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 -1دانشجوی دکتری ،دانشکده مهندسي دريا ،دانشگاه صنعتي امیرکبیر
 -4استاديار ،دانشکده مهندسي دريا ،دانشگاه صنعتي امیرکبیر
چکیده
ورقهای کامپوزيت ساندويچي دارای کاربرد گستردهای در ساخت بدنه شناورهای تندروی پیشرفته ميباشند .ورق ساندويچي بدنه شناور که
از يک طرف با آب در تماس است نه تنها فراهمکننده سفتي خمشي باال برای بدنه ميباشد بلکه میراکننده بخشي از انرژی ارتعاش ناشي از
عوامل محرک داخلي و خارجي شناور نیز است .در اين تحقیق ورق کامپوزيت ساندويچي دارای دو پوسته خارجي لمینیت متشکل از دو نوع
پارچهی الیاف گرافیت و الیاف شیشه در کنار رزين اپوکسي ،و يک اليه داخلي هسته از جنس فوم پليايزوبوتیلن در نظر گرفته شده است.
لمینیتهای پوسته دارای رفتار االستیک ارتوتروپیک و اليهی هسته دارای رفتار ويسکواالستیک ايزوتروپیک است که اطالعات خواص
مکانیکي اين مواد از مراجع اخذ شده است .برای رفتار ويسکواالستیک فوم هسته ،در اين تحقیق منحني اساسي رهايش با استفاده از نتايج
تستهای دما ثابت که در طیفي از دماهای مختلف در مرجع انجام شدهاند استخراج ميگردد .با اعمال خواص زمانمند هسته و خواص پوسته
در نرمافزار اجزای محدود ،ورق کامپوزيت ساندويچي تحت شرايط مرزی چهار طرف گیردار تحلیل مودال ميگردد .نتايج تحلیل مودال اعم
از فرکانسهای طبیعي و شکل مودها برای ورق لمینیت کامپوزيت و همچنین ورق کامپوزيت ساندويچي در هوا و همچنین در تماس با محیط
آب مقايسه ميگردند.
واژگان کلیدي  :ورق کامپوزیت ساندویچی ،رفتار ویسکواالستیک هسته ،منحنی اساسی رهایش ،ارتعاش در آب.
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 – 1مقدمه
مطالعه رفتار ارتعاشي سازههای دريايي از مهمترين بخشهای
طراحي سازهای در کنار طراحي هیدرومکانیکي سازه است.
ارتعاش موضعي و يا عمومي بدنه سازه در مجاورت آب کامال
متفاوت با ارتعاش بدنه خارج از آب و در مجاورت هوا است
زيرا وقتي سازه در تماس با آب قرار ميگیرد دو پديده جرم
و دمپینگ افزوده بوجود ميآيد که باعث تغییر در فرکانس
طبیعي سازه ميگردد.
در سال  ،4818توسط آقای اوزکول آنالیز ارتعاشي تیر
کامپوزيت با هسته ماده ويسکواالستیک با استفاده از روش
تبديل ديفرانسیل صورت گرفت[ .]1در سال  ،4811آقای
کرامر آنالیز ارتعاشي ورق کامپوزيت يک طرف گیردار را در
آب و هوا انجام داد .در اين مقاله اثرات جرم افزوده بر روی
فرکانس طبیعي سازه در سیال در نظر گرفته شده است.
روش حل اين مسأله به صورت ترکیبي از روشهای المان
محدود و تحلیلي است[ .]4در سال ،4811ارتعاشات با دامنه
محدود يک ورق در سیال ويسکوز توسط آقای پان مورد
بررسي قرار گرفته است .تقابل سازه وسیال به صورت تابع
هیدرودينامیکي موهومي که قابل ارائه جرم افزوده و اثرات
دمپینگ مي باشد بیان شده است .معادالت خیز ورق با
استفاده از روش اويلر -برنولي بیان گرديده است[ .]1آقای
محمود خاني و همکارانشان در سال  ،4812اثرات عوامل غیر
خطي روی ارتعاش ورق کامپوزيت ساندويچي مورد بررسي
قرار دادند .جابجايیهای خطي برای اليه داخلي و جابجايیهای
درجه دوم برای اليههای خارجي در نظر گرفته شد[ .]2در
سال  ،4812آقای زانگ و همکارانشان آنالیز ارتعاش آزاد ورق
کامپوزيتي را مورد بررسي قرار دادند .با استفاده از تئوری
تغییر شکل برشي مرتبه اول  ،اثرات تغییر شکل برشي عرضي
مشخص گرديد .روش ايملس -ريتز  ،به منظور محاسبات
عددی مورد استفاده قرار گرفت .مطالعه دقت اين روش با
استفاده از همگرايي صورت پذيرفت[ .]9در سال ،4819
آقای زگال روش کاهش مدل برای سازههای ساندويچي
ويسکواالستیک را در حوزه زمان و فرکانس مورد بررسي قرار
داد .روش مدلسازی بصورت ترکیب تئوری تغییر شکل برشي
مرتبه اول و مدل گال -هوگز -ام سي تاوي ش ، 1انجام
گرفت[ .]9در سال  ،4819آقای يانگ و همکارانشان ،حل

دقیق برای ارتعاشات ورقهای ساندويچ ويسکواالستیک و
 FG 4تحت شرايط مرزی متغیر ارائه نمودند[ .]7در سال
 ،4819آقای لي و همکارانشان ،تأثیر زاويه الیاف ورقهای
 CFRP1را بر پاسخ ارتعاشي و آکوستیکي آن مشاهده و
بررسي نمودند [ .]0در سال ،4817آقای کاهیا و توران ،يک
مدل اجزای محدود بر اساس تئوری تغییر شکل برشي مرتبه
اول برای ارتعاش و کمانش ورق  FGارائه نمودند[ .]6در سال
 ،4817آقای مارينوسکي ،با استفاده از روش عددی،
ارتعاشات ورق کامپوزيت تحت اثر بار حرارتي را مورد بررسي
قرار داد [.]18
پیشرفت سريع استفاده از ورقهای کامپوزيت ساندويچي در
صنعت باعث شده است که روشهای جديد تحلیلي و عددی
جهت آنالیز و مطالعه رفتار آنها تحت بارگذاریهای استاتیکي
و دينامیکي ،بسیار مورد توجه قرار گیرد .رفتار مکانیکي
ورقهای کامپوزيت ساندويچي کامال پیچیدهتر از رفتار
لمینیتهای کامپوزيت است .عالوه بر رفتار غیرايزوتروپیک
لمینیت کامپوزيت ،رفتار زمانمند اليه داخلي هسته ،باعث
ميشود که ورق کامپوزيت ساندويچي رفتار ويسکواالستیک
غیرايزوتروپیک پیچیدهای داشته باشد .رفتار زمانمند و
ايزوتروپیک مواد فوم با چگاليهای مختلف و همچنین رفتار
غیرايزوتروپیک مواد لمینیت کامپوزيت بسیار محدود بصورت
تجربي مورد مطالعه قرار گرفته و اطالعات مربوطه به ندرت
در دسترس است.
در اين مقاله هدف مشخص نمودن فرکانسهای طبیعي و
شکل مودها برای ورق لمینیت کامپوزيت و همچنین ورق
کامپوزيت ساندويچي در هوا و همچنین در تماس با محیط
آب است،که شامل پنج بخش اصلي است .در قسمت دوم
معادالت حاکم بر رفتار دينامیکي مواد با خواص
ويسکواالستیک مورد بررسي قرار خواهد گرفت .در قسمت
سوم خواص زمانمند اليه داخلي هسته از جنس فوم
پليايزوبوتیلن که در مرجع برای دماهای مختلف موجود
است ،به يک منحني اساسي رهايش تبديل خواهد شد و در
قسمت چهارم شبیهسازی ارتعاش آزاد ورق لمینیت
کامپوزيت و همچنین ورق کامپوزيت ساندويچي در هوا و
همچنین در تماس با محیط آب ،تحت شرايط مرزی
چهارطرف گیردار انجام خواهد شد ودر انتها در قسمت پنجم

1

Golla- Hughes- Mc Tavish (GHM) Model
Functionally Graded
3
Carbon-Fiber-Reinforced Plastic
2
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) E * ( )  E1 ( )  E2 (

()9
مدول ذخیره مربوط به حالت االستیک ماده و مدول اتالف
مربوط به حالت ويسکو ماده است و مدول ذخیره جهت
استخراج فرکانس طبیعي و مدول اتالف جهت استخراج
دمپینگ مورد استفاده قرار ميگیرد .اگر بجای تحريک
کرنش از تحريک تنش استفاده گردد ،آنگاه نرمي اتالف و
نرمي ذخیره داريم.
مواد ويسکواالستیک نسبت به تغییر دما دارای خواص
مکانیکي متفاوتي ميباشند و هر چه دما افزايش مييابد،
ماده ويسکواالستیک با رشد بیشتری دچار رهايش خواهد
گرديد .بر اساس معادله  WLF1ميتوان منحنيهای مدول
رهايش و نرمي خزش ماده ويسکواالستیک که بر حسب زمان
و دمای ثابت در طیفهای مختلفي از دما توسط نتايج تجربي
استخراج گرديدهاند ،را به صورت منحني اساسي رهايش 4بر
حسب دمای مرجع مورد نظر ،بیان نمود .معادله  WLFبه
صورت زير بیان ميگردد[.]11

نتايج شبیه سازی مورد بررسي قرار خواهد گرفت و تأثیر
محیط آب و هسته فوم ،بر روی فرکانسهای طبیعي ورق
لمینیت کامپوزيت و همچنین ورق کامپوزيت ساندويچي،
مشخص خواهد شد.
 -2معادالت مکانیکی حاکم بر رفتار مواد ویسکو
االستیک
در اين قسمت معادالت حاکم بر رفتار مکانیکي مواد با خواص
ويسکواالستیک ،مورد بررسي قرار ميگیرد .همانطور که
ميدانیم خواص مکانیکي مواد ويسکواالستیک نسبت به زمان
متغیر است و از اينرو معادالت حاکم بر مواد االستیک ،برای
مواد ويسکواالستیک صادق نميباشند .مواد ويسکواالستیک
دارای دو خاصیت مهم دمپینگ و فنريت ميباشند .از اينرو
معادالت تنش در آنها وابسته به کرنش و نرخ کرنش خواهد
بود.
رابطه تنش و کرنش در مواد ويسکواالستیک به صورتهای
گوناگوني متناسب با رفتار ماده تعريف ميگردد .يکي از
دقیقترين روابط تنش و کرنش در حالت رفتار خطي مواد
ويسکواالستیک  ،اصل جمع حاالت بولتزمان است [.]11
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ضرايب ثابت
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با توجه به مقدار ضريب انتقال aT

بدست ميآيند Tref .دمای مرجع مورد نظر است و t, T

)  (t )   D (t  

به ترتیب دما و زماني ميباشند که خواص مکانیکي ماده
ويسکواالستیک در آن دما و زمان مورد نظر است t R .دمای
کاهش يافته 1است.

 Eنشااان دهنده مدول رهايش و  Dنرمي خزش اساات .مدل
رياضاي مدول رهايش و نرمي خزش بهصااورت سری پروني
قابل بیان ميباشند[.]11
()1

) C1  (T  Tref

log aT  

 -3استخراج خواص مکانیکی هسته فوم ویسکو
االستیک

n
t
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پلي ايزوبوتیلن 2با چگالي  ، 920 kg3به عنوان هسااته فوم
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i
τو  ηنشااان دهنده بازههای زماني Ei ،و  Diبه ترتیب نشااان

m

ويسااکواالسااتیک ورق کامپوزيت ساااندويچي در نظر گرفته
ميشود .مقادير مدول رهايش ذخیره در دماها و فرکانسهای
مختلف با اساتفاده از تسات  DMA9بدست ميآيند و پس
از اساااتخراج نمودارهاا در حوزه فرکاانس ،با تبديل آنها به
حوزه زمان ،مقادير شاکل( )1نسابت به زمان و دما مشاهده
ميشوند [.]11

دهناده ماادول رهااايش و نرمي خزش در بااازههااای زماااني
مربوط ميباشاااند .رفتار ماده ويساااکواالساااتیک در مقابل
تحريااک هااارمونیااک کرنش ،باااعااث بوجود آماادن ماادول
دينامیکي )  E * (ميشود که شامل مدول ذخیره )  E ( و
مدول اتالف )  E2 ( است [.]14
1

1

Polyisobutylene
Dynamic Mechanical Analysis

Williams-Landel-Ferry Equation
Master Curve
3
Reduced Time
2
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شکل( )1نمودار مدول رهایش ذخیره بر حسب دما و زمان.

شکل( )2منحنی اساسی رهایش براي دماي مرجع . 25 0 c

همانطور که در شااکل( )1مشاااهده ميگردد با افزايش دما
در زمان مشخص ،مقدار مدول رهايش کمتر خواهد شد.
جهات انتقاال منحنيهاای مادول رهايش در دمای ثابت و
ترسایم منحني اساسي رهايش بر حسب دمای مرجع مورد

 -4شبیه سازي عددي
به منظور شبیه سازی ارتعاش آزاد از نرم افزار اجزای محدود
 ABAQUSاستفاده شده است .ورق کامپوزيت ساندويچي
دارای دو پوسته خارجي لمینیت متشکل از دو نوع پارچهی
الیاف گرافیت و الیاف شایشه در کنار رزين اپوکسي در نظر
گرفته شاده است که مشخصات مکانیکي اين پوستهها با در
نظر گرفتن الیااف تاک جهتاه ،در جدول ( )4نشاااان داده
شدهاند [.]12
مدل ورق کامپوزيت سااندويچي در شکل ( ،)1شامل پوسته
لمینیات باااليي باا  19الياه که هر چهار اليه ،تک جهته و
دارای زاويه  68/8/8/68نسابت به دساتگاه مختصات اصلي
ميباشاند 19 .اليه پوسته پايیني لمینیت نیز مانند  19اليه
پوسااته بااليي لمینیت ميباشااند .هسااته ورق از جنس فوم
ويسااکواالسااتیک پلي ايزوبوتیلن اساات ،که مشااخصااات
مکانیکي آن به صاورت منحني اساسي رهايش در قسمت 1
مشخص گرديد.
پس از مدلسازی ورق ،تماس مناسب بین ورق و محیط آب
از يک سمت ورق برقرار ميگردد و شرايط مرزی چهار طرف
گیردار برای ورق در نظر گرفته مي شود که ميتوان آن را در
شکل ( )2مشاهده نمود.

نظر(  ،) 25o Cضاارايب انتقال به صااورت مقادير جدول ()1
بدست ميآيد.
با اسااتفاده از مقادير ضاارايب انتقال موجود در جدول ( )1و
منحنيهای مدول رهايش در دمای ثابت موجود در شاااکل
( ،)1منحني اساااسااي رهايش برای دمای مرجع  ، 25o Cبه
صورت شکل( )4قابل مشاهده است.
با در نظر گرفتن فرمول ( )9و دمای مرجع  ، 25o Cضرايب
ثابت  C1و  C 2به ترتیب  4/21و  111/9محاسبه ميگردند.
در قسمت چهارم با در دست داشتن منحني اساسي رهايش،
ميتوان مدل ورق کامپوزيت ساندويچي با هسته فوم
ويسکواالستیک را در نرم افزار اجزای محدود شبیه سازی
نمود.
جدول ( )1ضرایب انتقال جهت استخراج منحنی اساسی.
o
) Temperature( C
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جدول ( )2خواص مکانیکی لمینیت تک جهته.
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)(a
)(b
شکل( )5مود اول( )aو دوم( )bداراي فرکانس4541/5, 2551/4
هرتز براي ورق لمینیت کامپوزیت ( )Glass/epoxyدر تماس با
محیط هوا.
شکل( )3مدل ورق کامپوزیت ساندویچی.

)(a
)(b
شکل( )6مود اول( )aو دوم( )bداراي فرکانس 2775/6,1351/5
هرتز براي ورق لمینیت کامپوزیت ( )Glass/epoxyدر تماس با
محیط آب.

)(a
)(b
شکل( )7مود اول( )aو دوم( )bداراي فرکانس 1451/1 ,1416/3
هرتز براي ورق کامپوزیت ساندویچی ( )Glass/epoxyدر تماس
با محیط هوا.

شکل( )4تماس ورق با حجم آب در محیط نرم افزار اجزاي محدود.

نتايج شبیه سازی برای چهار حالت مورد بررسي قرار گرفته
است که شامل آنالیز ارتعاش آزاد ورق کامپوزيت ساندويچي
با هسته فوم ويسکواالستیک و ورق لمینیت کامپوزيت برای
دو حالت تماس با محیط آب و محیط هوا است.
ورق کامپوزيت ساندويچي به صورت مربع دارای طول و
عرض8/4متر با ضخامت هسته فوم8/811متر و ضخامت
8/880متر برای پوستههای باال و پايین ،است .محیط آب
دارای طول و عرض  8/4و ارتفاع 8/2متر است .نوع المانهای
استفاده شده برای شبکه بندی مدل ورق کامپوزيت
ساندويچي و محیط آب Hex structured ،است .تعداد اين
شبکهها برای محیط آب  ،4888برای ورق لمینیت
کامپوزيتي 14088 ،و برای ورق کامپوزيت ساندويچي
 11488مي باشد ،که تعداد اين شبکهها به منظور رسیدن
به پاسخي همگرا تعیین شده است [.]19
شکل( )6منحنيهای فرکانس طبیعي را برای چهار حالت
شبیه سازی شده ،نشان ميدهد و در تمام اين چهار حالت
در اين منحنيها نوع الیاف و ماده زمینه  Glass/ epoxyدر
نظر گرفته شده است.

)(a
)(b
شکل( )5مود اول( )aو دوم( )bداراي فرکانس1433/1 ,1131/ 3
هرتز براي ورق کامپوزیت ساندویچی( )Glass/epoxyدر تماس با
محیط آب.

شکل( )1منحنی فرکانسهاي طبیعی بر حسب عد مود براي
لمینیت .Glass/ epoxy
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جدول ( )4مقایسه فرکانس پایه نرم افزار و مرجع [.]16
لمینیت کامپوزيت
کامپوزيت ساندويچي

منحنيها از باال به پايین بهترتیب برای ورق لمینیت
کامپوزيت در تماس با محیط هوا ( ،)1ورق لمینیت
کامپوزيت در تماس با محیط آب ( ،)4ورق کامپوزيت
ساندويچي در محیط هوا ( )1و منحني پايیني ( )2نشان
دهنده ارتعاش آزاد ورق کامپوزيت ساندويچي در تماس با
محیط آب ميباشند .در شکل ( )18با تغییر در نوع الیاف،
ميتوان فرکانسهای طبیعي را برای چهار حالت مشاهده
نمود (بهترتیب شکل (.))6
در جدول ( )1ميتوان فرکانسهای طبیعي ورق لمینیت
کامپوزيت و ورق کامپوزيت ساندويچي ،در محیط هوا و در
تماس با محیط آب را مشاهده و مقايسه نمود .نتايج استخراج
شده توسط نرم افزار برای فرکانس پايه ورق خشک ،با نتايج
مرجع [ ]19در جدول ( )2مقايسه شدهاند و صحت نتايج
بدست آمده تأيید ميگردد.

Glass/ epoxy

کامپوزيت
ساندويچي

لمینیت
کامپوزيت

کامپوزيت
ساندويچي

1779/9

1187

1289/1

4901/2

1042/1

9761/0

1296/1

2021/0

1282/0

9019/7

4967/0

2099/9

1216/9

7016/9

4741/6

9682

1240/2

0924/1

4011/1

7046/6

1221/1

0924/1

4099/4

7686/9

1189

1261/2

1816/1

1108/0

1088/9

4612

1211/1

4779/9

1010/1

1802/2

1946/7

4098/9

1047/4

1188/9

1981/0

4099/6

4929/6

2441/2

4106/9

2489/9

4099/9

2442/2

4944/1

2489/6

فرکانس
در هوا

1970/4

1779/9

1877

1187

Graphite/epoxy

 -5نتیجه گیري
نتايج بدست آمده در منحنيهای شکل ( )6و ( )18نشان
ميدهد که فرکانس طبیعي ورق در تماس با محیط آب کمتر
از فرکانس آن در محیط هوا است و ميتوان تأثیر پارامتر
جرم افزوده و دمپینگ آب را در فرکانس طبیعي ورق
مشاهده نمود .در مقايسهای ديگر تأثیر هسته فوم
ويسکواالستیک در کاهش فرکانس طبیعي مشخص ميگردد
که با در نظر گرفتن اين هسته ميتوان فرکانس طبیعي را به
مقدار قابل توجهي کاهش داد .همانطور که در شکل( )6و
( )18مشاهده ميگردد ،منحنيهای فرکانس طبیعي ورق
کامپوزيت ساندويچي با هسته فوم ويسکواالستیک در محیط
هوا در برخي عدد مودها نزديک به منحني فرکانس طبیعي
ورق لمینیت کامپوزيت در تماس با محیط آب است ،زيرا هر
دو پارامتر آب و هسته فوم ويسکواالستیک باعث کاهش
فرکانس طبیعي ورق ميگردند.
در شکل ( )18دو منحني فرکانس طبیعي ورق لمینیت
کامپوزيت در تماس با محیط آب و ورق کامپوزيت ساندويچي
در محیط هوا دارای تداخل بیشتری نسبت به شکل ( )6مي
باشند و اين بدان دلیل است که در حالت دوم از نوع الیاف
گرافیت با مدول بیشتری نسبت به حالت اول استفاده شده
است و ميتوان بیان نمود که تأثیر هسته فوم ويسکواالستیک
جهت دمپینگ ارتعاش آنها نسبت به الیاف شیشه کمتر
است .در انتها با توجه به نتايج بدست آمده در اين مقاله ،دو
پارامتر اثر محیط سیال و خواص دمپینگ اليههای
ويسکواالستیک دارای نقش بسیار مهمي در رفتار ارتعاشي
ورقها ميباشند و جهت بررسي ارتعاش آزاد و تعیین
فرکانسهای طبیعي ورقها و پوستههای ساندويچي در
تماس با سیال ،ميبايست تأثیر آنها در نظر گرفته شوند.

جدول ( )3فرکانس طبیعی براي  6مود اول بر حسب هرتز.
لمینیت
کامپوزيت

1118/9

1289/1

4487/6

4901/2

Glass/ epoxy

فرکانس ورق کامپوزيت در تماس با آب در حدود  98الي 78
درصد کمتر از فرکانس آن در حالت خشک است [ ]17که
اين نسبت در نتايج بدست آمده توسط نرمافزار مشخص است.

شکل( )11منحنی فرکانسهاي طبیعی بر حسب عد مود براي
لمینیت ).Graphite/epoxy(T300/976
Graphite/epoxy
)(T300/976

مرجع[]19

نرم افزار

مرجع[]19

نرم افزار

ورق

فرکانس ورق
در تماس با آب
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