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چکیده
پاسخ ورق فوالدی نازک با بارگذاری انفجاری مخلوط گازها توسط روش تحليلی برای یافتن جابجایی مرکز ورق گيردارشده در قابهای مثلثی
 پروفایلهای تغيير شكل ورقها با ضخامتهای مختلف گيردارشده بر قاب مثلثی تحت فشارهای پيشانفجار مختلفف بررسفی.بررسی میشود
 با اقتباس روش انفریی کفه پفيشتفر.میشود که نشاندهنده ی تغيير شكل پالستيك بزرگ با بيشترین تغيير شكل در مرکز جرم مثلث است
. محدودههای جابجایی مرکز جرم ورق مثلثی به دسفت مفیآینفد،برای ورقهای دایرهای بسط داده شده بود و استفاده از شرایط جدید مسئله
 شامل ضخامت ورق و استحكام تسليم برای نشان دادن تأثير ناحيه بدون پوشش بفر پروفایفل تغييفر شفكل، برخی پارامترهای مهم،همچ نين
 نتایج مطالعات تحليلی نشان از یك تطابق قابل قبول در مقایسه با آزمایشها دارد و نشاندهندهی کفاهش یفافتن جابجفایی. مطالعه میشوند
 روش انریی به عنوان یك ابزار سودمند مبين کفاهش جابجفایی مرکفز بفا.مرکز جرم با افزایش ضخامت ورق و در نظرگيری نرخ کرنش است
.اندازه کوچكتر سطح بدون پوشش ورق است
 روش انریی، مدلسازی تحليلی، انفجار گازی، ورق مثلثی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The response of thin steel plates subjected to gaseous mixture detonation loading is investigated analytically to
determine the possible permanent deformation of center of steel plates clamped in triangular clamping frames.
Deformation profiles of plates with different thicknesses under various pre-detonation pressures are investigated
which shows large plastic deformations with the maximum deformation happening at the center of mass of the
triangular plate. By adopting an energy method approach developed earlier for circular plates, and incorporating a
newly developed condition, upper bounds are obtained for the center of mass deformation of the triangular plate.
Besides, some important parameters, including plate thickness and yield strength were studied to show the exposed
area effect on the deformation profile. The results from analytical studies demonstrate a good agreement compared
with experiments and show that the center of mass displacement decreases greatly with involving thicker plate and
strain rate influence. Energy method as a useful tool reveals that that midpoint deflection was decreased by the
smaller size of the exposed area of the plate.
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خود جلب کرده است [ .]4توزیع فضایی اموا انفجار کفه بفر
روی ساختار عمل می کنند و پيش بينی درست تغيير شفكل
ساختار ،مسا ل اساسی در ایفن مفورد هسفتند ،زیفرا انفریی
انفجار از طریق انحراف و اعوجا ساختار جذب می شود [.]5
هوندا و سوزوکی [ ]6چندین آزمایش تجربی را برای شفكل
دادن صفحات فلزی با استفاده از دستگاه انفجفار گفاز انجفام
دادند .آنها از روشهای کشش آزاد و شكلدهی برشی برای
توليد یك ماهیتابه تخت و یك پنفل دکوراسفيون اسفتفاده
کردند .آن ها همچنين مقادیر تغيير حداکثر فشفار در مرکفز
نمونه و در مرکز انفجفار را نشفان دادنفد کفه بفه ترتيفب در
محفففدوده  65۰-2۰۰مگاپاسفففكال و  3۷-12گيگاپاسفففكال
جا به جا شدند .آن ها مزیت صففحات ففوالدی و آلومينيفومی
شكلگرفته خود را با صففحات توليفد شفده از روش خمفش
مقایسه کردند و نتيجه گرفتند که فرآینفد بفا سفرعت زیفاد
می تواند صفحات را بدون آسيب رساندن به سفطو پوشفش
هر دو طرف صفحه شكل دهد .بابایی و همكاران [ ]۷بررسی
تجربی و مدلسفازی تحليلفی شفكلدهفی ورق دایفرهای بفا
استفاده از انفجار مخلوط گازی را انجام دادند .آنهفا انفریی
تغيير شكل ورقها را با اندازهگيری فشار انفجار محفظه بعفد
از انفجار محاسبه کردند .آنهفا ایفن انفریی را برابفر انفریی
کرنشففی تغييففر شففكل گرفتنففد .مسففتوفی و همكففاران []8
مجموعهای از آزمایشها را بر روی آليای آلومينيوم و صفحات
فوالد نرم با انوا ضخامت انجفام دادنفد تفا اثفرات فشفارهای
پيش انفجار اسفتيلن-اکسفينن بفر تغييفر شفكل پالسفتيكی
عرضی صفحات مسفتطيلی کفامال گيفردار تحفت بارگفذاری
انفجار مخلوط گازی را بررسی کنند .آنهفا یفك تفابع بسفل
مرتبه صفر از نو اول در هر دو جهفت محورهفا را براسفاس
روش انریی برای برآورد تغيير شكل دا می صففحه در نظفر
گرفتند .آنهفا از یفك مفدل کفوپر -سفيمونز بفرای در نظفر
گرفتن حساسيت نرخ کرنش مواد در مدل اسفتفاده کردنفد
این امر نيازمند یك بينش کامل نسفبت بفه فيزیفك واقعفی
درگير در این مورد هفم بفرای انفجفار و هفم بفرای اعوجفا
ساختاری است پس از برخورد ضربه ،سطح تماس به عنفوان
بخشی از مسئله به شكل محدب درمیآید.
بفا توجفه بفه مفوارد گفتفه شفده ،بررسفی پاسفخ پالسفتيك
دیناميكی سازه های مختلف مثفل ورقهفا توسفط مطالعفات
تجربی و تحليلی از اهميت زیادی برخفوردار اسفت .خمفش
یكی از مهم ترین مسا ل مهندسی مفرتبط بفا ورقهفا اسفت.

 -1مقدمه
ورقها به عنوان سازههفای کفاربردی در مهندسفی اسفتفاده
می شوند .مسئله ضربه وارد بر ورق یكفی از مسفا ل روزمفره
است .وقتی ضربه به ورق وارد مفیشفود ،مفو هفای انتقفالی
سهبعدی ابتدا بر سطح ورق وارد میشوند و سپس بفه درون
ورق نفوذ میکنند [ .]1تغيير شفكلهفای بفزرگ مفیتوانفد
موجب افزایش تنش هفای ورق فراتفر از مرزهفای االسفتيك
شود که موجب تغيير شكل پالستيك مؤثر در سازه می شود
[ .]2مهندسان سازه ،وقفو تغييفر شفكلهفای پالسفتيك را
برای ورق قابل قبول می دانند مادامی که قابليت بهکفارگيری
ورق از بين نفرود .بفااینوجفود مهندسفان سفازه ،بفا چفالش
محاسبه درست پروفایل تغيير شفكل و الگفوی تفنش سفازه
مواجه هستند []3؛ بنابراین یكی از هدفهفای ایفن مطالعفه
فراهم کردن محاسبات کاربردی بفا قابليفت تحليفل پروفایفل
تغيير شكل ورق است .یك سازة ورق شكل با جفذب مقفدار
زیادی از نيروی منتقل شده ،درصد کمی از انریی انتقالی را
به صورت نيروی اضافی باقی مفیگفذارد .بهفرهبفردن از یفك
هندسه مناسب موجب هر چه کمتفر شفدن بارهفای اضفاف
باقیمانده میشود .این کار با انتقفال بخفش قابفلتفوجهی از
نيروی منتقل شده بفه نقفاط معينفی از ورق ،دسفتیفافتنی
است.
شكل دهفی یفك قطعفه بفا دادن یفك سفرعت اوليفه بفه آن
امكانپذیر است .این سرعت اوليه توسط ایمپالس اعمالی بفه
سطح ورق به دست میآید .اظهار نظر درمورد تغيير سفرعت
یك سازه بر اثر ضربه ی وارد شده به آن با استفاده از قفانون
دوم نيوتن امكانپذیر است.
یك سازه به شكل ورق بر اثر مو انفجاری دچار تغيير شكل
پالستيك میشود .مو انفجاری الزم برای بردن ماده به ففاز
پالستيك باید بزرگ تر از استحكام ماده باشد .برای یك ورق
گيردار ،پروفایل تغيير شكل باید مشابه پروفایل نيفرو باشفد.
تاثير ابعاد و شكل قيد بر نحفوه تغييفر شفكل ورق قيرقابفل
انكار است .استفاده از هندسه متفاوتی مانند مثلث برای قيد
در راستای ساخت سقف ماشينهای آواربرداری برای انتقفال
موثر آوارهای به جا مانده بر سقف ماشين اهميت دارد.
شكل پذیری محتمل و تغيير شكل بزرگ یك ورق فلفزی در
نتيجه انفجار مخلوط گازها در یك فضای محدود با در نظفر
گرفتن پدیده کنش قوی بين مو و سازه ،توجه زیادی را به
2
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وقتی به یك ورق در جهت ضخامت نيرویفی وارد مفیشفود،
درصورتیکه تغيير شكل کمتفر از  2۰درصفد ضفخامت ورق
باشد ،تغيير شكل کوچك فرض میشفود .بفا اففزایش تغييفر
شكل تا بيش از  %3۰ضخامت ورق ،تغيير شفكل بفا کفرنش
سطح ميانی همراه است.
هدف این مطالعه ارا ه یك مدل کارا برای بررسی دیناميفك
تغييففر شففكل پالسففتيك ورق سففهگففوش بففر اثففر بارگففذاری
انفجاری مخلوط گازی است .ضفربه ناشفی از انفجفار بسفيار
سریعتر از زمان مفورد نيفاز ورق بفرای رسفيدن بفه بيشفينه
جابجایی اش منتقل می شود .این فرض منجر به تحليلهفای
جففالبی از تأثيرگففذاری فشففار محفظففه قبففل از انفجففار بففر
شكل گيری ورق می شود .یك مفدل تحليلفی بفرای بررسفی
رفتار دیناميكی ورق بر اثر انتشار مو هفای ناشفی از انفجفار
شامل اندازه گيری تغيير مكان مرکز جرم ورق ارا ه میشفود.
هدف از ارا ه این مدل تحليلی بررسی تأثيرگذاری برخفی از
پارامترها مانند خواص مكانيكی ،هندسه و حساسيت به نفرخ
کرنش ورق بر جابجایی مرکز جرم ورق است.
-2آزمایش تجربی
آزمففایش در محففيط بسففته آزمایشففگاه و بففا تعبيففه محفظففه
احتراق مجهز به سيستم جرقهزنفی خودکفار و سفوراخهفای
ورود و خرو گاز انجام مفیشفود .سفایر متعلقفات آزمفایش
شامل لوله رابط استوانهای و قاب مثلثی اند .قاب مثلثی یك
فضای مثلثی به عمق  5۰ميلیمتر دارد که از یك سمت بفه
لوله رابطه متصل به محفظه احتراق جوش شفده و از طفرف
دیگر ورق را توسط قالب مثلثی انتهایی میفشفارد .شفكل 1
نشاندهندهی اجزای مختلف آزمایش است.

شكل  1پيكربندی اجزای آزمایش تجربی
نمونهها از فوالد کمکربن  st12و با ضخامتهای مختلفف ،1
 2و  3ميلیمتر انتخاب شدند .ورقهفای مثلثفی کوچفك بفا
قاعده  16۰ميلیمتفر و ارتففا  11۰ميلفیمتفر از ورقهفای
مستطيلی به ابعاد  25۰در  2۰۰ميلیمتر مربع ساخته مفی-

1

شوند .ورقهای مثلثی بفزرگ بفا قاعفده  3۰۰و ارتففا 26۰
ميلیمتر از ورقهای مستطيلی برشخورده به ابعفاد  4۰۰در
 4۰۰ميلیمتر مربع ساخته میشوند.
 -3مدلسازی تحلیلی
تحليل االستيك ورقها برای بررسی ورقهایی بفا شفكلهفا،
شفرایط مفرزی و بارگففذاریهفای مختلففف تفاکنون اسففتفاده
شففدهانففد .روشهففای حففل تحليلففی االسففتيك بففه معففادالت
دیفرانسيل ختم می شوند .حل این معفادالت دیفرانسفيل بفا
درنظر گيری شرایط مرزی مختلف دستيابی به توزیع تفنش
براثر یك نو خاصی از بارگذاری میشود .بفا داشفتن توزیفع
تنش ،دستيابی به کرنش با بهره بردن از معادالت سفاختاری
االستيك امكانپذیر است.
اهميت استفاده از روش تحليلی پالستيك به جای روشهای
االستيك رایج برای بررسی ورقها چنفدین دهفه اسفت کفه
ذهن محققين را به خود مشغول کرده اسفت [ .]9بفا وجفود
اینكه تحليل سازه با استفاده از روشهفای االسفتيك ،نتفایج
خوبی را برای تغييرشكلها و تفنشهفای توليفدشفده ایجفاد
می کند ،فاقد تشخيص ظرفيفت تحمفل نيفرو توسفط سفازه
است .در هنگام تسليم ،فرضهای اساسی تئوری االستيسيته
دیگففر معتبففر نيسففت .در بسففياری از مففوارد ،یففك طراحففی
االستيك بسيار محافظه کارانه است .در بعضی مفوارد ،ماننفد
کاربردهای هوافضایی ،تئفوری بفيش از حفد محافظفهکارانفه
نتایج قير ایمن و نادرستی میدهد.
بنابراین ضروری است کفه رفتفار پالسفتيك ورقهفا بررسفی
شود .هدف اعمال تئوری پالستيسيته بفرای تعيفين کفرنش
پالستيك کل به صفورتی تفابعی از نيروهفای اعمفالی اسفت
[ .]1۰با معرفی رابطه تنش-کرنش پالستيك صلب ایفدهآل،
روابط ریاضی تئوری پالستيسفيته سفاده مفیشفوند .تئفوری
ریاضففی پالستيسففيته ورقهففا بسففيار پيچيففدهتففر از تئففوری
االستيسيته ورق ها است .مهمترین سختی در انتگرالگيفری
از معادالت دیفرانسيل منتجه نهفتفه اسفت .ایفنهفا موجفب
بكارگيری روشهای عددی متعدد در تحليل ورقها شدهانفد
[.]۷
معموال ترکيبی از تنشهفای چندبعفدی موجفب وارد شفدن
ماده به فاز پالستيك مفی شفود .معمفوال تسفليم یفك مفاده
وابسته به شرایط کلفی تفنش نقطفهی مفورد نظفر شفامل 9
مؤلفففهی تففنش اسففت .بففا توجففه بففه اینكففه ،تففابع تسففليم

پتانسيل یك جسم توسط کار انجام شفده توسفط نيروهفای
داخلی و خارجی تعریف میشود .پتانسيل نيروهفای داخلفی
(انریی کرنشی تغيير شكل) ،معفادل کفار نيروهفای داخلفی
است  . U  Wبا توجه به منففی بفودن کفار نيروهفای
داخلی ،انریی کرنشفی مقفداری مثبفت را اختيفار مفیکنفد.
انریی کرنشفی ذخيفره شفده در یفك جسفم بفرای شفرایط
عمومی تنش توسط رابطه ( )1بيان میشود.
(dU   x d x   y d y   xy d xy   yx d yx )1

مشففخصکننففدهی محففدودهی االسففتيك یففك مففاده اسففت،
ایزوتروپيك بودن ماده موجب معتبر بودن تابع تفنش حتفی
بففا وجففود دوران محورهففای کففارتزین اسففت .همچنففين در
محدوده ی پالستيك یك ماده تراکمناپذیر فرض میشود .در
این تحقيق معيار فونميسز با توجه به سفادگی و کفاربردی-
بودن به عنوان معيار تسليم استفاده میشود.
با توجه به موارد فوق ،یكفی از روش هفای سفاده و در حفين
حال با دقت برای پيش بينی تغييرشكل دا مفی سفازههفا بفه
کاربردن روش انریی است .در ایفن روش ،انفریی ورودی بفه
سازه از طرف بارهای اعمالی با کار پالستيك انجامشده طفی
فرآیند تغيير شكل ورق معفادل قفرار داده مفی شفوند [.]11
موفقيت این روش بستگی به تخمين معقفول از حالفت هفای
اوليه تغيير شكل طی تغيير شكل های بزرگ پالستيك دارد.
این تقریب سازی برای سازه های پيچيده با بارگذاری دلخفواه
کمی مشكل است
تغيير شكل ورق مثلثی با فرض رفتار پالستيك کامال صفلب
برای ماده سازنده و در نظرگيری شرایط تسليم فونميسفز و
حل معادالت دیفرانسيل قشفایی بفه دسفت مفی آیفد .روش
تحليلی به دست آوردن پروفایفل تغييفر شفكل عرضفی ورق
سه گوش بر اساس روش انریی است .بفرای اسفتفاده از ایفن
تئوری فرضهای زیر انجام میشود [:]12
-1در تغيير شكل بزرگ ورقها بفر اثفر بارگفذاری ضفربهای،
اتالف انریی درونی بر اثر نيروهای قشایی اتفاق میافتد.
-2با مقایسه کل کار انجامشده با انریی االستيك ،صرفنظفر
کففردن از کففرنشهففای االسففتيك در تحليففلهففای تئففوری
امكانپذیر است.
-3برای محاسبه تنش تسليم دینفاميكی ،معادلفه سفاختاری
کوپر-سيمونز استفاده میشود.
-4ضرایب ماده در معادله ساختاری کوپر-سفيمونز ثابفت در
نظر گرفته میشوند.
-5شكل توزیع نيرو در سطح ورق یكنواخت است.
-6ورق همسانگرد است.
یك تابع به صورت انریی پتانسيل کفل یفك جسفم تعریفف
میشود .انریی پتانسيل کل  شامل انریی کرنشی U
و انففریی پتانسففيل نيروهففای خففارجی  اسففت .انففریی
پتانسيل جسم قبل از تغيير شكل صفر است .بنابراین انریی
کل مبين تغيير انریی نيروهای داخلفی و خفارجی در حفين
تغيير شكل از شفكل اوليفه بفه شفكل نهفایی اسفت .انفریی

محاسبه حفداکثر جابجفایی صففحه مثلثفی در مرکفز جفرم
صفحه بفا اسفتفاده از یفك روش مدلسفازی تحليلفی انجفام
می شود .به دليل سرعت زیاد انتشار مو شوک منعكس شده
بر سطح صفحه مثلثی ،می توان فرض کفرد کفه کفل ناحيفه
صفحه همزمان با همان سرعت شرو بفه حرکفت مفی کنفد.
لبه های محكم ،مانع حرکت صفحه به صورت یك بدنه صلب
می شوند .تغيير شكل با تابع شكل معادلفه ( )2توضفيح داده
میشود .این معادله معرف شكل مثلثی بفا گوشفههفای گفرد
است .شرایط مرزی یك ورق مثلثی که مربوط به صفر شدن
جابجاییها در اضال مثلث و بيشينه جابجایی در مرکز جرم
مثلث است توسط این تابع بيان میشود.

()2
 r
 
W  w0 1   cos    
 R
 

در اینجا  w0جابجایی مرکز جرم و  Rشعا دایره محاط شده
است .با در نظر گفرفتن    کفه در آن تغييفرات از
یك به صفر ،گرد بودن گوشهها را تعيفين مفیکننفد ،مقفدار
نهایی    1شكل مثلث متساویاالضال بفدون گوشفه
گرد و    0.1یك شفكل دایفرهای را نشفان مفیدهفد.
شكل مثلث متساویالضفال بفا    1در شفكل  2تصفویر
شده است.
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شكل  2مثلث متساویاالضال تصویر شده توسط روش
تحليلی
مطالعات تحليلی قبلی به طور معمول براسفاس پفيش بينفی
انحراف یك نقطه بودند .اکنون ،پروفایلهای خيز سفهبعفدی
صفحات مثلثفی بفا مقفادیر مختلفف در شفكل  3نشفان داده
شدهاست .این شكل تفاوت بين صفحات با مقادیر مختلفف
 را نشان میدهد که با افزایش  ورق به ففرم مثلفث
متساویاالضال با گوشههای تيز درمیآید.

1

()3

2

 1 w 1  2 w  1  w 
   z 
 2 . 2  

 r r r   2   

 2 w 2  2 w   w  w 
2 r   z   2

    
 r  r r   r   

با توجه به معادله ( ،)2کرنشها میتوانند بفا محاسفبه تفابع
شكل    3به صورت رابطه ( )4نوشته شوند.
rw0
1 4r 2 w02
2
cos

)

(
) cos 4 
R2
2 R4

()4

 r   z (

2w0
2w
1 r 4 w2
) cos2   20 cos 2 )  ( 4 0 sin 2 2
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2w0
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2r 3 w0
sin 2  20 sin 2 )  (
) cos 2  sin 2
R2
R
R4

2 r   z (

شكل  4نشاندهندهی یك ششفم از یفك مثلفث متسفاوی-
االضال است کفه مثلثفی قفا مالزاویفه بفه راس  6۰درجفه و
ارتفاعی که با افزایش شعا تغيير میکند .مجمو انتگفرال-
گيریها بر این شش بخش به مقدار انتگفرال در کفل مثلفث
میانجامد.

شكل  4یك ششم از مثلث متساویاالضال

شكل  3تغيير از یك مثلث با گوشههای گرد به مثلث
متساویاالضال
تابع شكل ذکر شده برای پروفایل خيز صفحات مثلثی شفكل
برای به دست آوردن مؤلفه های کفرنش اسفتفاده مفی شفود.
مؤلفه های کرنش صففحه مفدور در مختصفات اسفتوانه ای را
می توان به گونه ای که در معادالت ( )3نشان داده شده اسفت،
نوشت.
2

 2 w 1  w 
 

r 2 2  r 

r  z

با توجه به شكل  4و انتگرالگيری برای نصف ضفخامت ورق
مثلثففی ،انففریی کرنشففی ورق مففیتوانففد توسففط رابطففه ()5
استخرا شود .استفاده از ضریب  12به خاطر انتگرالگيفری
از نصف ضخامت یك ششم ورق مثلثی است.
h 
R
()5
V  12 2 3 cos       2   rdrd dz
r

r

 

r r

0


0

0

d

با در نظرگيری تقسيمات یك ششفم مثلفث ،انتگفرالگيفری
براساس این تقسيمات انجام می شود .نتایج انتگرال گيری در
این شش بخش مشابه جمع می شوند تفا انتگفرال را در کفل
ناحيه مثلثی بدست آورند.

به هندسه مثلث با تغيير یك ضریب اسفت ،اسفتفاده از ایفن
رابطه توجيهپذیر است.
w0 I
()11
m 
2
3 2R m

تنشهای نرمال سریعتر از تنشهای برشی در تغييفر شفكل
ورق نقش دارند .همچنين تسليم به خاطر تنشهای نرمال و
برشففی مففیتوانففد در لحظففههففای مختلفففی رخ دهففد .بففا در
نظرگيری رفتار ایزوتروپيك ورق و به کارگيری قانون جریان
و معيففار تسففليم ترسففكا مففیتففوان پففيشبينففی کففرد کففه

که  mجرم بخش بفدون پوشفش ورق و  Iهفم مقفدار ضفربه
است .با جایگزینی نرخ کرنش در معادله ( )1۰معادلفه ()12
به دست میآید.
1
1 

()12
I

q q
2

 .]12 ,۷[  x   yبا استفاده از معيار تسليم فونميسز

  xy   x / 3رابطه ( )6بين تنشها به دست میآید.
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که   dتنش جریانی دیناميكی متوسط فرض شده اسفت.
بنابراین انریی کرنشی میتواند توسط رابطه ( )۷نوشته شود.
h 
R
()۷
2


2 3 cos
 r  rdrd dz
  r   
3



0


0
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که مرتبط با تئوری ورق نازک کالسيك ،تابع انریی کل ورق
توسط رابطه ( )13نوشته میشود.
()13
Π V Ω
که  کار انجام شده توسط نيرو پخش شده عرضفی اسفت
که توسط رابطه ( )14به دست میآید.
R
()14

Ω  6  cos p  r ,  w  r ,  rd dr

V  12 d 

که  Rشعا دایره محاطی در مثلث متساویاالضال است .بفا
جایگذاری    ،  rو   rاز معادله ( )3در معادله ()۷
و انتگرالگيری نسبت به  rو  و  zبا اعمفال محفدودههفای
انتگرالگيری به انریی کرنشی میرسيم.
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استحكام تسليم دیناميكی مفرتبط بفا نفرخ کفرنش موضفعی
است و رابطه بينشان به صفورت خاصفيت درونفی مفواد بفه
صورت تجربی محاسبه مفی شفود .رابطفه سفاختاری کفوپر-
سيمونز میتواند برای محاسفبه تفنش تسفليم دینفاميكی بفا
لحاظ حساسيت به نرخ کرنش ورق توسط رابطه ( )9توضيح
داده شود.
1
()9


  q 

 d  Y 1  
 D 


که  Dو  qثابت های ماده هستند و این مقفادیر بفرای ففوالد

0

با جایگزینی تابع شكل و نيرو پخفششفده در معادلفه (،)14
معادله ( )15به دست میآید.


R
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0

0

با در نظرگيفری    3و انتگفرالگيفری نسفبت بفه  rو
جایگزینی حدها به معادله ( )16میرسيم.

()16
 R2 
3 3
2
3
Ω  6 P0 w0  
P0 R w0

2
0
2
 4cos  

بعد از فاکتورگيری ضرایب  w0بفا عنفوان  Cو جفایگزینی
 از معادلففه ( )16و  Vاز معادلففه ( )12بففه معادلففه ()1۷

نرم به ترتيب  4۰و  5اند .نمادهای   Yو  به ترتيب تنش
تسليم شبه استاتيكی و نرخ کرنش متوسفط هسفتند .بفا در

میرسيم که  w0جابجایی مرکز جرم مثلث است.

نظرگيری معادله ( )8و فاکتورگيری ضرایب  w0و  w0 2بفه
صورت  Aو  ، Bمعادله ( )1۰به دست میآید.
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نرخ کرنش توسط رابطه ( )11به دست میآیفد .ایفن رابطفه
پيشتر برای ورق دایرهای استفاده شده بود [ ]1۰و با توجفه
به اینكه تابع شكل ورق مثلثی شامل تغيير از هندسه دایفره
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حفل ایفن معادلفه بفه عنففوان نتيجفه تئفوری تغييفر شففكل
پالستيسففيته بففه تغييففر شففكل مرکففز جففرم ورق مثلثففی
میانجامد.
 -4نتایج و بحث
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پروفایل تغييفر شفكل صففحه مثلثفی در روش مفدل سفازی
تحليلی و صفحه مثلثی تغيير شكلیافته آزمایش در شكل 5
مقایسه شدهاند .ورق تغييفر شفكلیافتفه آزمایشفگاهی ،لفوال
پالستيك مجاور مرزها و در امتداد خطوط مورب از گوشهها
به مرکز را نشان مفی دهفد کفه مربفوط بفه مقاومفت اتصفال
خمشی پالستيك کمتر صفحه در این نفواحی اسفت .عكفس
ورق تغييرشكل یافته نشان می دهد که لبه هفایش در امتفداد
خطوط صفحه تغيير شكلیافته تحليلی قرار دارند .از مقایسه
عكس ورق کفه بفه صفورت تجربفی شفكلگرفتفه و نمفودار
صفحهای که به صورت تحليلی ،مشخص اسفت کفه مطالعفه
تحليلی انحراف موضعی کمتری را با تابع شكل ففرض شفده
پيش بينی می کند .یك انحنای نسبتا کفم عمفق از نمونفه در
ناحيه مرکزی با داشتن اثفرات یفكسفان بفر هفر دو صففحه
مثلثی تجربی و تحليلی ایجاد شده است .این موضو نشفان
میدهد که مفهوم جابجایی مرکز جرم یك عامل مفيد بفرای
تجزیه و تحليل اثر فشار بر شكل نهایی ورق است.

1

جابجففایی مرکففز جففرم کففه بففه صففورت تجربففی و تحليلففی
اندازهگيری شفدهاسفت ،نشفاندهنفده اففزایش جابجفایی بفا
بزرگی ضربه است .جابجایی کوچك تر با صفحه ضخيمتر بفه
دليل قابليت مصرف انریی زیاد صفحه در برابر کشش اسفت.
روش تحليلی ،جابجایی مرکز جرم را برای مقایسفه آزمفایش
به خوبی پيش بينی میکند .با ایفن وجفود ،جابجفایی مرکفز
جرم به دليل نرخ کرنش فرض شده ،شفرایط مفرزی و تفابع
شكل ،توسط مدل دست کم گرفته شده است .بفا ایفن حفال،
توافق بين جابجایی های پيش بينی شده و اندازه گيفری شفده
رضایتبخش است و برای بقيه مطالعفههفا از آن بهفره بفرده
میشود.

شكل  6مقایسه بين دادههای تجربی و روش تحليلی برای
پيشبينی جابجایی مرکز جرم

شكل  5مقایسه پروفيل تغيير شكل ورق مثلثی و آزمایش
شده
مقایسه جابجایی مرکز جرم در جهت عرضی بفه انجفام یفك
ارزیابی ارزشمند از روش مدل سازی تحليلی کمك می کنفد.
بنابراین جابجایی مرکز جرم مدلسفازی تحليلفی و آزمفایش
در شكل  6نشانداده شدهاند .تأثير افزایش مقفدار ضفربه بفر

اعتبار سنجی روش تحليلفی کنفونی ،درک جابجفایی مرکفز
جرم صفحه حين رویداد شفكلدهفی را بهبفود مفیبخشفد.
جابجایی مرکز جرم پيش بينی شده و جابجفایی مرکفز جفرم
اندازه گيری شده رسم شده اند .شكل  ۷نشان مفیدهفد کفه
برای همه ضخامت های صفحه مثلثفی کوچفك ،اثفرات نفرخ
کرنش در پفيشبينفی نقفش دارنفد ،بفا دانسفتن اینكفه بفار
ضربه ای عموما نرخ کرنش بسفيار زیفادی توليفد مفیکنفد و
خواص مكانيكی دیناميك صفحات با این نفرخ کفرنش زیفاد
تغيير می کند می توان نتيجه گرفت که خيز دا می با در نظر
گرفتن نرخ کرنش کاهش مییابد و به نتایج تجربفی همگفرا
می شود .از آنجا که همفه نقفاط داده اساسفا در سفطح بفين
خطففوط  Y=Xو  Y=X+۰/۰۰2قففرار دارنففد ،روش انففریی
قابل اعتماد اسفت .امفا پفيش بينفی هفای روش انفریی کمفی
دستباال است .این امر ممكن است به دليل برخفی از اثفرات
قيرخطی یا اثفرات مفرزی باشفد کفه مفدل ممكفن اسفت از

شرایطی متفاوت از آنچه که در تنظيمات تجربفی بفود بهفره
ببرد.

شكل  8مقایسه بين جابجایی مرکز جرم روش تحليلی و
داده تجربی ورق مثلثی کلمپ شده
شكل  ۷مقایسه بين جابجایی مرکز جرم روش تحليلی و
داده تجربی ورق مثلثی کلمپ شده در قاب کوچك

تغيير مكانهای مرکز جرم با ایمپفالس بفرای ضفخامتهفای
مختلف صفحه مثلثی همفراه داده هفای تجربفی در شفكل 9
مقایسه شدهاند .شكل  9یك تطابق مناسب بفين آزمفایش و
مدل مربوط به تفنش جریفان دینفاميكی در کفل صففحه را
نشان می دهفد .عفالوه بفر ایفن نشفاندهنفده ی دقفت روش
پيش بينی جابجایی مرکز جرم ورق است .پفيش بينفی مفدل
تحليلی تغيير شكل صففحات ضفخيمتفر را کفمتفر از مقفدار
واقعی نشان می دهد .یك دليفل قالفب ،نادیفده گفرفتن اثفر
االستيك و فرض مواد کامال پالستيك است .دليل دیگر ایفن
فرض است که فشار پيك برابر با فشار عملياتی است ،امفا در
واقعيت ،فشار حداکثر کوچك تر است .نتایج نشان مفی دهفد
که تغيير مكفان مرکفز جفرم در ایمپفالس ثابفت بفا کفاهش
ضخامت ،افزایش مییابد .صفحات با ضخامت کمتر میتوانند
راحتتر انریی را به تغيير شفكل پالسفتيك تبفدیل کننفد و
تغيير شكل زیادی را سبب شوند .روند کلفی در نتفایج یفك
روند قير خطفی بفود کفه بفا کفاهش تفدریجی گرادیفان بفا
ایمپالس همراه بود و منجر شد که صفحات نفازک تفر رفتفار
قير خطیتری را نشان دهند.

برای نشان دادن تأثير ضخامت ورق مثلثی بفر تغييفر شفكل
نرمال شده مرکز جرم نتایج آزمایشگاهی و روش تحليلفی در
شكل  8مقایسه شده است .درصد اعتماد برای معادلفه (،)1۷
 95درصد است -به این معنی است که احتمال زیادی وجود
دارد که داده های تجربی در رابطه پيشنهادی قفرار بگيرنفد-
این امر نشان می دهد کفه مفدل تحليلفی پيشفنهادی دارای
دقت خوبی در پفيش بينفی جابجفایی مرکفز جفرم صففحات
مثلثی هنگامی که انفریی االسفتيك نسفبت بفه انفریی کفل
کوچك است ،میباشد .دقت زمانی کاهش مییابد که انفریی
کشسانی شامل بخش قابل توجهی از انریی کفل باشفد .ایفن
امر به این دليل است که نيروهای قشایی به طور عمفده بفر
مقاومت محدوده تغيير شكل پالستيك حكم فرما بوده و اثفر
نرخ کرنش می تواند به دليل بارگذاری ضفربه ای قابفل توجفه
باشد .جالب توجه است که اثر نرخ کرنش ،مقاومفت مفاده را
افزایش میدهد که خيز دا می کمتفری را نتيجفه مفیدهفد.
همچنين نتایج نشان می دهد که با افزایش ضفخامت ،تغييفر
مكان مرکز جرم کاهش می یابد .به نظر می رسفد کفه اثفرات
عمده ضخامت مربوط به دو چيز هستند؛ ابتفدا رییفم تغييفر
شكل را تغيير داده و سفپس سفطح تمرکفز انفریی مصفرفی
صفحه را عوض میکنند.
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تبدیل می شود که منجر به اففزایش پتانسفيل تغييفر شفكل
ورق میشود.

شكل  9جابجایی مرکز جرم با ضربه برای ضخامتهای
مختلف ورق فوالدی در مقایسه با دادههای تجربی
در اینجا ،مدل تحليلی برای مطالعفه تغييفر شفكل و انفریی
مصفرفی صفففحات مثلثفی فففوالدی تحفتتففأثير پارامترهففای
مختلف ،مانند مقاومت تسليم ،مساحت ناحيه بدون پوشش،
مدت زمان ضربه و تيزی گوشه های گرد مورد اسفتفاده قفرار
می گيرد .یك مطالعه پارامتری برای پيش بينی تأثير مقاومت
تسليم بر پاسخ تغيير شكل صفحه مثلثی انجفام شفده اسفت.
شكل  1۰نشاندهنده پيشبينی تحليلی جابجایی مرکز جرم
صفحات مثلثی با ضخامت های مختلف ورق و مقادیر مختلف
مقاومت تسليم در برابر ضربه است .افزایش جابجفایی مرکفز
جرم با افزایش ایمپالس با مشاهده ففاز پالسفتيك مطابقفت
دارد .لوالهایی که در امتداد لبهها گسترده اند مبين ورود بفه
فاز پالستيك هستند .شكل  1۰نشفان مفیدهفد کفه تغييفر
شكل پالستيك نمونه رابطه تقریبا خطی بفا ایمپفالس دارد.
نتيجه اینكه ،انریی جنبشی تبدیل شفده بفه کفار پالسفتيك
ثابت است .نتایج مربوط به صفحه مثلثی بفزرگ نيفز نشفان
می دهد که جابجایی مرکز جرم با کفاهش ضفخامت صففحه
افزایش می یابد .این نشان می دهد که اثر کشش قابفل توجفه
است و تغيير شكل کششی بزرگفی ایجفاد مفی شفود کفه در
نهایت منجر به کار پالستيك بزرگ تر تغييفر شفكل قشفایی
نسبت به تغيير شكل خمشی مفی شفود .نتفایج روش انفریی
نشان می دهند که برای ضخامت یكسان ،اگر مقدار استحكام
تسليم کاهش یابد ،استحكام نمونه کاهش می یابد .بنفابراین،
تنش تسليم ورق فوالد نرم می تواند به عنوان پارامتری برای
ارزیابی کارایی عملكرد دیناميكی نمونه مفورد اسفتفاده قفرار
گيرد .این بدان معنی است که هر چه مقاومت تسليم نمونفه
کوچك تر باشد ،انریی بيشتری بفه تغييفر شفكل پالسفتيك

شكل  1۰جابجایی مرکز جرم با ضربه برای مقاومت تسليم
مختلف فوالد در مقایسه با دادههای تجربی
جابجایی مرکز جرم با ایمپالس برای شعا های متفاوت دایره
محاط شده در یك صفحه مثلثی متساوی االضفال در شفكل
 11نشان داده شده اسفت .تمفام نقفاط داده هفا بفر روی یفك
منحنی قابل پخش هستند و منجر به مطالعه مقایسه ای بين
داده های آزمایشگاهی و نتایج روش انریی شده است .شفكل
 11تطابق خوبی را بين نتایج تجربی و پيش بينی مدل برای
هر دو اندازه گيری نشان می دهد .روند خطفی ،بفرای هفر دو
اندازه فریم ،کاهش تفدریجی شفيب را بفا اففزایش ایمپفالس
نشان می دهد .این امر به دليل نيروهفای خمشفی و قشفایی
صفحات است که بر توانایی آنها بر جلوگيری از تغيير شكل
تأثير می گذارند و پاسفخ هفای دینفاميكی مختلففی را توليفد
می کنند .شكل  11همچنين نشان می دهد که تغيير زیفادی
در جابجففایی مرکففز جففرم بففرای شففعا هففای مختلففف دایففره
محاط شده وجود دارد که به این معنی است که برای صفحه
مثلثی با انفدازه بزرگتفر ،پاسفخ دینفاميكی بهبفود مفی یابفد.
بنابراین ،برای شكل دهی یك صفحه مثلثی برآمده بفا انفدازه
گنبد بزرگ تر ،نمونه صففحه بفا یفك ناحيفه بفدون پوشفش
بزرگتر باید انتخاب شود.

تحت بارگذاری ضربه ای یكنواخت برای محفدوده وسفيعی از
ضففخامتهففای ورق و ایمپففالس بففود .جابجففایی مرکففز جففرم
پيشبينیشده به صورت تحليلی به خوبی با دادههای تجربی
مطابقت داشت .با در نظفر گفرفتن حساسفيت نفرخ کفرنش،
تأثير سطح بدون پوشش صفحه بر پاسخ دیناميكی صففحات
بارگذاری شده مورد ارزیابی قرار گرفت .مطالعفات پفارامتری
مدل تحليلی نشان داد کفه تغييفر شفكل ورق مفی توانفد بفا
کاهش تنش تسليم یا افزایش سفطح بفدون پوشفش نمونفه
افزایش یابد .مطالعات پارامتری همچنفين نشفان دادنفد کفه
گوشههای گردشده صفحه مثلثی باید به عنفوان یفك عامفل
کليدی مؤثر بر انریی مصرفی و افزایش تغيير شفكل صففحه
برای ایجاد یك ساختار بسيار برآمده ،به شایسفتگی انتخفاب
شوند .عامل کليدی دیگری که شدت انفجفار را تحفت تفأثير
قرار داد ،مدت زمان ضربه بود که توسط مطالعه پارامتری نيز
مورد بررسی قرار گرففت .مطالعفه پفارامتری نشفان داد کفه
هرچه مدت زمان ایمپالس کوتاه تر باشد ،تغيير شكل صففحه
بيشتر خواهد بود .تمام این پيش بينی ها ،روش انفریی را بفه
عنوان یك ابزار ساده و قدرتمند برای ارزیفابی تغييفر شفكل
دیناميكی صفحات مثلثی تحت بارگفذاری انفجفار بفا توزیفع
یكنواخت اثبات کردند

شكل  11جابجایی مرکز جرم با ضربه برای شعا های
مختلف دایره احاطهشده توسط اضال مثلث در مقایسه با
دادههای تجربی
بارهای ضفربهای مختلفف موجفب جابجفایی مرکفز جفرم بفا
ایمپالس می شود که برای مقادیر مختلف  جابجایی مرکز
جرم با ایمپفالس مطفابق شفكل  12تغييفر مفیکنفد .بفرای
اعتبارسنجی دقت مدل ،داده های تجربی نيز رسم شفده انفد.
نتایج نشان می دهند که تطابق خوبی بفين آزمفایش و مفدل
وجود دارد و افزایش قابل توجهی در جابجایی مرکز جفرم بفا
افزایش مقفدار ضفربه رخ مفی دهفد .اففزایش قابفل توجفه در
جابجایی مرکز جرم مطابق با افزایش تغيير شكل پالسفتيك
مربوط به فاصله بيشتر مرکز صفحه از مرزها میباشد .واضفح
است که تيزی گوشه گرد صفحه مثلثی تأثير مهمی بر تغيير
شكل و مشخصه مصرف انریی صفحه تحفت بارهفای شفوک
دارد.
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