بررسي تأثير شكل سطح مقطع فيبر و فاصلهي بين آنها بر
توزيع تنش در مواد مرکب فيبري در حضور يک ترک
محمد شيشه ساز 1٭؛ مهدي

ملکي2

چكيده
در اين تحقيق تأثير شکل سطح مقطع الياف و فاصلهي بين آنها بر توزيع تنش در يک تک اليهي مرکب بررسي
شده است .تک اليهي ياد شده تحت بارگذاري کششي  Pدر راستاي الياف قرار داشته و حاوي ترکي متقارن است .دو
تک اليهي مرکب که در يکي الياف داراي مقطع مثلثي شکل و ديگري داراي مقطع مستطيلي شکل ،در نظر گرفته شده
است .با استفاده از مدل اصالح شده که در آن ماتريس عالوه بر بار برشي ،نيروي کششي را نيز تحمل ميکند
معادالت ديفرانسيلي -تفاضلي تعادل استخراج شده و ميدانهاي تغيير مکان و نيرو در تک اليه تعيين شدهاند.
مقايسهي نتايج حاصل از مدل شيرلگ با نتايج حاصل از مدل اصالح شده ،ضعف مدل شيرلگ را در بررسي صحيح
توزيع تنش نشان ميدهد .در مدل اصالح شده ،با افزايش فاصله فيبرها ،تمرکز تنش در الياف و ماکزيمم تنش برشي
در ماتريس کاهش مييابد .همچنين ،فيبرهاي مثلثي شکل تنش برشي در ماتريس را بيش از الياف دايرهاي شکل
کاهش ميدهند .با کاهش زاويه  مربوط به شکل ،سطح مقطع الياف مثلثي شکل ،تنش برشي بدست آمده بيش از
پيش کاهش يافته در حالي که ماکزيمم تنش کششي در الياف ماکزيمم ثابت باقي ميماند .در صد کاهش در تنش
برشي بين الياف دايرهاي و مثلثي شکل ( برابر  03درجه)  ،به ازاء کسري حجمي يک برابر  03درصد است.
كلمات كليدي  :مواد مرکب ،الياف مثلثي شکل ،تمرکز تنش ،تنش برشي.

The Effect of Fiber Shape and Spacing on Stress
Distribution in a Composite Monolayer with an Internal
Crack
M. Shishesaz; M. Maleki
ABSTRACT
The effect of inter-fiber spacing and shape on stress distribution is studied in a composite monolayer. The
lamina is subjected to an internal crack while loaded by a force P along the fibers at infinity. Two models are
postulated. In the first, fibers have circular cross section while in the second, a triangular shape is considered.
By direct application of modified shear – lag model, the differential equations of equilibrium are derived and
solved for displacements and stress fields. The results show that the ordinary shear – lag model can not well
predict the stress distribution within the lamina. The modified model shows a noticeable decrease in both
types of stresses once fiber spacing and shape are changed. This reduction is more pronounced for triangular
fibers where a decrease in  causes more reduction in maximum shear stresses and no change in fiber
= normal stresses. The reduction in peak shear stress appears to be 32 percent for volume fraction of one at 
30  .
KEYWORDS : Composite materials, triangular fibers, stress concentration, shear stress.
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وسط آن پاره شده بود ،با استفاده از روش طيف نمايي رامان،1

 -1مقدمه

تأثير تنش تسليم برشي ماتريس و همچنين فاصلهي بين فيبرها

به منظور بررسي صحيح توزيع تنش در مواد مرکب فيبري،

را بر ماکزيمم تمرکز تنش بررسي کردند .آنها نشان دادند که با

به ويژه در حضور هر گونه حفره يا ترك داخلي ،از روش ريز

افزايش فاصلهي بين فيبرها ،تمرکز تنش به صورت نمائي

ساختار مکانيکي استفاده ميشود که در آن ناهمگن بودن مواد

کاهش مييابد.

مرکب همراه با روابط االستيسيته در نظر گرفته مي شوند.

بر خالف آنکه تأثير فاصلهي بين الياف در مواد مرکبي با

هجپس [ ،]1از اولين کساني بود که در اين زمينه به تحقيق

الياف دايرهاي شکل در تحقيقات زيادي بطور مستقيم يا غير

پرداخته و مدل شيرلگ را در تحليل مواد مرکب ارائه نمود .در

مستقيم بررسي شده است [ ]10 - 7اما در هر يک ،روش گرفته

اين مدل فرض ميشود که کل بار کششي توسط الياف تحمل

شده يا مدل ارائه شده به گونهاي با مدلهاي ديگر متفاوت

شده و ماتريس فقط بار برشي را متحمل ميشود .در مدل وي،

است .در مرجع [ ،]3تمرکز تنش در الياف کربني (همراه با الياف

بار در امتداد الياف بر تک اليه اعمال ميشد .او نشان داد که

کوالر به صورت مادهي مرکب هيبريد) مورد بررسي قرار

ضريب تمرکز تنش در اولين فيبر سالم (در حضور يک ترك) از

گرفته است .مرجع [ ،]9توزيع تنش در تک اليهي سادهاي را به

رابطه ( )1-1بدست ميآيد.
)(4)  (6)  (8)  ...... (2r  2
()1-1
Kr 

کمک مدل اوليهي شيرلگ بررسي مينمايد .در مرجع [،]13

)(3)  (5)  (7)  ....... (2r  1

رزتوس و شيشه ساز [ ]2با استفاده از تئوري پيچيدهتر مدل
اصالح شده ،توزيع تنش در مجاورت فيبرهاي شکسته شده را
با مقطع دايرهاي شکل محاسبه نمودند .در اين تئوري فرض
ميشود که ماتريس عالوه بر بار برشي بار کششي را نيز
تحمل ميکند.
باند و همکارانش [ ]0رفتار مکانيکي مواد مرکبي را که شامل
فيبرهاي شيشه با سطح مقطع دايرهاي و مثلثي بود بطور
آزمايشگاهي بررسي نمودند .نتايج آزمايشات عملي آنها نشان
داد که استفاده از

پالستيکهاي تقويت شده با فيبرهاي

شيشهاي مثلثي شکل ،در مقايسه با پالستيکهاي تقويت شده
با فيبرهاي دايرهاي ،مقاومت کششي را  23درصد ،مقاومت
فشاري را  03درصد و مقاومت برشي بين اليهاي را به ميزان 5
درصد بهبود ميبخشد.
پارك و همکارانش [ ،]0تأثير سطح مقطع فيبرهاي  Cشکل،
دايرهاي تو پر و توخالي را بطور آزمايشگاهي بر مقاومت
برشي بين اليهاي مواد مرکب بررسي نمودند.
کيم و پارك [ ،]5نيز در تحقيقي مشابه با مرجع [ ،]0با انجام
آزمايشاتي بر فيبرهاي کربني نشان دادند که مقاومت خمشي و
کششي مواد مرکبي با الياف  Cشکل ،نسبت به اليافي با مقطع
دايرهاي شکل ،نزديک به  03درصد افزايش مييابد.
آناگنوستوپولس و همکارانش [ ،]1توزيع تنش برشي در
ماتريس و تنش عمودي در امتداد الياف را از طريق انجام
آزمايشات روش طيف نمائي بررسي نموده و نتايج را با نتايج

تمرکز تنش در اولين فيبر سالم مجاور با فيبر پاره شدهاي که
تماس آن در محدودهي مشخصي با ماتريس اطراف آن قطع
شده بررسي شده است .همچنين ،در مرجع [ ]11عبارتي براي
محاسبهي تمرکز تنش بر حسب جنس و خصوصيات مادهي
مرکب مورد نظر استخراج شده است .مراجع [ ]12و [ ،]10ضمن
بررسي مدل اوليهي شيرلگ ،توزيع تنش را در اطراف يک ترك
از طريق انجام آزمايشات و به صورت تئوري بررسي
نمودهاند.
در هيچ يک از تحقيقات ياد شده ،مدل رياضي قابل ذکري
که بتوان بر اساس آن تأثير تغيير شکل سطح مقطع الياف را بر
توزيع تنشهاي ايجاد شده در مادهي مرکب بررسي نمود ارائه
نشده است .با توجه به کاربرد و کارآئي الياف مثلثي شکل ،و
نيز خالء موجود در مدلهاي رياضي معتبر در اين خصوص،
تحقيقات انجام شده در اين گزارش صورت گرفته است.

 -2روش تحليل
تک اليهي ماده مرکبي را که شامل فيبرهايي با مقطع مثلثي
شکل بوده و در بينهايت تحت بار کششي Pدر راستاي فيبرها
قرار دارد در نظر گرفته (شکل  )1و فرض ميشود سطح مقطع
فيبرها در تک اليه مانند يکي از شکلهاي  2و  0باشد .در اين
تحقيق ،با استفاده از مدل اصالح شده که در آن ماتريس عالوه
بر نيروي برشي ،بار کششي را نيز تحمل ميکند [ ،]2توزيع
تنش در تک اليههايي که داراي الياف مثلثي يا دايرهاي شکلند،
در حضور يک ترك بررسي ميشود.

حاصل از شيرلگ مقايسه نمودند.
هيول و همکارانش [ ،]7براي تک اليهي مرکبي که فيبر
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dx

dPnm,n1
dx

Pnm,n1 

dPn
dx
dx

Pn 

dx

dPnm1,n
dx

Pnm1,n 

( xy   xy ) n1,n
( xy ) n1,n

(( xy   xy ) n,n1

( xy )n, n 1

Pnm,n1

n, n  1

Pnm1,n

Pn

n  1, n

n

شکل  :4تعادل نيروها در المان حجمي مندرج در شکل 1

در معادله ( u nm,n 1 ،)0-2تغيير مکان مرکز اليهي ماتريسي

شکل  :1تک اليهي مرکب با يک ترك متقارن

است که بين فيبر  nام و ) (n  1ام قرار دارد.

با استفاده از مختصات تعريف شده در شکل  ،5ثابتهاي

شکل  :3مقطع تک اليه ماده مرکبي با فيبرهاي مثلثي شکل

شکل :0مقطع تک اليهي مادهي مرکبي با فيبرهاي دايرهاي شکل

 Bn,n1و  Dn,n1بر حسب تغيير مکان فيبرها و وسط اليهي
ماتريس به شرح روابط ( )5-2تا ( )7-2محاسبه ميشوند.
()5-2
un, n 1  unm, n 1
y  0
()6-2

Sin
d
2

()7-2

Sin
d
2

به منظور محاسبهي تنش در تک اليهي مرکبي که در آن

y 

y  

un,n1  un

un, n 1  un 1

الياف به صورت دايرهاي يا مثلثي شکلند ،ضخامت تک اليه
برابر قطر الياف منظور شده است .به عالوه ،سطح مقطع
فيبرهاي مثلثي و دايرهاي شکل برابر هم فرض شده و از تغيير
شکل برشي در الياف چشم پوشي شده است .پيوند بين الياف و
ماتريس کامل در نظر گرفته شده و شکاف موجود در تک اليه
همانند حفرهي دراز و باريکي عمود بر جهت الياف منظور شده
است [.]10

بر اساس مقادير بدست آمده براي ثابتهاي اشاره شده،

براساس شکل ،0معادلهي تعادل نيرو در اليهي ماتريس زير

فيبر  nام به صورت معادله ( )1-2است:
()1-2
کميت
()2-2

 

xy n ,n1

1
h( xy ) n,n1  0
Sin

برابر است با:
4G
) (en,n1
d

همچنين؛
()3-2

شکل  :5مختصات تعريف شده جهت محاسبه نيروي ماتريس

) n,n1 dy 

 xy
y

d / 2

(



d / 2





dPnm,n1

عبارت تغيير مکان در ماتريس به صورت رابطه ( )3-2است.
()8-2
 un  un1 
2
m

un,n1  un,n1  

 y 
(d  Sin )2
 d  Sin 
un  un1  2unm,n1  y2

dx

 

xy n ,n 1

en,n1  un  un1  2u

m
n ,n 1

به منظور تشريح نيروي  Pnm,n 1بر حسب تغيير مکانهاي فيبرر
و ماتريس  n, n  1مي توان تغيير مکان در اين اليره از مراتريس
را به شرح رابطه ( )0-2نوشت؛
()4-2
un,n1  unm,n1  Bn,n1 y  Dn,n1 y 2

با استفاده از معادالت االستيک خطي ،نيروي کششي در
اليهي ماتريس  n, n  1به صورت رابطه ( )9-2است:
()9-2
 du nm,n1 1  den,n1 

 
6  dx 

Pnm.n1  Em Am 
 dx

در رابطرره يرراد شررده  Emمرردول االستيسرريتهي مرراتريس و
 Am  hdاست.
به منظور استخراج معادلهي تعادل در فيبر  ، nفرض
ميشود تغيير مکان عرضي در امتداد فيبر يکنواخت است.
بنابراين با استفاده از معادالت ( )0-2و ( ،)3-2عبارت تنش
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برشي در اليهي ماتريس محصور شده بين فيبرهاي  nو (-1

است.

 )nبرابر است با:
()10-2

 -3بي بعد سازي معادالت

 u  un 1  4

  2 (en ,n 1 ) y 
( xy ) n ,n 1  G  n
 d   d 


به طريقي مشابه ،در اليهي ماتريسي که باالي فيبر  nقرار
دارد بدست ميآيد:
()11-2


 u  un  4
  2 (en1,n ) y 
( xy ) n1,n  G  n1
 d   d 

d
در اين اليه ،به ازاء ( y   مجاور با فيبرر  ،)nمعادلرهي (-2
2

 )11را مي توان به صورت رابطه ( )12-2نوشت.
G
()12-2

 u  u  2e
n1,n

n

n1

( xy ) n1,n| y  d / 2

d

در اليهي ماتريسي که زير فيبر  nقرار دارد به ازاء
( y  d مجاور با فيبر  ،)nمعادلهي ( )13-2را مي توان به
2

صورت رابطه ( )10-2نوشت؛
()13-2
G
( xy ) n,n1| y d / 2  un  un1  2en,n1 
d
با استفاده از معادلهي تعادل نيرو در فيبر بدست ميآيد:


d 2u n
Gh
u n1  2u n  n1   2Gh (en1,n  en,n1 )  0

d  Sin
dx 2 d  Sin

با استفاده از معادالت ( )2-2و ( ،)9-2معادلهي تعادل ()1-2
برابر است با:
()15-2

 d 2u nm,n1 1 d 2 en,n1 
  4Gh (en,n1 )  0
Em Am 

2
2
 d Sin
6
dx
dx




با توجه به معادلهي ( ،)0-2رابطهي ( )15-2بره صرورت رابطره
( )11-2خالصه ميشود.
()16-2
4Gh

Em Am  d 2u n d u n1 2 d en,n1 



(en,n1 )  0
2  dx 2
dx 2 3 dx 2  d0Sin
2

2

 q 1 n  q 1

همچنين ،براي دو فيبر   qو   qکه در لبهها قرار دارند،
معادالت تعادل به صورت ( )17-2است؛

1 d E 

1 E

1





1 A E 

m
   m m     m  
2  A f E f  2  d E f  2 E f

و روابررط مشررابه ديگررر ،معررادالت ( )10-2الرري ( )13-2را برره
صورت بدون بعد تبديل نمود:
1
4
4

  U n 1  6U n  U n 1  
U nm1,n 
U nm,n 1  0
Sin
Sin
Sin

d 2U n
d 2

 q 1 n  q 1

()4-3

2
m
  d 2U n d 2U n 1 4d U n, n 1 
4



 U n  U n 1  2U nm, n 1   0
2
2
2

 Sin
3  d
d
d


 q  1  n  q 1

()5-3

2

d Un
1
4

  3U n  U n1  
U nm,n1  0
Sin
Sin
d 2

nq

()6-3

d 2U n
1
4

  3U n  U n1  
U nm,n1  0
Sin
Sin
d 2

n  q

()7-3

در معادلهي ( V f ،)2-0و  Vmبه ترتيب کسرهاي حجمي
فيبر و ماتريس ميباشند .معادالت بدون بعد ( )0-0الي ()7-0
شامل  4q  1معادله و  4q  1مجهولند که پس از اعمال شرايط
مرزي حل خواهند شد.
در تک اليهي مرکبي با

N

فيبر که تعداد الياف شکسته

شدهي آن برابر  rاست ،شرايط مرزي در آن به ازاي ،   0

E f Af

E f Af

n  q

معادالت ( )10-2الي ( )13-2معرف تغيير مکان فيبرها و
ماتريس در يک تک اليهي مرکبي است که الياف آن به صورت
مثلثي شکلند .تعداد کل فيبرها يعني  ،Nبرابر  2q  1منظور شده
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Vm d 

Vf
d

()3-3

()3-0
d 2Un
Gh
2Gh

(u n1  u n ) 
(en1,n )  0
2
d  Sin
d  Sin
dx

()18-2

()2-3

nq

()17-2

( p n ) max
p

K r  ( Pn ) max 

به صورت رابطه ( )3-0است.

2

d un
Gh
2Gh

(u n 1  u n ) 
(en,n 1 )  0
2
d  Sin
d  Sin
dx

ضمن معرفي روابط ( )1-0تا ()0-0
()1-3

E f Af

 q 1  n  q 1

()10-2

به منظور سهولت در حل معادالت بدست آمده ،ميتوان

فيبرهاي سالم

U n (0)  0

فيبرهاي شکسته شده

Pn (0)  0

ماتريسهاي سالم
ماتريسهاي بريده شده

(0)  0

m
n ,n1

U

Pnm,n1 (0)  0

 -4ميدان هاي نيرو و تغيير مكان
شکل ماتريسي معادالت بدون بعد ( )11-0الي ( )10-0به
صورت رابطه ( )1-0است.
()1-4

L1U  L2U  0
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"

()11-4

در جائي که:

] ,U "mq 1,q ,U q

q 1

"

,U

"m
q  2,q 1

,...,U

"m
q 1,q 2

,U

"
q 1

,U

"m
q ,q 1

e i

[U ]  [U q,U
T

()2-4

4q 1

C  R

) (i
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()3-4
ماتريسهاي  L1و  ، L2ماتريسهاي ضرايب ميباشند.
جواب معادلهي ( )1-0به صورت رابطه ( )0-0در نظر گرفته
ميشود؛
()4-4

همچنين نيروي عمودي در ماتريس ) (n, n  1به صورت
رابطه ( )12-0است:
4q 1


) 1 (i

)  2 (i

) (i
i 
 2 1 
 3 R2( q 1n)  6 R2( q n)1  R2( q n1)1 Ci i e 



 i 1 








Pnm,n1

 q 1  n  q

()12-4

U  Re
در جايي که  Uو  Rبردارهايي از درجهي  4q  1هستند.

بر اساس شرايط مرزي ( 4q  1 ،)3-0معادله براي تعيين

از جايگزيني معادلهي ( )0-0در معادلهي ( )1-0رابطهي ()5-0

 4q  1ثابت مجهول (يعني  ) C iبدست ميآيد .به عالوه ،عبارت

( L2   L1 ) R  0

تنش برشي بدون بعد  S xyدر ماتريس به صورت رابطه ()10-0
خواهد بود؛
m
()13-4
S xy    (U n U n 1 )  2 (U n  n 1 2U n ,n 1 ) 

حاصل ميشود.
()5-4

2

جواب قابل قبول معادلهي ( )5-0به ازاء مقادير معيني از 

است که باعث از بين رفتن دترمينان )  ( L2  2 L1ميشود.

در معادله ( )10-0پارامتر  برابر است با:
()14-4

1    1

ريشههاي معادلهي ياد شده به صورت رابطه ( )1-0بيان
ميشوند:
()6-4

1  b1, 2  b2 ,, 4q1  b4q1

2y
d



 -5نتايج و بحث
مواد مرکب مورد نظر در اين تحقيق از جنس شيشه/

در رابطهي ( )1-0کليهي  biها حقيقي هستند.

اپوکسي و کربن /اپوکسي در نظر گرفته شدهاند .مدول

از آنجا که بايد:
()7-4

Pn

االستيسيتهي اپوکسي برابر  0/05مگاپاسکال و براي شيشه و

لذا ،به منظور برآوردن معادلهي ياد شده ،مقادير مثبت  iقابرل

کربن بترتيب مدولهاي االستيسيتهاي برابر با  73مگاپاسکال و

قبول نخواهند بود .عبارت  Uدر ايرن حالرت بره صرورت رابطره

 005مگاپاسکال در نظر گرفته شده است .پارامتر  K rدر
نمودارهاي مربوطه معرف بيشترين تمرکز تنش در تک اليه

1

 

( )3-0نوشته ميشود؛
 C2 R (2) e  2  ........ C ( 4 q 1) R (4q1) e  (4q1)

 1

U  C1 R (1) e

()8-4
در رابطهي اشاره شده U ،شامل جابجائيهاي فيبر و
ماتريس است .به عالوه ،کليهي مقادير  iها منفي بوده و R

است که در اولين فيبر سالم نزديک به نوك ترك رخ ميدهد.
بيشترين تنش برشي  ، S xyدر اليهاي از ماتريس حاصل ميشود
که مابين آخرين فيبر بريده شده و اولين فيبر سالم قرار دارد.
شکل  1نمايانگر تغييرات ماکزيمم تمرکز تنش در اولين فيبر

بردار مشخصهي متناظر با ريشهي  iاست .با توجه به روابط

مجاور به نوك ترك است .بر اساس نتايج بدست آمده ،مالحظه

ياد شده ،جابجايي در هر فيبر به صورت رابطه ( )9-0نوشته

ميشود که مدل شيرلگ نميتواند تغييرات ناشي از فاصلهي بين

ميشود.
()9-4

الياف را بر تمرکز تنش پيش بيني نمايد در حالي که مدل اصالح
e i

4q 1

C R

) (i
i 2( q n )1

Un   

i 1

شده کاهشي را به صورت نمايي به ازاي افزايش فاصلهي بين

الياف نشان ميدهد .به ازاء جميع مقادير  ، تمرکز تنش در

n  q, q  1,...,0,1,...,q

اولين فيبر سالم (و فيبرهاي ديگر) در مواد مرکبي که داراي

به طريقي مشابه ،جابجايي هر اليه از ماتريس برابر است با:
4q 1
()10-4

) (i
m

الياف مقاومتري هستند بيش از مواد مشابه با الياف ضعيفتر

i

e

C R

) i 2( q 1n

U n,n1   

n  q, q  1,...,0,1,...,q  1

از مشتق گيري معادلهي ( )9-0نيروي عمودي در هر فيبر
(ضريب تمرکز تنش) به صورت رابطه ( )11-0بدست ميآيد.
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است.
بر اساس نتايج بدست آمده ،با افزايش فاصلهي بين الياف،
از  3/35به  ،5تمرکز تنش در الياف شيشه و کربن به ترتيب به
ميزان  15%و  9%کاهش مي يابد .ميزان کاهشهاي ياد شده در
الياف دايرهاي شکل مشابه الياف مثلثي شکل است .همچنين،
 12

نتايج حاصل در اين نمودار حاکي از آن است که با کاهش

دايرهاي شکل ترسيم شده است .همانطور که مالحظه ميشود،

نسبت  Em/Efنتايج به سمت مدل شيرلگ نزديکتر ميشوند.

با افزايش فاصلهي بين الياف ،حداکثر تنش برشي در تک اليه به
1
ميزان قابل توجهي کاهش مييابد به قسمي که با افزايش


از

 3/5به  ،0درصد کاهش در هر يک از تک اليههاي شيشه/
اپوکسي و کربن /اپوکسي ،برابر  75%است.
جدول  :1-5در صد اختالف بين نتايج بدست آمده در اين تحقيق با
نتايج آزمايشگاهي مرجع []7
5

0

0

2

1

3/35

1/ 

7 /1

1 /1

0 /7

3 /3

3 /5

0

درصد اختالف

چنانچه اين دو تک اليه بر اساس مدل شيرلگ تحليل شوند،
تنش برشي بدست آمده بيش از مقادير مشابهي است که از مدل
شکل  :6تغييرات ماکزيمم تمرکز تنش برحسب فاصله بين فيبرها

اصالح شده بدست ميآيد .اين مسئله ،ضعف مدل اوليهي

براي دو مادهي مرکب متفاوت

شيرلگ را در بررسي تنش در اين دو ماده (و مادههاي مشابه

در شکل  7نتايج اين تحقيق با نتايج ديگر محققين ،به ازاء

ديگر) نشان ميدهد.

فواصل مختلف بين الياف ،مقايسه شدهاند .الياف منظور شده
در اين نمودار از جنس کربن و ماتريس از جنس اپوکسي است.
نتايج بدست آمده در مرجع [ ،]7ناشي از اندازه گيري تمرکز
تنش در الياف دايرهاي شکلي است که بر اساس آزمايشات
مبتني بر روش طيف نمائي بدست آمده است .همانطور که
مالحظه ميشود نتايج حاصل از مدل ارائه شده در اين تحقيق
(با سطح مقطع دايرهاي شکل) بسيار نزديک به نتايج
آزمايشگاهي مرجع [ ]7بوده و در مقايسه با نتايج ديگر
محققين ،از نزديکي بيشتري به اين نتايج برخوردارند .اين امر
داللت بر کارآئي مدل ارائه شده مينمايد.

شکل  :8تغييرات ماکزيمم تنش برشي برحسب فاصله بين فيبرها
براي دو مادهي مرکب متفاوت

درصد اختالف بين مقادير بدست آمده و نتايج آزمايشگاهي

مقادير حداکثر تنش برشي در اليهي محصور کنندهي نوك

ياد شده ،به ازاء فواصل مختلف بين الياف ،در جدول  1-5نشان

ترك در شکل  9نشان داده شدهاند .بر اساس اين نتايج ،تنش

داده شده است.

برشي در اليهي ماتريسي که الياف آن مثلثي شکلند کمتر از
تنش برشي در الياف دايرهاي شکل است .تفاوت بين نتايج
1
حاصل از دو سطح مقطع برابر  03%در = 3/5

1
 = 0/5است.

اثر زاويهي  در سطح مقطع الياف مثلثي شکل بر ماکزيمم

و  22%در

تنش برشي در ماتريس ،در شکل  13نشان داده شده است .بر
اساس نتايج بدست آمده ،با افزايش زاويهي  ، ماکزيمم تنش
برشي در ماتريس به ميزان قابل توجهي افزايش مييابد.
شکل  :7مقايسهي نتايج حاصل از مدل ارائه شده با نتايج ديگر

شکل  3معرف اثر فاصلهي بين الياف بر حداکثر تنش برشي
در تک اليه است .اين اثر براي دو مادهي مرکب مختلف با الياف

همانطور که در اين شکل مالحظه ميشود به ازاء مقادير 

نزديک به  93درجه ،نتايج بدست آمده بر نتايج مشابه در مقاطع
دايرهاي شکل منطبق ميشوند .به ازاي

1
= 3/5


 ،درصد

کاهش در تمرکز تنش برشي در ماتريس ،بين الياف دايرهاي
 12
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شکل و مثلثي شکل (با  )   45نزديک به  15%است .با کاهش
 به  03درجه ،اين مقدار به ميزان  03%افزايش مييابد.

توجهي با افزايش فاصلهي بين فيبرها کاهش مييابد .در الياف

1
مثلثي شکل از جنس شيشه /اپوکسي ،با افزايش


از  3/5به

 ،0اين کاهش نزديک به  13%است.
 -1با تغيير شکل سطح مقطع الياف از دايرهاي به مثلثي
شکل ،تنش برشي در ماتريس به ميزان قابل توجهي کاهش

مييابد .درصد کاهش به ازاء    1و    30برابر 02 %
است.

 -7با کاهش زاويهي  در سطح مقطع الياف مثلثي شکل،

تنش برشي در ماتريس بيش از پيش کاهش مييابد.
شکل  :9تغييرات ماکزيمم تنش برشي در ماتريس برحسب فاصله
بين فيبرها براي اليافي با مقاطع دايرهاي و مثلثي شکل

 -7فهرست عالئم
A
Af

سطح مقطع کل يک تک اليه ماده مرکب
سطح مقطع فيبر در تک اليه ماده مرکب
سطح مقطع ماتريس در تک اليه ماده مرکب

Am

ثابتهاي تعريف شده در معادلهي ()4-2

، Bn ,n 1

Dn ,n 1
ضرايب معادلهي ()8-4

Ci
d

قطر هر يک از الياف دايرهاي شکل
فاصلهي بين الياف

d
dt

قاعدهي فيبر در الياف مثلثي شکل

شکل  :13تأثير زاويهي  بر ماکزيمم تنش برشي در تک اليه اي با
الياف مثلثي شکل

 -6نتيجه گيري
بر اساس نتايج بدست آمده نتيجه ميشود که:
 -1بر خالف مدل اصالح شده ،مدل اوليهي شيرلگ

مدول االستيسيتهي فيبر

Ef

مدول االستيسيتهي ماتريس

Em

پارامتر تعريف شده در معادله ()3-2
مدول برشي ماتريس

G

ضخامت تک اليه

h

ضريب تمرکز تنش در فيبر
ماتريس ضرايب

نميتواند بطور صحيح فاصلهي بين الياف را بر توزيع تنش در
مواد مرکبي با الياف دايرهاي يا مثلثي شکل پيش بيني نمايد.

بار عمودي اعمال شده بر تک اليه

 -2تغيير شکل در سطح مقطع الياف تأثيري بر تنش کششي

نيروي کششي و پارامتر بدون بعد آن در فيبر

ايجاد شده در آنها ندارد .اين رفتار به ازاء جميع مقادير کسر

nام
نيروي کششي و پارامتر بدون بعد آن در اليهي
ماتريس
عدد صحيح

 -0تمرکز تنش در الياف بر اساس مدل اصالح شده در اين
تحقيق برابري بسيار خوبي را با نتايج آزمايشگاهي از خود

نشان مي دهد به قسمي که به ازاء کسر حجمي ،)   1 ( 1
تفاوت بين مقادير بدست آمده  3/5%است.
 -0تنش برشي بدست آمده از مدل اصالح شده در مادهي

مرکبي از جنس شيشه /اپوکسي يا کربن /اپوکسي ،کمتر از

Kr
L1
L2

ماتريس ضرايب
شمارهي مشخصهي هر فيبر

حجمي الياف (فاصلهي بين فيبرها) درست است.

en , n 1

بردار وي ژه
تعداد فيبرهاي شکسته شده
تنش برشي بدون بعد در ماتريس
جابجايي و جابجايي بدون بعد در فيبر
جابجايي و جابجايي بدون بعد در ماتريس

n
p
p n , Pn
m
n ,n 1

,P

m
n ,n 1

p

q
R

r
S xy
u n ,U n
un ,n1 , U n ,n 1

مقادير مشابهي است که از مدل اوليهي شيرلگ حاصل ميشوند.
 -5تنش برشي بوجود آمده در ماتريس به ميزان قابل
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))13-4( مختصهي بدون بعد (معادلهي


( xy ) n ,n1



unm,n 1 , U nm,n 1

زاويه بيين هير سيا و قاعيده در اليياف مثلثيي
شکل
n, n  1 تنش برشي در اليهي ماتريس

Vm , V f

جابجايي (و کميت بدون بعد آن) در مرکز اليهي
ماتريس
کسرهاي حجمي فيبر و ماتريس
مختصهي طولي در امتداد جهت فيبرها

مختصهي طولي بدون بعد در امتداد الياف

x
y

مختصهي طولي در امتداد عرض تک اليه

)3-3( پارامتر بدون بعد در معادلهي

y

مختصهي طولي عمود بر سطح جانبي الياف


i

)2-3( پارامتر بدون بعد در معادلهي
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Laser Raman microscopy
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