداد (یاه از  40تاا ( 100یاه
حدود  10درصاد اسات د ت داشاته باشاید ه با ایزایح تعداد
دادهشااده ،در تمام مراح پژوهح حا،اار ،تعداد (یههای ماده
هدیمند برابر با  40واحد در نظر ریتهشاده اسات چرا ه عسوه
بر هزینه محاسااباتی بهینه ،جوا های اب بولی را به دساات
میدهد
ب) مقاایسااه عملکرد مااده هادفمنادباا تو یع توانی (

مسئله) بهصورت اب توجهی ایزایح مییابد با تو،یحات
این پاارامتر میتوان باه میزان جاذ انر ی هاد یی یرریناد
،اربه پی برد بهعبارتدیگر ،هرچه سارعت اروجی ،اربهزننده
پآ از عبور از هد متر باشاااد ،نشاااان از رن دارد ه میزان
جاذ انر ی طعاه تحات ،ااارباه (هاد ) در یول باار اذاری
،ربهای بیشتر بوده است (و بالعکآ)
نکته اول اساتنباط شاده از شاک  8در ارتباط با اشر توان n

 )P-FGMبا آلیاژهای االص تحت ضربه سرعت باال
هد از بررسی این سمت ،پی بردن به اهمیت استااده از
مواد هدیمند رادیانی در مقایساااه با مواد االص یلزی اسااات
بدین منظور ،مدلسااازی عددی برای ماده هدیمند با احتسااا
شاااح مورد مختلف باه ازای ،اااریا  nدر رابطاه تاابب توانی
( )n=1,2,5,10صاااورت پاذیریتاه اسااات و سااارعات اروجی
،اربهزننده بهدساترمده اسات از یر دیگر ،دو حالت دیگر نیز
بهصاورت مجزا بررسایشاده اسات :حا(تی ه ،اخامت ماده
( 20میلیمتر) متشااک از رلیا های االص یلزی باشااد در این
دو مورد نیز ،مدل عددی انجامشاده و سارعت ،اربهزننده بعد از
اروج از هد اساتخراجشاده اسات نتای مقایساهای میان این
هشت حالت در شک  8ردروریشده است
200

178.37

(یاههاا ،هزیناه محااسااابااتی (زماان (زم برای اتماام اجرا Run

173.5

مااده  P-FGMبر روی سااارعات اروجی ،ااارباهزنناده اسااات
هماانیور اه مشااااهاده میشاااود ،در حاالتی اه  n=1بااشاااد،
مترین ساارعت اروجی وجود دارد بهعبارتدیگر ،بیشااترین
میزان جاذ انر ی میاان نموناههاای هادیمناد باا توزیب توانی
حالتی بوده اسات ه ( n=1توزیب اوار بهصاورت اطی) باشاد
علت این پدیده رن اساات ه در حالتی ه  n=1باشااد ،رادیان
تغییر اوار از (یاه زیرین باه (یاه باا(یی متر اسااات (اوار
باهصاااورت تادریجیتر تغییر می ناد) بناابراین مشاااااباه باا
امپوزیتهای الیایی ( ه هر چه میزان تغییر زاویه بین (یههای
مجاور متر باشااد ،عملکرد نمونه تحت ،ااربه بهتر اساات) ،در
نمونه  FGMهت چنین توجیهی امکانپذیر است
دومین نکته را میتوان مرتبط با اشر  FGMدر مقایساااه با
رلیا االص دانسات همانیور ه از دادههای شاک  8مشااهده

150

100

)(m/s

87.8

50

شکل  – 8مقایسه سرعت اروجی نمونه  P-FGMبا نمونههای
ساارهشده ا آلیاژهای االص

با بررسای شاک  8میتوان به نکات ارزشامندی دساتیایت
پیح از ارائاه این نکاات (زم باه تو،ااایح اسااات اه باا توجاه باه
سارعت اولیه در نظر ریتهشاده ،در تمامی موارد مدل شاده در
یول این پژوهح لوله پآ از ناوذ درون هد بهصاورت ام
از رن عبور می ند سرعت اروجی از هد بهعنوان یک پارامتر
مهت در مباحث ،ااربه ساارعت با( همواره مطر بوده اساات
اهمیت این پارامتر در مباحث ،اربه بدین دلی اسات ه از روی

میشااود ،یارغ از ،ااری  nدر ماده هدیمند ،ساارعت اروجی
،ااارباهزنناده تماام نموناههاای  P-FGMاز سااارعات اروجی
،ااارباهزنناده برای رلیاا هاای تیتاانیوم و رلومینیوم ااالص متر
اسات بهعبارتدیگر ریتار ماده  FGMحتی در بدترین حالت (n
هاای زیااد اه رادیاان تغییرات اوار زیااد اسااات) نیز از ریتاار
رلیا های یلزی االص بهتر اساات این نکته اهمیت اسااتااده از
مواد هادیمناد و اارایی باا(ی نموناه  FGMدر جاذ انر ی در
مقایسه با رلیا های االص را رشکار میسازد
نکته پایانی استنباط شده از شک  8درباره مقایسه سرعت
اروجی نموناه رلیاا رلومینیوم و تیتاانیوم اسااات هماانیور اه
مشااخص اساات ،ساارعت اروجی نمونه رلیا رلومینیوم از نمونه
تیتانیوم متر و درنتیجه ،جذ انر ی رن بیشاتر اسات درنتیجه
در صاورت اساتااده از رلیا االص برای سااات ساپرهای دیاعی،
اساتااده از رلومینیوم در مقایساه با تیتانیوم (صاریاً از منظر جذ
انر ی) توصیه می ردد
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،ربه سرعت با( روی FGM

ج) تاأثیر تاابع تو یع توانی بر روی رفراار ضاارباهای
نمونه
توزیب اوار (تابب توانی رابطه ( )1و یا توزیب سایگمویید رابطه
( ،))2در شارایط امسً برابر ،مدلساازی عددی به ازای دو توزیب
مختلف (توانی و سااایگموییاد) و باا در نظر ریتن چهاار عادد
مختلف برای توان  nصاورت پذیریته و سارعت اروجی لوله از
هد در حا(ت مختلف در شک  9رورده شده است
156.4
152.5
144

S-FGM

139.3

P-FGM
118.1 118.5

87.8

n=10

n=5

n=2

87.8

n=1

شکل  – 9اثر تابع تو یع اواص (توانی  Pو سیگمویید  )Sبر
روی سرعت اروجی ضربه ننده در ماده FGM

همانیور ه از شااک  9مشاااهده میشااود ،در حالتی ه
( n=1توزیب اطی) باشاد ،سارعت اروجی ،اربهزننده نمونهها
مساتق از نو تابب توزیب اسات علت رن اسات ه در حالتی ه
 n=1بااشاااد ،توزیب اوار نااشااای از توزیب توانی  Pباا توزیب
سایگمویید  Sامسً بر یکدیگر منطبق هساتند با ایزایح ،اری
 nدر هر دو تابب توزیعی ،سارعت اروجی ،اربهزننده ایزایح و
درنتیجه ،میزان جذ انر ی نمونه اهح مییابد
نکته مهتتر از این ساامت رن اساات ه ساارعت اروجی
،اربهزننده نمونههای با توزیب سایگمویید  S-FGMاز نمونهها با
توزیب توانی  P-FGMمتر اسااات میتوان نتیجاه ریات اه
یراحی و ساااااات نموناههاای  FGMباا در نظر ریتن توزیب
سایگمویید جذ انر ی بیشاتری را برای نمونه به دنبال اواهد
داشات ه بهعنوان یک مسحظه یراحی و سااات میتوان به رن
اشاره رد
د) تأثیر ترتیب الیههای فلزی بر روی رفرار بالسریک
نمونه
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هماانیور اه پیحازاین بیاان شاااد ،اوار مکاانیکی در
ناحیه رادیانی به تابب اوار در نظر ریتهشاده در این سامت
وابسته است بدین منظور و برای بررسی تأشیر انتخا تابب
در این ساامت ،تأشیر این مطل ه در ماده هدیمند( ،یه
رلومینیومی االص در با( باشاد و یا (یه تیتانیومی و تأشیر رن بر
روی ریتار بالسااتیک نمونهها مورد بررسای رار ریته اساات دو
ماده هدیمند زیر مورد بررسی رار ریته است:
• ورق هادیمناد باا نمااد ( :FGM Ti/Alیاه باا(یی باه
،اخامت  1mmاز رلیا تیتانیوم( ،یه پایینی به ،اخامت 1mm
از رلیا رلومینیوم و مابین این دو ساامت به ،ااخامت mm 18
بهصورت رادیانی تغییر اوار وجود داشته باشد
• ورق هادیمناد باا نمااد ( :FGM Al/Tiیاه باا(یی باه
،اااخاامات  1mmاز رلیاا رلومینیوم( ،یاه پاایینی باه ،اااخاامات
 1mmاز رلیا تیتانیوم و مابین این دو ساامت به ،ااخامت 18
 mmبهصورت رادیانی تغییر اوار وجود داشته باشد
در این تحلیا  ،توان  nتاابب توزیب توانی نیز برابر  1در نظر
ریتهشاده اسات تا اشر ساایر پارامترها حذ ردد مدلساازی در
این دو حاالات صاااورت پاذیریتاه و نتاای سااارعات اروجی برای
پرتابه بدینصورت حاص شده است:
• سارعت اروجی برای  FGM Ti/Alبرابر با 87.8m/s
شده است
• سارعت اروجی برای  FGM Al/Tiبرابر با 77.7m/s
بهدسترمده است
باا مقاایساااه دو عادد یوق میتوان دریاایات اه از مقاایساااه
حالت بهینه هر دو حالت (حالت بهینه در برابر ،اربه بالساتیک
برای هر دو حالت و تی اساات ه  n=1باشااد) ،ریتار بالسااتیک
نموناه هادیمناد باا (یاه روئین از جنآ رلومینیوم بهتر اسااات از
نموناه مشااااباه باا (یاه روئین از تیتاانیوم باهعباارتدیگر ،در حاالات
مشاابه  ،n=1جذ انر ی ماده هدیمندی ه رلومینیوم در ابتدا
با لوله در تماش بوده اسات بیشاتر از حالتی اسات ه لوله در
ابتدا با تیتانیوم تماش داشته است
علات این ریتاار را میتوان باا بررسااای مجموعاه اوار
ماکااانایاکای رلاومایانایاوم و تایاتااانایاوم ااه در ریاتااار اارابای رناهااا
تاأشیر اذارناد ،توجیاه نمود بادین صاااورت اه اوار مکاانیکی
شاام مدول ا(ساتیسایته ،چگالی ،چقرمگی شاکسات و انر ی
(زم برای شاکست یلز تیتانیوم مقادیر بزر تری در مقایسه با یلز
رلومینویت دارد یلاذا ریتاار بهتری از این یلز در مقاایسااااه باا
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رلومینیوم هنگاامی اه در (یاه رویین رار یرد مورد انتظاار
است

(زم به ذ ر اسات برای اینکه بتوان به نتای حاصا شاده از این
ساامت اتکا رد و نتای منطبق بر وا عیتهای ییزیکی باشااد،
بایسااتی طر ،ساارعت و جرم ،ااربهزننده در تمامی این موارد
یکساان باشاد تا نتای حاصا شاده ،مساتق از این موارد باشاد
بدین منظور و با بررسااای پژوهحهای پیشا این ،پژوهح []36
انتخا ردیده اسات مطابق با ،اربهزنندههای اساتااده شاده در
مرجب [ ،]36سه ،ربهزننده زیر انتخا شده است:
• ،ربهزننده مخرویی ()SCN
• ،ربهزننده استوانهای ()FLT
• ،ربهزننده سر روی ()HSP
تصااااویر و ابعاد هر دام از این ،اااربهزننده به تاکیک در
شک  10رورده شده است:

شکل  –10اثر شکل هندسی و ابالاد ضربه نندههای اسرفاده

حیدری میبدی

ه) تاأثیر شااکال دمااباه ضاارباه نناده بر روی رفراار
بالسریک نمونه
یکی از مباحث مهت در بحث ،اربه سارعت با( ،تأشیر شاک
نوک (دماکه) ،ربهزننده بر روی ریتار بالستیک نمونه است
 SCNبیشاترین و برای ،اربهزننده  FLTمترین مقدار اسات
تاسایر این سارعت اروجی رن اسات ه عملکرد و جذ انر ی
ماده هدیمند در مقاب ،اااربهزننده  FLTبهترین بوده اسااات
درحاالی اه عملکرد مااده هاد در مقاابا ،ااارباهزنناده SCN
نامطلو ترین مورد بوده اسات این ریتار را میتوان بدینصاورت
توجیه رد ه در حالتی ه ،اربهزننده سار تخت  FLTباشاد،
راسااتای حر ت ،ااربهزننده در مساایر عمود بر راسااتای
رار یری ماده تحت ،اربه اسات بنابراین ماده مقاومت بیشاتری
از اود نشااان میدهد به عبارت بهتر، ،ااربهزننده  FLTبرای
عبور از هاد در این حاالات ،نااچاار باه بریادن مااده و پیشاااروی
اسات درحالی ه در حالت ،اربهزننده سار مخرویی  SCNه
تیزی بیش اتری دارد و راسااتای حر ت ،ااربهزننده در راسااتای
،ااخامت ماده هد در ابتدای تماش بهصااورت مور اساات،
،اربهزننده با ساوراخ ردن هد به حر ت اود ادامه میدهد
بنابراین ماده یرصت ایی برای مقاومت در برابر ناوذ ،ربهزننده
را ندارد برای حالت ،اربهزننده سار روی  ،HSPبه دلی اینکه
پرویی تماش بهصاورت روی اسات و حالت مسیتتری نسابت به
،اربهزننده مخرویی دارد ،بنابراین ماده هد یرصات بیشاتری
برای مقاومت را نساابت به ،ااربهزننده ساار مخرویی داراساات
داشاتن یرصات بیشاتر برای مقاومت ماده به معنای جذ انر ی
بیشااتر سااازه اساات ه دادههای ساارعت اروجی بهدسااترمده
متید این مطل است
310

برای بررسی اثر شکل دمابه بر روی رفرار بالسریک نمونهها

SCN
FLT

،اربهزننده در شاک  11رورده شاده اسات همانیور ه از شاک
 11مشاخص اسات ،سارعت اروجی ،اربهزننده برای ،اربهزننده

HSP
290

280

270

260
0.00015

0.00005

0.0001

0

)(Sec

شکل  –11نمودار سرعت – مان به ا ای سه ضربه ننده با شکل
دمابههای مرفاوک

)(m/s

(زم اساات ه جرم و ساارعت ،ااربهزننده در این ساامت
امسً مشاابه با سامتهای پیشاین پژوهح لحا شاده اسات
(جرم  196رم و سااارعت اولیه ، )303 m/sااامن رنکه ماده
هدیمند اسااتااده شااده در این ساامت از نو  FGM Ti/Alبا
توزیب توانی  n=1بوده است
نمودار ساارعت – زمان به ازای سااه شااک دماکه متااوت

300
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،ربه سرعت با( روی FGM

در اینجا بهتر اساات تا شااک ،ااربهزننده بعد از اروج از
هد به ازای ساه ،اربهزننده مختلف بررسای شاود ه میتواند
حاوی نکات ماید باشاد پیح از ارائه این شاک ( ،زم اسات تا دو
اصااطس پسگ ( )Plugو پتال ( )Petalبهعنوان دو مود ارابی
سامتی از ماده هد جدا نشاده ،ولی بجای رن در صااحه پشاتی
هاد باهصاااورت بررماده ظااهر شاااود ،باه این حاالات پتاال اتاه
میشااود تصاااویر اروج ،ااربهزننده از هد به ازای دماکههای
مختلف در شک  12نمایح دادهشده است
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اب توجه در بار ذاریهای سارعت با( بیان شاود درصاورتی ه
بعد از عبور ،اربهزننده از هد  ،سامتی از طعه هد بهصاورت
برشای از طعه جدا شاود ،به این سامت جداشاده در اصاطس
پسگ اته میشود در حالتی ه با ذر ،ربهزننده از هد ،
مربوط به وابساتگی جذ انر ی به شاک دماکه میتوان به این
نتیجه مهت دسااتیایت ه در مواد هدیمند رادیانی ،تشااکی
پسگ ه دروا ب یک ناحیه برشای در زیر ،اربهزننده اسات ،ساهت
اب توجهی در جذ انر ی سااازه را دارد درحالی ه تشااکی
پتاال نمیتواناد مقااومات چنادانی را در برابر ناوذ ،ااارباهزنناده باه
درون هد داشااته باشااد به همین دلی اساات ه ،ااربهزننده
 FLTمترین سارعت اروجی ،اربهزننده ( و بیشاترین جذ
انر ی ساازه) و ،اربهزننده  SCNبیشاترین سارعت اروجی ( و
مترین جذ انر ی سااازه) را داراساات شاااهد دیگری بر این
واه ،ناوذ ،اربهزننده  HSPاسات ه عمده مود ارابی بهصاورت
پتال به همراه تشاکی پس ی وچک بوده اسات به همین دلی ،
جذ انر ی سازه تحت اشر ،ربهزننده  HSPمتر از ،ربهزننده
 FLTو بیشتر از ،ربهزننده  SCNاست
جمعبندی و نریجهگیری پایانی

شکل  –12تصاویر بالد ا اروج ضربه ننده ا هدف به ا ای
دمابههای مخرلف

همانیور ه از شاک  12مشاخص اسات ،برای نمونه FLT

تشاکی پسگ با اندازه اب توجه مشااهدهشاده اسات درحالی ه
برای ،اربهزننده  ،SCNپس ی ایجاد نشاده و صاریاً پتال وجود
دارد برای ،ربهزننده  ،HSPعسوه بر تشکی پتال ،یک پسگ با
اندازه وچک بعد از اروج ،ربهزننده وجود دارد
با جمببندی تصاااویر و تو،اایحات مربوط به شااک 12
مرتبط با مود ارابی با نتای حاصا شاده از شاک  11و تاسایر رن

در پژوهح حا،ر ،ربه سرعت با( بر روی نمونه هدیمند
رادیانی  FGMبهصورت عددی صورت پذیریته است با توجه
به اینکه تمام ارهای پیشین صورت ریته در حوزه بار ذاری
،ربهای بر روی مواد  ،FGMهمگی معطو به ،ربه سرعت
پائین و یا ،ربه سرعت با( صریاً بهصورت تجربی بودهاند ،در
پژوهح حا،ر برای نخستین بار، ،ربه بالستیک بر روی ماده
هدیمند یلز/یلز (متشک از دو یلز  AA5083-H116و Ti-
 )6Al-4Vبهصورت عددی و با استااده از دنویسی  Pythonدر
نرمایزار المان محدود  ABAQUSبررسی شد مراح
مدلسازی به همراه تبیین مدل ارابی جانسون -وک در بار
،ربهای ،بیانشده و صحتسنجی مدلسازی صورت ریته است
صحتسنجی مدلسازی صورت ریته با ارهای رزمایشگاهی
پیشین نشان از صحت و د ت با(ی مدلسازی حا،ر است در
ادامه به بررسی پارامترهای متشر بر روی ،ربه بالستیک بر روی
ماده هدیمند پردااتهشده است
اهت نتای حاص از این پژوهح را میتوان در چند بند زیر
اسصه نمود:
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از مهتترین نتای حاص شده میتوان به این نکته اشاره
رد ه بر اساش توزیب توانی ،درصورتی ه توان n=1
باشد (توزیب اطی) ،بهترین و بهینهترین عملکرد
نمونه  FGMرا تحت ،ربه سرعت با( شاهد اواهیت
بود علت این امر با استااده از رادیانِ مسیت تغییر
مشاهدهشده است ه در شرایط مساوی ،ماده هدیمند
با توزیب اوار بر اساش توزیب سیگمویید ()S-FGM
عملکرد بهتری در بار ذاری ،ربهای نسبت به حالتی
دارد ه توزیب اوار بر اساش توزیب توانی ()P-FGM
باشد
مشاهدهشده است ه در حالتی ه در ماده هدیمند
رادیانی بررسیشده در این پژوهح ،رلیا رلومینیوم
در (یه با(یی رار یرد ،جذ انر ی نمونه بیشتر از
حالتی است ه رلیا تیتانیوم در با(ترین سطح نمونه
در تماش با ،ربهزننده باشد
از جمببندی نتای این پژوهح میتوان بهینهترین
حالت ماده  FGMیلزی متشک از دو رلیا مورد
بررسی (هت از منظر عملکرد بهینه تحت ،ربه
بالستیک و همچنین از منظر هزینه محاسباتی
پایینتر) را  FGM Al/Tiبا  n=1و با تعداد  40زیر
(یه معریی نمود چرا ه مترین سرعت اروجی و به
عبارتی بیشترین جذ انر ی را داشته است

حیدری میبدی

•

•

اوار در توزیب اطی در مقایسه سایر توزیبها توجیه
شده است
عملکرد بالستیک نمونه  FGMحتی در شرایط کیر
بهینه (  ،) n  1از عملکرد نمونههای یلزی االص
(یههای با(یی و پایینی بهتنهایی ،بهتر اواهد بود
از منظر بررسی اشر شک دماکه (نوک) ،ربهزننده بر
روی ماده هدیمند رادیانی ،با لحا ردن سه نو
مختلف (سر مخرویی ،سر روی و سر تخت) مشاهده
شد ه جذ انر ی ماده هدیمند رادیانی در مقاب
،ربهزننده سر تخت بیشتر از سایر موارد است با
بررسی مشاهدات حاص شده از مدلسازی عددی،
این ونه نتیجه یری شده ه در از بین دو مود ارابی
عمده در این حا(ت (تشکی پتال و تشکی پسگ)،
تشکی پسگ ه دروا ب یک ناحیه برشی در زیر
،ربهزننده است ،سب جذ انر ی بیشتری در
مقایسه با تشکی پتال میشود به همین دلی  ،ماده
هد در مقاب ناوذ ،ربهزننده سر تخت ه پسگ
بیشتری از سایر ،ربهزنندهها داشت ،با(ترین جذ
انر ی را دارا بود و در مقاب ،ربهزننده سر مخرویی
ه یا د تشکی پسگ بود ،مترین جذ انر ی را
داشت

منابع و مراجع
[1] G. E. Knoppers, J. W. Gunnink, J. V .D. Hout and W.

[7]M. Aydin and M. K. Apalak, “Experimental damage

P. V. Vliet, “The reality of functionally graded material
products, Intelligent Production Machines and Systems:
First I”, PROMS Virtual Conference, Amsterdam, 467474, 2005.
[2] M. B. Bever and P. E. Duwez, “Gradients in
composite materials”, Mater Sci Eng, vol. 10, pp. 1-8,
1972.
[3] M. Shen and M. B. Bever, “Gradients in polymeric
materials”, J Mater Sci, vol. 7, no. 7, pp. 741-746, 1972.
[4]B. Kieback, A. Neubrand and H. Riedel, “Processing
techniques for functionally graded materials”, Mater Sci
Eng , vol. 362, pp. 81-105, 2003.
[5] R. M. Mahamood and E. T. Akinlabi, “Types of
functionally graded materials and their areas of
application, Functionally Graded Materials, Springer,
pp. 9-21, 2017.
[6] K. R. Kashyzadeh and A. A. Asfarjani, “Finite
element study on the vibration of functionally graded
beam with different temperature conditions, Adv Mater
5(6) (2016) 57-65.

analysis of Al/SiC functionally graded sandwich plates
under ballistic impact”, Mater Sci Eng-A vol. 671, pp.
107-117, 2016.
[8] G. Bao, L. Wang, “Multiple cracking in functionally
graded ceramic/metal coatings”, Int J Solids Struct, vol.
32, no. 19, pp. 2853-2871, 1995.
[9] E. Martínez-Pañeda and R. Gallego, Numerical
analysis of quasi-static fracture in functionally graded
materials ,Int J Mech Mater Des, vol. 11, no. 4, pp. 405424, 2015.
[10] H. Salavati, H. Mohammadi, A. Yusefi and F.
Berto, “Fracture assessment of V-notched specimens
with end holes made of tungsten-copper functionally
graded material under mode I loading”, Theor Appl Fract
Mech, vol. 97, pp. 357-367, 2017.
[11] P. Zhu and K. M. Liew, “Free vibration analysis of
moderately thick functionally graded plates by local
Kriging meshless method," Compos Struct, vol. 93, no.
11, pp. 2925-2944, 2011.
[12] A. A. Khan, M. N. Alam, N. U. Rahman and M.
Wajid, "Finite element modelling for static and free

15 /

 پژوهشی مهندسی هوانوردی-نشریه علمی
1401  بهار و تابستان، شماره اول،سال بیست و چهارم

ZrO2 functionally graded materials”, Ceram Int 42, pp.
12946-12955, 2016.
[26]C.-Y. Huang, and Y.-L. Chen, “Design and impact
resistant analysis of functionally graded Al2O3–ZrO2
ceramic composite”, Mater Des, vol. 91, pp. 294-305,
2016.
[27]S.-H. Chi and Y.-L. Chung, “Mechanical behavior
of functionally graded material plates under transverse
load—Part I: Analysis”, Int J Solids Struct , vol. 43, pp.
3657-3674, 2006.
[28]T. Børvik, A. H. Clausen, O. S. Hopperstad and M.
Langseth, “Perforation of AA5083-H116 aluminium
plates with conical-nose steel projectiles-experimental
study”, Int J Impact Eng, vol. 30, pp. 367-38, 2004.
[29] H. K., Sorensen, “ABAQUS 6.14 user’s manuals,
dassault systèmes simulia corp.”, Providence, Rhode
Island, USA, 2014.
[30] R. L. Donald, “Experimental investigations of
material models for Ti-6Al-4V titanium and 2024-T3
aluminum”, Report No. DOT/FAA/AR-00/25", National
Technical Information Service, Springfield, Virginia,
2000.
[31]Y. Zhang, J. C. Outeiro and T. Mabrouki, “On the
selection of Johnson-Cook constitutive model parameters
for Ti-6Al-4V using three types of numerical models of
orthogonal cutting”, Procedia CIRP 31 112-117, 2015.
[32] A. H. Clausen, T. Børvik, O. S. and Hopperstad, A.
“Benallal, flow and fracture characteristics of aluminium
alloy AA5083-H116 as function of strain rate,
temperature and triaxiality”, Mater Sci Eng, vol. 364, pp.
260-272, 2004.
[33] T. Børvik, M. J. Forrestal, O. S. Hopperstad, T. L.
and Warren, M. “Langseth, perforation of AA5083-H116
aluminium plates with conical-nose steel projectiles –
calculations”, Int J Impact Eng, vol. 36, pp. 426-437,
2009.
[34] H. Li, J. Lambros, B. A. Cheeseman and M. H.
Santare, “Experimental investigation of the quasi-static
fracture of functionally graded materials”, Int J Solids
Struct, vol. 37, no. 27, pp. 3715-3732, 2000.
[35]E. Etemadi, A. A. Khatibi and M. Takaffoli, “3D
finite element simulation of sandwich panels with a
functionally graded core subjected to low velocity
impact”, Compos Struct, vol. 89, pp. 28-34, 2009.
[36]A. Taherkhani, M. Sadighi, A. S. and Vanini, M. Z.
Mahmoudabadi, “An experimental study of high-velocity
impact on elastic–plastic crushable polyurethane foams”,
Aerospace Science and Technology, vol. 50, pp. 245-255,
2016.

FGM ربه سرعت با( روی،

vibration response of functionally graded beam," Lat Am
J Solids Stru , vol. 13, no. 4, pp. 690-714, 2016.
[13] A. H. Sofiyev, "The buckling and vibration analysis
of coating-FGM-substrate conical shells under
hydrostatic pressure with mixed boundary conditions,"
Compos Struct 209, pp. 686-693., 2019.
[14] B. Qin, R. Zhong, T. Wang, Q. Wang, Y. Xu and Z.
Hu, "A unified Fourier series solution for vibration
analysis of FG-CNTRC cylindrical, conical shells and
annular plates with arbitrary boundary conditions,"
Compos Struct 232, pp. 111549, 2020.
[15]P. Jiao, Z. Chen, Y. Li, H. Ma and J. Wu, "Dynamic
buckling analyses of functionally graded carbon
nanotubes
reinforced
composite
(FG-CNTRC)
cylindrical shell under axial power-law time-varying
displacement load," Compos Struct 220, pp. 784-797,
2019.
[16]J. S. Kumar, B. S. Reddy and C. E. Reddy,
"Nonlinear bending analysis of functionally graded
plates using higher order theory, " Int J Eng Sci Tech, vol.
3, no. 4, pp. 3010-3022, 2011.
[17]R. Gunes, M. Aydin, M. K. Apalak and J. N. Reddy,
"Experimental and numerical investigations of low
velocity impact on functionally graded circular plates,"
Compos Part B-Eng, vol. 59, pp. 21-32, 2014.
[18] J. E. Jam and Y. Kiani, "Low velocity impact
response of functionally graded carbon nanotube
reinforced composite beams in thermal environment,"
Compos Struct 132, pp. 35-43., 2015.
[19] P. Malekzadeh and M. Dehbozorgi, "Low velocity
impact analysis of functionally graded carbon nanotubes
reinforced composite skew plates," Compos Struct 140 ,
pp. 728-748, 2016.
[20]S. M. R. Khalili, K. Malekzadeh and A. V.
Gorgabad, "Low velocity transverse impact response of
functionally graded plates with temperature dependent
properties," Compos Struct, vol. 96, pp. 64-74., 2013.
[21]Y. Kiani, M. Sadighi, S. J. Salami and M. R. Eslami,
“Low velocity impact response of thick FGM beams with
general boundary conditions in thermal field”, Compos
Struct, vol. 104, pp. 293-303, 2013.
[22]H. Singh, B. C. Hazarika and S. Dey, “Low velocity
impact responses of functionally graded plates”,
Procedia Eng, vol. 173, pp. 264-270, 2017.
[23] R. Gunes, I. Ozkes, F. Nair and M. K. Apalak,
“Experimental investigation of the low-velocity impact
response of sandwich plates with functionally graded
core”, J Compos Mater, vol. 54, no. 24, pp. 3571-3593,
2020.
[24]M. Übeyli, E. Balci, B. Sarikan, M. K. Öztas, N.
Camuscu, R. O. Yildirim and Ö. Keles, “The ballistic
performance of SiC–AA7075 functionally graded
composite produced by powder metallurgy”, Mater Des,
vol. 56, pp. 31-36, 2014.
[25]C.-Y. Huang, Y.-L. Chen, “Effect of mechanical
properties on the ballistic resistance capability of Al2O3-

