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ترکیبی از فوالد و آلومینیوم تحت ضربه پرتابه کروی صلب پرداختهشده است .برای انجام کارهای تجربی در قالب 66

آزمون ،هشت نوع الیهبندی مختلف در نظر گرفته شد و نمونهها در محدوده سرعت  42تا  158متر بر ثانیه تحت ضربه
پرتابه قرار گرفتند .این الیهبندیها شامل ورق تک الیه آلومینیومی و فوالدی باضخامت  2و  3میلیمتر ،ساختار دوالیه
آلومینیومی و فوالدی باضخامت کلی  2میلیمتر ،ساختار سه الیه همجنس آلومینیومی و فوالدی باضخامت کلی 3

میلیمتر و ساختارهای سه الیه غیر همجنس آلومینیوم – فوالد  -آلومینیوم و فوالد – آلومینیوم  -فوالد باضخامت کلی

 3میلیمتر بود .در تمامی آزمایشها ،سرعت برخورد پرتابه و میزان تغییر شکل پالستیک نمونه اندازهگیری شد .در بخش
مدلسازی عددی ،از شبکه عصبی از نوع دستهبندي گروهي دادهها برای ارائه یک مدل ریاضی بر مبنای اعداد بیبعد

جهت پیشبینی بیشترین خیز دائمی ساختارهای تک الیه و چندالیه فلزی تحت ضربه پرتابه صلب استفاده شد .نتایج

بدستآمده نشان داد که توافق خوبی بین مدل ارائهشده با مقادیر تجربی برقرار است بهطوریکه  %94از نقاط در محدوده
خطای کمتر از  %10قرار گرفتند.
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علم و بهروزماندن آن شده است [ .]4-1در ادامه ،ابتدا به تحقیقات

مکانیک ضربه یکی از موضوعهای مهم و کاربردی در علم مهندسی

نزدیک به موضوع در زمینه برخورد اجسام صلب به اهداف فلزی

مکانیک است .مکانیک ضربه شامل برخوردهای سرعتپایین که در

پرداخته میشود و در ادامه به تشریج تحقیقات انجامگرفته در زمینه

بخشهای صنعتی و علمی پرکاربرد است تا برخوردهای سرعتباال که

مدلسازی و لزوم در نظرگرفتن این موضوع در بحث نفوذ پرداخته

در بخشهای نظامی موردتوجه است ،میگردد .مکانیک نفوذ بهعنوان

میشود.

یکی از زیرشاخههای علم مکانیک ضربه معرفی میگردد .در مکانیک

یو و شین در سال  ،۲۰۰4به بررسی نفوذ مایل پرتابههایی با آلیاژ

نفوذ برخوردها از نوع سرعتباال هستند .در این نوع برخوردها،

تنگستن در هدف دوالیه فوالدی با استفاده از نرمافزار المان محدود

افزایش کارایی ضربهزننده و ضربهگیرنده اهمیت بسیار باالیی دارد.

اتوداین پرداختند [ .]5لیاقت و همکارانش در سال  ،۲۰۰۴به ارائه یک

در کنار پیچیدگیهای مربوط به نفوذ ،رقابتی هم بین ضربهزننده و

مدل اصالحی برای نفوذ پرتابهها بر اساس مدل وودوارد پرداختند.

ضربهگیرندهها برقرار است و این موضوع باعث ایجاد جذابیت در این

آنها در اصالحات خود ،مقدار زاویه تشکیل مخروط سرامیکی،
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لیانگ و همکارانش در سال  ،۲۰۰۵به ارائه یک روش تحلیلی برای

در ساختارهای فوالدی تک ،دو ،سه و چهار الیه پرداختند .آنها در

نفوذ پرتابههای تخت در اهداف چندالیه پرداختند .آنها در روش

آزمایشهای خود ،ساختارهای چندالیه در ترکیبهای مختلف را با

خود از قوانین بقای انرژی و بقای اندازه حرکت استفاده کردند .آنها

ضخامت کلی یکسان درنظرگرفتند .آنها سرعت حد بالستیک را برای هر

نتایج بهدستآمده از تحلیل را با نتایج تجربی موردمقایسه قراردادند

ساختار چندالیه براثر مطالعات روی فاصله بین الیهها ،تعداد ،ترتیب و

و مطابقت خوبی داشت [ .]7گاپتا و همکارانش در سال  ،۲۰۰۷به

ضخامت الیهها بر مقاومت بالستیک بهدستآوردند .نتایج نشان داد که

بررسی تجربی و عددی فرآیند نفوذ توسط پرتابههای با دماغههای

اگر ضخامت کل کمتر از یک مقدار خاص باشد ،اهداف تکالیه نازک

متفاوت در اهداف آلومینیومی با ضخامتهای متفاوت پرداختند.

دارای سرعت حد بالستیک بیشتری نسبت به اهداف چندالیه هستند

در این بررسی ،آنها تأثیر شکل هندسه دماغه پرتابه بر مقدار نفوذ

و همچنین سرعت محدود بالستیک اهداف چندالیه با افزایش تعداد

را تعیین کردند [ .]8فلورس و جانسون در سال  ،2011به بررسی

الیهها کاهش مییابد .اگرچه ،اهداف تکالیه با ضخامت متوسط،

عددی عملکرد بالستیک ورقهای فلزی تکالیه ،دوالیه و سهالیه

سرعتهای حد بالستیک پایینتری نسبت به اهداف چندالیه را فراهم

تحت ضربه با پرتابه  APM2با کالیبر  7/62میلیمتر در محدوده

میکنند [ .]11تیواری و همکارانش در سال  ،2014به بررسی تجربی

سرعت  775تا  950متر بر ثانیه با بهکارگیری نرمافزار تجاری المان

و المان محدود نفوذ پرتابه در اهداف نازک آلومینیومی تحت تأثیر

محدود الاسداینا پرداختند .در این سری از شبیهسازیها ،ورقها از

شرایط مرزی مختلف گیرداری پرداختند .آنها از تفنگ گازی برای

جنس فوالد ،آلومینیوم و یا ترکیبی از این مواد درنظرگرفته شدند.

انجام آزمایشها و همچنین نرمافزار تجاری المان محدود آباکوس

نتایج عددی بهدستآمده نشان داد که ساختارهای تکالیه دارای

برای شبیهسازی استفاده کردند .در شبیهسازیهای انجامشده از مدل

عملکرد بالستیک بهتر نسبت به ساختارهای چندالیه ساختهشده از

ماده االستو -ویسکوپالستیک جانسون -کوک استفاده شد .ورقهای

همان ماده هستند .همچنین مشخص شد که ساختارهای دوالیه با

آلومینیومی  H12-1100با قطر آزاد و ضخامت به ترتیب  255و 1

ورق جلویی نازک از جنس آلومینیوم و ورق عقبی ضخیم از جنس

میلیمتر تحت ضربه پرتابههای سر تخت و مخروطی قرار داده شدند.

فوالد نشاندهنده مقاومت بیشتری نسبت به صفحات فوالدی

شرایط مرزی ورقها با تغییر منطقه گیردار در طول محیط با میزان

چندالیه با چگالی سطحی مشابه هستند .این پیشبینیها نشان

 %75 ،%50 ،%25و  %100در آزمایشها و شبیهسازیها همراه شد.

میدهد که اهداف چندالیه با استفاده از مواد مختلف فلزی برای

عالوه بر این ،نتایج شبیهسازیها برای مقایسه پاسخ ورقهایی با %50

بهبود عملکرد بالستیک و صرفهجویی در وزن باید موردبررسی قرار

و  %75گیرداری پیوسته با نمونههایی با دو و سه منطقه متناوب

گیرد [ .]9دنگ و همکارانش در سال  ،2012به بررسی تجربی نفوذ

ناپیوسته  %25گیردار انجام شد .آنها دریافتند که تغییرات در شرایط

پرتابه با دماغه نیمکرهای در ساختارهای تک ،دو ،سه ،چهار و شش

مرزی تأثیر ناچیزی در حالت شکست هدف داشته است [ .]12اقبال و

الیه فلزی پرداختند .در این تحقیق ،سرعت حد بالستیک برای هر

همکارانش در سال  ،2015به بررسی تجربی و المان محدود اثر نسبت

ساختار چندالیه براثر مطالعات روی فاصله بین الیهها ،تعداد ،جهت

قطر هدف به قطر پرتابه بر عملکرد بالستیک ورقهای آلومینیومی

و ضخامت الیهها بر مقاومت بالستیک بهدستآمد .نتایج بهدستآمده

نازک و مکانیسم شکست آنها پرداختند .شبیهسازیهای عددی در

نشان داد که اهداف نازک تکالیه نسبت به ساختارهای چندالیه در

مقادیر مختلف  35 ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،7/9 ،5 ،3/6و  40برای

زمانی که پاسخ غالب اهداف تکالیه بهصورت گودافتادگی و بادکردن

نسبت قطر هدف به قطر پرتابه انجام شد .آنها دریافتند که افزایش

است ،دارای عملکرد بالستیکی بهتری بوده و سرعت حد بالستیک

اولیه نسبت قطر هدف به قطر پرتابه از  3/6به  ،10اثر قابلتوجهی

ساختارهای چندالیه با افزایش تعدادی از الیهها افزایش مییابد.

بر سرعت حد بالستیک بهخصوص در پرتابههای سرتخت دارد [.]13

این در حالی است که این عملکرد همچنان نسبت به ساختارهای

الک و همکارانش در سال  ،2016به بررسی تجربی و شبیهسازی

تک الیه ضعیفتر است [ .]10دنگ و همکارانش در سال  ،2013در

عددی سوراخشدن ورقهای نازک فوالدی توسط پرتابههای استوانهای

ادامه کارهای خود به بررسی تجربی نفوذ پرتابه با دماغه مخروطی

فوالدی پرداختند .در این مطالعه ،یک تحقیق تجربی جامع انجام و
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Fig. 1. Gas gun apparatus
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Fig. 1. Gas gun apparatus

دادههای مربوط به سامانه آزمایشی و تجهیزات اندازهگیری گزارش

تیت -الکسویسکی ،انبساط حفره ،راوید -بادنر ،والکر -اندرسون و

شد .آنها دریافتند که شبیهسازیهای انجامشده مکانیسمهای اصلی

مدلهای شبیهسازی است .آنها شرایط نفوذ را بهصورت نفوذ جسم

فرایند نفوذ مانند فرورفتگی ،بادکردن و پالگینگ را بهدرستی تولید

صلب ،نفوذ سایشی ،نفوذ پایدار و انتقالی و نفوذ کامل بررسی کردند

مینماید [ .]14شارما و همکارانش در سال  ،2017به بررسی تجربی

[.]17

و عددی پاسخ دینامیکی سازه آلومینیومی  AA2014-T652به

با مرور مطالعات پیشین محققان ،این نتیجه حاصل شد که

ضخامت  15میلیمتر تحت تأثیر ضربه پرتابه کروی در محدوده

تحقیقات بسیار مناسب و زیادی درزمینه فرآیند نفوذ در اهداف

سرعت  800تا  1300متر بر ثانیه پرداختند .آنها پرتابههای کروی

تکالیه فلزی و یا حتی ساختارهای کامپوزیتی انجامشده؛ اما مطالعه

با قطر  10میلیمتر از جنس فوالد سخت و آهن نرم را از داخل یک

روی اهداف چندالیه فلزی تحقیقات محدود بوده و نمیتوان یک

تفنگ با لولهای به قطر  30میلیمتر پرتاب میکردند [ .]15در سال

نتیجه جامع و کامل گرفت؛ بنابراین انجام مطالعات آزمایشگاهی

 ،2019سیاح بادخور و همکارانش نیز به بررسی تحلیلی نفوذ پرتابه

روی ساختارهای فلزی تکالیه و چندالیه تحت ضربه پرتابه بهمنظور

در اهداف ترکیبی سرامیک– آلومینیوم پرداختند .آنها در تحلیل خود

مطالعه پارامترهای مختلف ،بررسی اثرگذاری آنها و همچنین ارائه

به اصالح مدل تحلیلی فلوز پرداختند؛ بنابراین آنها ضمن بهبود نتایج

یک تابع صریح از مشخصات فیزیکی سیستمها و فرآیندها مبتی بر

مدل تحلیلی فلوز ،ضعف این مدل را که مربوط به عدم پیشبینی

شبکه عصبی [ ]20-18با استفاده از دادههای آزمایشگاهی ورودی و

عمق نفوذ در سرعتهای پایین بوده برطرف کردند [ .]16در سال

خروجی میتواند از اهمیت باالیی برخوردار باشد .روش دستهبندي

 ،2019سياح و همكارانش به بررسي نفوذ پرتابه در اهداف پرداختند.

گروهي دادهها یک روش خودسازمانده است که بهوسیلهی آن،

آنها عالوه بر مرور مدلهای تحلیلی نفوذ ،دستهبندی و خالصه آنها

مدلهای پیچیده قابلمحاسبه هستند .این روش بر اساس یک دسته

را نیز بیان كردند .مدلهاي بيانشده شامل ،معادله پانسلت ،تئوری

دادههای چند ورودی و یک خروجی عمل میکند .روش دستهبندي

هیدرودینامیک ،تئوری هیدرودینامیک اصالحشده ،رچت -ایپسون،

گروهي دادهها برای اولین بار توسط ایوانکو [ ]21برای غلبه بر
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نمونهFig. 2.
Dimensions
the specimen
شکل .2ofهندسه

شکل  :2هندسه نمونه
Fig. 2. Dimensions of the specimen

Fig. 3. Schematic configuration of target and projectile

شکل  .3شماتیک نحوه برخورد گلوله با نمونه
شکل  :3شماتیک نحوه برخورد گلوله با نمونه
Fig. 3. Schematic configuration of target and projectile

مشکالت حاکم بر حل مسائل مربوط به سیستمهای پیچیده ارائه

مدلسازی شامل ارائه یک مدل با روش شبکه عصبی دستهبندي

شد .ایده اصلی روش دستهبندي گروهي دادهها ،ساختن یک تابع

گروهي دادهها برای پیشبینی بیشترین خیز دائمی ساختار تکالیه و

تحلیلی در یک شبکه پیشخور بر اساس تابع انتقال گرهای چهارتایی

چندالیه تحت ضربه پرتابه صلب کروی است.

است .ضرایب این شبکه پیشخور توسط تکنیک رگرسیون به دست
میآید [ .]21-18شایان توجه است که در تحقیقات انجامشده توسط

 -2مطالعه آزمایشگاهی

محققان ،تاکنون مطالعهای روی مدلسازی و بهینهسازی فرآیند نفوذ

با توجه به آنچه در پیشینه تحقیق بیان شد ،در این بخش هدف

پرتابه در اهداف چندالیه فلزی و شناسایی پارامترهای مؤثر بر آن نیز

آن است تا بتوان دید بهتری نسبت به تحلیل رفتار ورقهای فلزی

انجام نگرفته است [ .]28-22با توجه به توضیحات ارائهشده ،مهمترین

تکالیه و چندالیه با جنسهای مختلف آلومینیومی و فوالدی تحت

نوآوریهای تحقیق حاضر در بخش آزمایشگاهی شامل بررسی تغییر

ضربه پرتابه کروی صلب داشت .بهطور جزئیتر ،هدف بخش تجربی

شکل پالستیک و همچنین مکانیسم تخریب ساختارهای تکالیه و

این تحقیق این است تا بتوان میزان تغییر شکل پالستیک (عمق

چندالیه فلزی تحت ضربه پرتابه کروی صلب در محدوده سرعت اولیه

نفوذ) و همچنین مکانیسم تخریب ورقهای تکالیه ،دوالیه و سهالیه

 42تا  158متر بر ثانیه با انجام  66آزمون ضربه در هشت گروهبندی

آلومینیومی ،فوالدی و همچنین ساختارهای ترکیبی فلزی تحت ضربه

مختلف برای ساختار است .همچنین نوآوری این تحقیق در بخش

پرتابه صلب با سرعتهای اولیه مختلف را به دست آورد.
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جدول  1خواص مکانیکی مواد
Table 1. Mechanical properties of materials
جدول  . 1خواص مکانیکی مواد

Table 1. Mechanical properties of materials

ماده

فوالد نرم
آلومینیوم

ضخامت ورق ( )mmمیانگین تنش تسلیم استاتیکی ( )MPaمیانگین تنش نهایی ()MPa
281
111

 2 ،1و 3
 2 ،1و 3

232/6
121/1

جدول  .2گروهبندی نمونههای آزمایشی

جدول  2گروهبندی نمونههای آزمایشی
Table
2. Layeringconfiguration
configuration ofof
specimens
Table
2. Layering
specimens
شماتیک ساختار

گروه آزمایشی

سرعت اولیه آزمایش ()m/s

تعداد آزمایش

 111 ،121 ،131 ،120 ،108 ،82 ،21و 112

8

M A T2

101 ،10 ،81 ،33 ،66 ،22

6

M S T3

 112 ،128 ،122 ،138 ،112 ،13 ،66 ،22و 111

1

M S T2

 110 ،123 ،120 ،118 ،16 ،32 ،22و 116

8

D A T1

103 ،102 ،81 ،86 ،32 ،22

6

D S T1

 111 ،122 ،138 ،120 ،33 ،22و 118

3

TR A T1

 133 ،121 ،118و 110

2

TR S T1

 112 ،126 ،122 ،120 ،66 ،22و 116

3

TRM SAS T1

 122 ،138 ،123 ،111 ،66و 121

6

TRM ASA T1

 138 ،128 ،121 ،66و 123

1

M A T3

در این تحقیق ،فرآیند نفوذ پرتابه در اهداف فلزی تکالیه و

قبل و پس از آن و همچنین یک استند چرخان برای نگهداشتن

چندالیه توسط یک سامانه آزمایشگاهی تکمرحلهای به نام تفنگ

نمونههای آزمایشگاهی جهت برخورد عمودی و بازاویه گلوله است.

گازی که تصویر آن در «شکل  »1آمده ،انجامشده است.

مکانیسم پرتاب گلوله این سامانه شامل یک مخزن کامپوزیتی از گازی

سامانه آزمایشگاهی فوقالذکر شامل چندین بخش اصلی مانند

فشردهشده به حجم  2لیتر ،شیر سولنوئید  21/2با ظرفیت  250بار

مخزن ذخیره هوا  200بار جهت پرتاب گلوله ،لوله شش متری با

بهمنظور تحریک و سریع آزادسازی گلوله و حسگر فشار  24ولت

2

سطح داخلی کام ً
ال صیقلی در قطرهای داخلی مختلف از 3/8

میلیمتر تا  18/8میلیمتر ،سامانه اندازهگیری سرعت اولیه گلوله

Co-ax valveKB15
XML-F600D2025
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است .در این تحقیقات ،سرعت پرتابه با فشار نیتروژن در سیلندر

تکالیه و چندالیه فلزی تحت ضربه پرتابه کروی صلب در محدوده

کامپوزیتی گازی اداره میشود .بهمنظور اندازهگیری سرعت پرتابه ،دو

سرعت اولیه  42تا  158متر بر ثانیه 66 ،نمونه آزمایشگاهی در هشت

جفت لیزر بافاصله  15سانتیمتر بین آنها قبل از نمونه قرار دارد .با

گروهبندی مختلف ،مطابق با جدول  2طراحی و ساختهشدهاند.

تغییر فشار نیتروژن در سیلندر کامپوزیتی ،سرعت پرتابه تا  158متر

نمادهای هر آزمایش مربوط به مواد مورداستفاده ،نحوه الیهبندی و

بر ثانیه تغییر مییابد .پس از پیشرانش ،پرتابه کروی با جرم 25/1

ضخامت کل اهداف است ،بهطوریکه ،A :آلیاژ آلومینیوم 1100؛ ،S

گرم و قطر  18/29میلیمتر در کل مسیر خود به سمت محفظه مهار

فوالد نرم St-13؛  ،Mساختار تک الیه؛  ،Dساختار دوالیه؛ ،TR

حرکت میکند.

ساختار سهالیه همجنس؛ TRM؛ ساختار سهالیه غیرهمجنس؛ :T

نمونه ورقهای مورد آزمایش از جنس فوالد نرم 1و آلیاژ آلومینیوم

2

در ضخامتهای متفاوت  2و  3میلیمتر برای هدفهای تک الیه و
 1+1و  1+1+1میلیمتر به ترتیب برای هدفهای دوالیه و سه الیه
تهیه شد .در ابتدا نمونه ورقها بهصورت مربعی در ابعاد 140×140

ضخامت الیه.
 -3مدلسازی

 -3-1اصول و قواعد

میلیمتر مربع برش زده شدند .ورقهای برشخورده جهت نصب در

در مدلسازي عددي ،اجزاء سيستم مجهول بوده و تنها ورودي

نگهدارندههای جلویی و عقبی با ناحیه شکلگیری  90×90میلیمتر

و خروجي آن در دسترس است .در مدلسازی عددي ،شناسایی

مربع ،سوراخکاری (با قطرهای  12/5میلیمتر) شدند .هندسه نمونه

سیستم مبتني بر اطالعات ورودی و خروجی موردنظر است .حاصل

آزمایشی و همچنین نحوه برخورد گلوله با نمونه به ترتیب در «شکل

اين شناسايي يك تابع تقريبي رياضي است .این تابع چندجملهای،

 »2و «شکل  »3نشان دادهشده است .الزم به توضیح است که هندسه

رابط های میان ورودیها و خروجی و مدلی برای سيستم است [.]20

پرتابه و ورق در طول آزمایش ثابت است.

بهطورکلی مسائل شناسايي سيستم بدین گونه مطرح ميگردد كه

خواص مکانیکی مواد فلزی مورداستفاده در این مجموعه آزمایشی
از انجام آزمون کشش تکمحوره روی نمونههای آمادهشده از ورقهایی

فرض میشود كه رابطه خروجي ( )yيك سيستم ناشناخته با m
ورودي آن بهصورت رابطه ( )1است.

از جنس فوالد نرم و آلیاژ آلومینیوم تعیینشده است .برای بررسی
همگنی خواص مواد ،از هر ورق در سه راستای مختلف افقی ،عمودی

) f ( x1 , x2 , x3 , …, xm

()1

yi

و اریب نمونههایی را برش زده و سپس تحت آزمایش کشش با شرایط

کام ً
ال یکسان قرار داده شد .برای تعیین تنش تسلیم استاتیکی و
تنش نهایی استاتیکی ،از هر ضخامت ،دو نمونه آزمایشگاهی تهیه
شد .در انجام آزمایش ،نمونهها با سه سرعت  10 ،5و ( 15میلیمتر بر

با داشتن  Nنمونه از اين دادههاي ورودي و خروجي ،سيستمی
همانند ماتریس زیر در رابطه ( )2به دست میآید [ 20و .]27

دقیقه) تحت کشش قرارگرفتهاند .با توجه به طول اولیه نمونهها (50
میلیمتر) ،سه نرخ کرنش با مقادیر 3/33×10-3 s-1 ،1/67×10-3 s-1
و  5×10-3 s-1اعمال شد .مقادیر تنش نهایی و تنش تسلیم برای

()2

هر نوع جنس در «جدول  »1درج شده است .الزم به ذکر است که
برای ورقهای فوالدی و آلومینیومی در ضخامتهای متفاوت ،منحنی

تنش و کرنش کام ً
ال مشابه و منطبق بر یکدیگر هستند ،لذا نمودارها
برحسب ضخامت ورق تفکیک نشدهاند.
بهمنظور بررسی تغییر شکل و مکانیسم تخریب ساختارهای
St-13
Al-1100

1
2

2314


y1 
y2 


yN 

 x1m
 x2 m
 
 xNm

x13
x23

xN 3

x12
x22

xN 2


x
 11
 x21


 xN 1

عمل شناسايي سيستم را ميتوان انجام داد كه ماحصل آن تقريب
تابع ˆ fمیباشد .كه به موجب آن ميتوان به ازاي بردار ورودي
)  ( x1 , x2 , x3 , …, xmمقدار خروجي ̂ yرا بهصورت رابطه ()3

تقريب زد [ 20و .]27
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اصطالحاً به اینگونه عصبهاي حذفشده ،عصب مرده گفته ميشود.
=
) yˆ fˆ ( x1 , x2 , x3 , …, xm
عصبهايي كه براي ادامه و گسترش شبكه باقي ميمانند ،امكان دارند

()3

آنچه بهطورمعمول بهعنوان هدف مشترك روشهاي شناسايي
سيستم مطرح است ،كمينهكردن مجموع مربعات خطا به ازاي N
نمونه است که در رابطه ( )4آمده است.
()4

→ min

2

حذف گردند ،كه اصطالحاً به آنها عصب غیرفعال ميگويند .ميزان
مجموع مربعات خطا  rj2ميان مقادیر خروجی واقعي  yiو خروجي

*
عصب  jام )  ( yijمالک و معیاری برای حذف مجموعهاي از عصبها

N

∑  fˆ ( x , x , x ,…, x ) − y 
i

براي ايجاد فرم همگرايي شبكه و عدم ارتباط آنها با عصب اليه آخر

3

m

2

1

در یکالیه است که در رابطه ( )6نشان دادهشده است [ 27و .]29

i =1

) (

كه در آن تابع ˆ fميتواند بهصورت تابع خطي و يا غیرخطی
از متغيرهاي ورودي سيستم باشد [ 20و .]27

()6

 -3-2بهکاربردن شبکههای عصبی دستهبندي گروهي دادهها
شبكه دستهبندي گروهي دادهها ،شبكهاي خودسازمانده و
یکسویه است كه از چندين اليه و هر اليه نيز از چندين عصب
تشکیلشده است .تمامي عصبها از يك ساختار مشابهي برخوردار
ميباشند ،همگي آنها داراي دو ورودي و يك خروجیاند و هر نرون با
 5وزن و يك باياس عمل پردازش را ميان دادههاي ورودي و خروجي

* 2
ij

N

i

N

rj2

i =1

2
i =1 i

در رابطه باال }  j ∈ {1, 2,3,…, Cm2است كه در آن  mتعداد
عصبهاي گزینششده در اليه قبلي است.
نگاشتي كه بين متغيرهاي ورودي و خروجي توسط اين نوع از
شبكههاي عصبي برقرار ميشود بهصورت تابع غیرخطی ولترا ،به فرم
رابطه ( )7است [ 27و .]29

برقرار ميكند که در رابطه ( )5نشان دادهشده است [ 27و .]29

n

()7
=
=yik* N
) ( xiα , xiβ
()5

→ min

) ∑ (y − y
∑ y

b k + w1k xiα + w2k xiβ + w3k xi2α

n

n

= ˆy
a0 + ∑ai xi + ∑∑aij xi x j
=i 1 =j 1

=i 1

n

n

n

…+ ∑∑∑aijk xi x j xk +
= =i 1 =j 1
k 1

+ w4k xi2β + w5k xiα xiβ
رابطه باال=i 1, 2,3,…, N ،است كه در آن  Nتعداد
=و
نمونههاي ورودي و خروجی بوده و ) ( K 1, 2,3,…, Cm2

ساختاري كه براي عصبها در نظر گرفته ميشود ،بهصورت
چندجملهای دومتغیره درجه دوم ،همانند رابطه ( )8است [ 27و .]29

} α , β ∈ {1, 2,3,…, mميباشد ،كه در آنها  mتعداد نرونهاي اليه
قبلي است.
وزنها بر اساس روش کمترین مربعات خطا محاسبهشده و

()8

= ) yi =f ( xip , xiq
a0 + a1 xip + a2 x
2
5 iq

2
4 ip

+ a3 xip xiq + a x + a x

iq

سپس بهعنوان مقادير مشخص و ثابت در داخل هر عصب جايگذاري
ميشود .در این نوع از شبکهها عصبهاي مرحله قبلي و يا اليه قبلي
( )mعامل و يا مولد توليد عصبهاي جديد (به تعداد

)m ( m − 1
m

= Cm2

) هستند .از ميان عصبهاي تولیدشده ،لزوماً بايستي تعدادي از آنها

حذف گردند تا بدینوسیله از واگرايي شبكه جلوگيري به عمل آيد.

هدف در الگوریتم دستهبندي گروهي دادهها یافتن ضرایب
ناشناخته ) ai (i = 0,1, 2,..., 5است .تابع  fدر رابطه ( )7داراي شش
ضريب مجهول است .لذا بايستي آنها را طوري تعيين كنيم كه به ازاي

تمام نمونههاي دو متغير وابسته به سيستم }

2315

=) , xiq
, i 1, 2, …, N

{( x

ip
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ب) گشتاورهای خمشی

الف) نیروهای برشی

Fig. 4. Free diagram for an element of a plate
شکل  .4دیاگرام آزاد در یک المان از ورق

شکل  :4دیاگرام آزاد در یک المان از ورق

Fig. 4. Free diagram for an element of a plate

ورقFig. 5. Free
diagram
of the membrane forces on a plate element
شکل  .5دیاگرام آزاد نیروهای غشایی در یک المان از

شکل  :5دیاگرام آزاد نیروهای غشایی در یک المان از ورق

Fig. 5. Free diagram of the membrane forces on a plate element

=)  {( yiبرقرار گردد .به همين
خروجي مطلوب } , i 1, 2, …, N
خاطر تابع  fبر اساس قاعده كمترين مربعات خطا ،طبق رابطه ()9

را كه داراي شش مجهول و  Nمعادله است حل شود که در رابطه
( )10آمده است.

ارائهشده است [ 27و .]29
()10
()9

= a0 + a1 x1 p + a2 x1q + a3 x1 p x1q + a x + a x
y1

a0 + a1 x2 p + a2 x2 q + a3 x2 p x2 q +
 2
2
y2
= a5 x2 p + a5 x2 q

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
a + a x + a x + a x x +
 0 1 Np 2 Nq 3 Np Nq
2
2
a5 xNp
+ a5 xNq
=
yN

2
5 1q

)

2
, xkj ) − yi  → min


N

∑ ( f ( x

ki

k =1

با اين شرايطي كه بر مسئله حاكم است ،بايستي دستگاه معادلهاي

2316
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دستگاه معادله رابطه ( )10را میتوان به فرم ماتريسي رابطه ()11
نمايش داد.

برد .با توجه به تحلیل نیرویی نشاندادهشده در «شکل  »4و «شکل
 »5برای یک المان از ورق ،معادالت حاکم بر ورق تحت بار دینامیکی
بهصورت رابطه ( )15ارائه میشود [ 32و .]40

()11

Aa = Y

که در آن  aو  Aاز رابطه ( )12و رابطه ( )13به دست میآیند
[.]28

∂ M xy ∂ M y
∂ Mx
+2
+
=
2
∂x
∂x∂y
∂y 2

()15

∂2w
−P
∂t 2

ρH

T

()12

()13

2

} a = {a0 , a1 , a2 , a3 , a4 , a5

2

2



x12q 
x22q 

 
2 
xNq


x12p
x22 p


x1 p x1q
x2 p x2 q


x1q
x2 q


2
xNp

xNp xNq

xNq



1 x1 p
A = 1 x2 p

 
1 x
Np


و بردار  Yمقادیر خروجی نیز از رابطه ( )14بدست آمده است
[.]28
()14

} { y1 , y2 , y3 ,…, yN

در معادالت باال  M y ، M xو  M xyبه ترتیب نیروهای برشی و
گشتاورهای خمشی هستند .همچنین  Pنیروی دینامیکیH ،

ضخامت ورق و  wمیزان جابجایی ورق است .با تعریف پارامترهای
بیبعد ، X = x / L
،

، mx = M x / M 0

، my = M y / M 0

اضافهنمودن اثر نیروهای غشایی ،معادله حاکم بر ورق مربعی به فرم
بیبعد تبدیل میشود (معادله ( 32[ ))16و .]34

()16

2

غیرعادی  ،Aاز روش تجزيه مقادير تكينه 1استفاده میشود [.]28

اهداف چهارگوش
با مرور مطالعات و تحقیقات انجامشده روی تحلیل ابعادی رفتار
پالستیک -دینامیکی و شکست سازههای متفاوت اعم از تیر ،ورق و
پوستهها تحت بارگذاری دفعی [ ]39-30این نتیجه به دست آمد
که روش تحلیل ابعادی و بهتبع آن استخراج روابط تجربی بر اساس

در تعاریف باال L ،نصف طول ورق مربعی M 0 ،گشتار خمشی

ال پالستیک N 0 ،نیروی غشایی کام ً
کام ً
ال پالستیک Cs ،سرعت صوت
در محیط X ،و  Yمختصات بیبعد T ،زمان بیبعد و  Wخیز بیبعد
هستند؛ همچنین my ، mx ،و  ، mxyگشتاورهای خمشی بیبعد

کرنش ،رابطه ( )16بهصورت معادله ( )17تغییر میکند [ 32و .]34

تجربی و دوری از انجام آزمایشهای غیرضروری است؛ لذا میتوان از
رابطه بین پارامترهای ورودی و خروجی مسئله در هر فرآیندی نام

و nx

 ny ،و  ، nxyنیروهای غشایی بیبعد هستند .جهت افزودن اثر نرخ

اعداد بیبعد پیشنهادی ،دارای مزیتهای مانند سازماندهی کارهای
این روش بهعنوان یک روش جایگزین مؤثر برای بهدستآوردن یک


=


∂ 2 mxy ∂ 2 m y
∂ 2 mx
+2
+
+4
∂X 2
∂X ∂Y ∂Y 2
 ∂ 2W
∂ 2W
∂ 2W
−
+
2
n
n
n
 x
xy
y
2
∂X ∂Y
∂Y 2
 ∂X
2
2
 L   ρ Cs ∂ W P 
− 
4  
2
σ0 
 H   σ 0 ∂T

 Aمحاسبه گردد .به همين خاطر براي محاسبه شبه معكوس ماتريس

 -3-3ارائه اعداد بیبعد جهت مدلسازی فرآیند نفوذ پرتابه کروی در

mxy = M xy / M 0

 nxy = N xy / N 0 ، ny = N y / N 0 ، nx = N x / N 0 ،و همچنین

=
Y

براي حل معادله الزم است كه شبه معكوس ماتريس غير مربعي

SVD

،Y = y / L

،W = w / H

T = Cs t / H
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∂ 2 mxy ∂ 2 m y
∂ 2 mx
+2
+
+4
∂X 2
∂X ∂Y ∂Y 2
 ∂ 2W
∂ 2W
∂ 2W 
−
+
2
n
n
 nx
=
xy
y
2
∂X ∂Y
∂Y 2 
 ∂X
2

 L   ρC ∂ W P 
−
4  

2
σd 
 H   σ d ∂T
2

1

2317

2
s

نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر ،دوره  ،53شماره  ،4سال  ،1400صفحه  2309تا 2330

جدول  3نتایج کارهای تجربی
Table 3. Experimental results
جدول  . 3نتایج کارهای تجربی
Table 3. Experimental results

نمونه آزمایشی
M A T3_1
M A T3_2
M A T3_3
M A T3_4
M A T3_5
M A T3_6
M A T3_7
M A T3_8
M A T2_1
M A T2_2
M A T2_3
M A T2_4
M A T2_5
M A T2_6
M S T3_1
M S T3_2
M S T3_3
M S T3_4
M S T3_5
M S T3_6
M S T3_7
M S T3_8
M S T3_9

ضخامت کل ( )mmسرعت اولیه ( )m/sانرژی جنبش ( )Jخیز ()mm
21
82
108
120
131
121
111
112
22
66
33
81
10
101
22
66
13
112
138
122
128
112
111

3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2318

21/2
88/6
126/2
180/3
228/3
263/1
286/2
213/3
22/1
12/3
66/1
11/2
101/3
128
22/3
12/3
118/1
163/1
231
260/2
232/1
210
301/1

2/1
1/3
12/2
13/1
11/3
13/8
18/8
پارگی
1/8
10/1
11/1
12/1
12/2
پارگی
2
3/1
1/2
6/6
8/3
8/6
1/1
1/2
10
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3 . ادامه جدول
Table 3. continued

)mm( ) خیزJ( ) انرژی جنبشm/s( ) سرعت اولیهmm( ضخامت کل
3/1
6/3
8/1
10/2
11/6
12/3
12/8
13/2
6/3
11/3
13/8
12/2
16/6
پارگی
3/6
6/1
10/1
11/8
12/1
13/3
12
11/2
13
18/1
پارگی
2/3
2/3
8/3
1/3
10/3
10/3
11

22/3
68/8
111/3
132/3
226
216/6
282/2
301/2
22/3
68/3
12/8
11/2
130/6
133/1
22/3
66/1
180/3
231
260/2
286/2
313/3
132/3
116/1
231/6
282/2
22/3
12/3
180/3
260/2
263/1
210
301/2

22
32
16
118
120
123
110
116
22
32
86
81
102
103
22
33
120
138
122
111
118
118
121
133
110
22
66
120
122
126
112
116

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1/2

12/3

66

3
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نمونه آزمایشی
M S T2_1
M S T2_2
M S T2_3
M S T2_4
M S T2_5
M S T2_6
M S T2_7
M S T2_8
D A T1_1
D A T1_2
D A T1_3
D A T1_4
D A T1_5
D A T1_6
D S T1_1
D S T1_2
D S T1_3
D S T1_4
D S T1_5
D S T1_6
D S T1_7
TR A T1_1
TR A T1_2
TR A T1_3
TR A T1_4
TR S T1_1
TR S T1_2
TR S T1_3
TR S T1_4
TR S T1_5
TR S T1_6
TR S T1_7
TRM SAS
T1_1
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ادامه جدول 3
ادامه
جدول Table 33..
continued

Table 3. continued

نمونه آزمایشی
TRM ASA T1_1
TRM ASA T1_2
TRM ASA T1_3
TRM ASA T1_4
TRM ASA T1_5

ضخامت کل ( )mmسرعت اولیه ( )m/sانرژی جنبش ( )Jخیز ()mm
66
121
128
138
123

3
3
3
3
3

12/3
183/3
201/6
231
216/6

6/2
12
12/1
13/8
12

6.متر
میلی
باضخامت کل 2
دوالیه
الیه و
ساختارهای تک
 forبرای
singleاولیهجنبشی
انرژی
platesنمونه برحسب
بیشترین خیز
 ofشکل .6
Fig.
Maximum
deflection
versus
initial
kinetic energy
and
double-layered
منحنی with the
total thickness
2 mm

Fig. 6. Maximum
versus
kinetic
energy
plates with
total thickness
deflectionمیلیمتر
باضخامت کل 2
initialدوالیه
تکالیه و
ساختارهای
forبرای
singleاولیه andجنبشی
double-layeredانرژی
بیشترین خیز نمونه برحسب
theمنحنی
شکل :6
of 2 mm

همانطور که از معادله ( )17برمیآید ،سه عبارت در آن وجود
دارد :هندسه ساختار  ، L / Hتوانایی مقاومت دینامیکی ماده در
برابر تغییر شکل پالستیک  1/ σ dو نسبت بار دینامیکی به مقاومت

()19

ماده  P / σ dکه فشار دینامیکی متناسب است با  . ρV02اکنون با
بهکارگیری معادله ساختاری کوپر -سیموندز (  qو  Dثابتهای ماده
هستند) و استفاده از تقریب جونز [ ،]44-41برای محاسبه مقدار نرخ
کرنش متوسط

W0V0

3 2 ρ BL

=  ، εmعدد بیبعد اثر نرخ کرنش  ξبهصورت

معادله  19تعریف میشود.
()18


=



1

 εm  q

= σd
σ 0 1+  
 D

1


 W0  q 

σ 0 1+η 


H  
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1
q




V0 H

 3 2 ρ BLD 

η =

با جایگذاری معادالت ( )18و ( )19در معادله ( ،)17تحلیل ابعادی
برای معادله بیبعد حاکم بر ورق منجر میشود به:
()20

 L P 1
W0
= f , , 
H
 H σ0 ξ 

الزم به توضیح است که رابطه ( )20برای تحلیل ورقهای
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Fig.
Maximumی7.
deflection
initial
kinetic energy
جنبشی for
single- and
plates
with the
total.7thickness
of
متر
باضخامت کل  3میل
versusهالیه
الیه و س
ساختارهای تک
اولیه برای
triple-layeredانرژی
خیز نمونه برحسب
بیشترین
منحنی
شکل
3 mm

Fig. 7. Maximum
versus
initial
برایenergy
اولیهfor
singleانرژیand
triple-layered
with the
total
thickness of
deflectionمیلیمتر
باضخامت کل 3
سهالیه
kineticالیه و
ساختارهای تک
جنبشی
platesنمونه برحسب
بیشترین خیز
منحنی
شکل :7
3 mm

الیه Fig. 8.
Maximum
versus
initial
for single
mixed
layered
plates
ترکیبی
deflectionالیه و سه
ساختارهای تک
برای
 kineticاولیه
 energyجنبشی
برحسب انرژی
andنمونه
tripleخیز
بیشترین
منحنی
شکل .8
شکل  :8منحنی بیشترین خیز نمونه برحسب انرژی جنبشی اولیه برای ساختارهای تکالیه و سهالیه ترکیبی
Fig. 8. Maximum deflection versus initial kinetic energy for single and triple mixed layered plates

مربعی تحت بار دینامیکی پیشنهاد شده که از معادله بیبعد حاکم

ساختارهای چندالیه در نظر گرفته شود .با توجه به نکات ذکرشده و

بر ورق استخراجشده است .شایان توجه است که در تحلیل ابعادی

مطابق با تحلیل ابعادی مسئله ،رابطه بیشترین خیز دائمی به ضخامت

ساختارهای مربعی تکالیه و چندالیه تحت ضربه پرتابه صلب

کل برای ساختارهای تکالیه و چندالیه مربعی تحت ضربه پرتابه

کروی نسبت به تحلیل ابعادی ورقهای تک الیه تحت بار دینامیکی

صلب کروی بهصورت رابطه ( )21و ( )22بیان میشود.

یکنواخت ،کمیتهای فیزیکی بیشتری وارد میشود .این کمیتها
شامل هندسه پرتابه و همچنین خواص مکانیکی و حساسیت ماده به
نرخ کرنش ماده برای هر الیه است که باید در تحلیل رفتار پالستیک

()21
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 LB ρV0 2 1 
W0
= f
,
, 
Ht
 Ht d σ 0 η 
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جدول  4منحنیهای برازش برای مقادیر بیشترین خیز برحسب انرژی جنبشی
جدول  . 4منحنیهای برازش برای مقادیر بیشترین خیز برحسب انرژی جنبشی
TableTable
4. Fitted
curves for the maximum deflection versus kinetic
4. Fitted curves for the maximum deflection versus kinetic energy
energy
2
منحنی برازش شده
کد
هندسه
R
تک الیه

M A T2
M A T3
M S T2
M S T3

دوالیه

D A T1
D S T1

سه الیه

TR A T1
TR S T1

TRM ASA T1
سه الیه ترکیبی
TRM SAS T1

()22





W0 
0.0005Ek 2  0.16 Ek  2.4
2

W0 
0.00005Ek  0.07 Ek  3.2

W0 
0.00008Ek 2  0.06 Ek  2.0
W0 
0.00003Ek 2  0.04Ek  1.1
0.0004 Ek 2  0.15Ek  2.8
2

W0 
0.00007 Ek  0.06 Ek  2.6
W
0.0006 Ek 2  0.29 Ek  17.8
0
W0 
0.00005Ek 2  0.05Ek  1.5
W0 
0.00007 Ek 2  0.06 Ek  3.3
2

W0 
0.00003Ek  0.04 Ek  3.1

 LB ρeqV0 2 1
W0
= f
,
,
Hd σ
Ht
ηeq
0, eq
 t

که  Htضخامت کل سازه d ،قطر پرتابه کروی V0 ،سرعت اولیه
پرتابه ρ ،چگالی ماده 0σ ،تنش تسلیم ماده فلزی و  ηنرخ کرنش
است .در این روابط ،عدد بیبعد اول مربوط به هندسه ساختار میشود؛
عدد بیبعد دوم ،انرژی وارد برسازه همراه با خواص مکانیکی ساختار را
شامل میشود و درنهایت اعداد بیبعد سوم مربوط به نرخ کرنش ورق
فلزی است .شایان توجه است که برای ساختارهای چندالیه از مفهوم
ساده مهندسی میانگین استفادهشده برای هر نوع الیهبندی مقادیر
میانگین چگالی ،تنش تسلیم و نرخ کرنش لحاظ شده است.
اکنون ،روابط فوق را میتوان بهصورت رابطه ( )23در نظر گرفت.
()23

W0
) = f ( X1, X 2 , X 3
Ht

W

0

1
0/11
0/11
1
1
0/11
1
0/11
1
1

 -4بحث و بررسی نتایج
 -4-1نتایج تجربی
در جدول  ،3کلیه دادهها و نتایج کارهای آزمایشگاهی انجامگرفته
روی نمونههای تکالیه ،دوالیه و سهالیه فوالدی و آلومینیومی
جمعآوریشده است .نتایج بهدستآمده در مجموعه آزمایشهای
انجامگرفته ،نشاندهنده پاسخ و رفتار مکانیکی ساختارهای تکالیه،
دوالیه و سهالیه تحت ضربه پرتابه کروی صلب در محدوده سرعت
اولیه  42تا  158متر بر ثانیه است که در آن اثر تغییرات جنس ورق،
ضخامت الیه ،نحوه الیهبندی ساختارها و همچنین تغییرات مقدار
انرژی جنبشی واردشده یا همان سرعت گلوله قبل از برخورد بر میزان
تغییر شکل و مکانیسم تخریب ساختارها بررسی شده است.
بیشترین خیز دائمی ساختار برحسب انرژی جنبشی گلوله برای
اهداف مختلف در «شکل  »6تا «شکل  »8ترسیمشده است .در این
ی دادهها بهمنظور ایجاد ارتباطی بین خیز
اشکال ،یک چندجملهای رو 

=
Y

در این معادالت )  ( X 1 , X 2 , X 3دادههای ورودی و  Yدادهی
خروجی شبکه است.
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و انرژی جنبشی برازش شده که در جدول  4ذکرشده است.
در حالت کلی ،شکلهای  6تا  8نشان میدهند که بیشترین
خیز دائمی ساختار به ترتیب با افزایش سرعت ضربهزننده و کاهش
ضخامت هدف افزایش مییابد ،همانطور که به دلیل افزایش انرژی
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جنبشی اولیه و همچنین افزایش توانایی جذب انرژی در اهداف

افزایش سرعت اولیه منجر به افزایش خیز ورق فوالدی به میزان

ضخیمتر پیشبینی میشد .همچنین نتایج دادههای تجربی نشان

 269/4% ،258/3% ،227/8% ،202/8% ،80/6%و  288/9%به ترتیب

میدهد که در صورت ثابتبودن ضخامت کل هدف ،جابجایی نهایی

در سرعتهای اولیه  151 ،144 ،138 ،120 ،73و  158متر بر ثانیه

یا همان بیشترین خیز دائمی با افزایش تعداد الیهها افزایش مییابد

در مقایسه با سرعت اولیه  44متر بر ثانیه میشود .شایان توجه است

و مقاومت سازه در برابر بار ضربهای کاهش مییابد .همچنین میتوان

که این مقادیر نسبت به وضعیت قبلی سرعت به ترتیب برابر است با

مشاهده کرد که چیدمان الیهبندی  TRM ASA T1مقاومت

 3/1% ،9/3% ،8/3% ،67/7% ،80/6%و  .5/3%نتایج تجربی ارائهشده در

خمشی کمتری نسبت به صفحات فوالدی تکالیه ،دوالیه و سهالیه

«شکل  »6را میتوان اینگونه جمعبندی کرد که افزایش تعداد الیه

نشان میدهد .این در حالی است که آرایش الیهبندی SAS T1

در ساختار آلومینیومی با ضخامت کل  2میلیمتر منجر به افزایش

 TRMمقاومت خمشی بیشتری نسبت به  M S T2و D S T1

خیز با نمو نمایی کاهشی در محدوده  2%تا  9%در بازه سرعت اولیه

نشان میدهد.

 42تا  103متر بر ثانیه میگردد .همچنین ،افزایش تعداد الیه در

عالوه بر این ،مقایسه نتایج تجربی بهدستآمده در «شکل »6

ساختار فوالدی باضخامت کل  2میلیمتر منجر به افزایش خیز با نمو

برای ساختارهای تکالیه و دوالیه باضخامت کل  2میلیمتر نشان

نمایی کاهشی در محدوده  6%تا  16%در بازه سرعت اولیه  44تا 156

میدهد که در ضخامت پایین ،اختالف بیشترین خیز ساختارهای

متر بر ثانیه میگردد.

تکالیه و دوالیه ناچیز بوده و افزایش تعداد الیه تأثیر چندانی روی

عالوه بر این ،مقایسه نتایج تجربی بهدستآمده در «شکل »7

این کمیت ندارد .بهطور دقیقتر این نمودار نشان میدهد که برای

برای ساختارهای تکالیه و سهالیه باضخامت کل  3میلیمتر نشان

ساختار تکالیه آلومینیومی ،افزایش سرعت اولیه منجر به افزایش

میدهد که در ضخامتهای بیشتر از  2میلیمتر ،برخالف حالت

خیز ورق آلومینیومی به میزان  111/9% ،73/8% ،57/1%و 114/3%

قبلی (ضخامت  2میلیمتر) اختالف بیشترین خیز ساختارهای تک

به ترتیب در سرعتهای اولیه  89 ،73 ،66و  90متر بر ثانیه در

الیه و دوالیه ناچیز نبوده و افزایش تعداد الیه تأثیر زیادی روی این

مقایسه با سرعت اولیه  42متر بر ثانیه میشود .الزم به توضیح است

کمیت دارد .بهطور دقیقتر این نمودار نشان میدهد که برای ساختار

که این مقادیر نسبت به وضعیت قبلی سرعت به ترتیب برابر است

تکالیه آلومینیومی ،افزایش سرعت اولیه منجر به افزایش خیز ورق

با  21/9% ،10/6% ،57/1%و  .1/1%همچنین برای ساختار تکالیه

آلومینیومی به میزان 295/6% ،240/0% ،200/0% ،171/1% ،106/7%

فوالدی ،افزایش سرعت اولیه منجر به افزایش خیز ورق فوالدی به

و  317/8%به ترتیب در سرعتهای اولیه ،135 ،120 ،108 ،84

میزان  312/9% ،296/8% ،274/2% ،229/0% ،161/3% ،103/2%و

 145و  151متر بر ثانیه در مقایسه با سرعت اولیه  45متر بر ثانیه

 325/8%به ترتیب در سرعتهای اولیه ،143 ،140 ،118 ،96 ،74

میشود .الزم به توضیح است که این مقادیر نسبت به وضعیت قبلی

 150و  156متر بر ثانیه در مقایسه با سرعت اولیه  44متر بر ثانیه

سرعت به ترتیب برابر است با ،13/3% ،10/7% ،31/2% ،106/7%

میشود .شایان توجه است که این مقادیر نسبت به وضعیت قبلی

 16/3%و  .5/6%همچنین برای ساختار تک الیه فوالدی ،افزایش

سرعت به ترتیب برابر است با ،6/0% ،13/7% ،25/9% ،28/6% ،103/2%

سرعت اولیه منجر به افزایش خیز ورق فوالدی به میزان ،55/0%

 4/1%و  .3/1%نتایج تجربی همچنین نشان میدهد که برای ساختار

 370/0% ،355/0% ،330/0% ،312/5% ،230/0% ،170/0%و 400/0%

دوالیه آلومینیومی ،افزایش سرعت اولیه منجر به افزایش خیز ورق

به ترتیب در سرعتهای اولیه 152 ،148 ،144 ،138 ،114 ،97 ،66

آلومینیومی به میزان  128/6% ،119/0% ،85/7%و  163/5%به ترتیب

و  155متر بر ثانیه در مقایسه با سرعت اولیه  44متر بر ثانیه میشود.

در سرعتهای اولیه  89 ،86 ،74و  102متر بر ثانیه در مقایسه با

شایان توجه است که این مقادیر نسبت به وضعیت قبلی سرعت به

سرعت اولیه  44متر بر ثانیه میشود .الزم به توضیح است که این

ترتیب برابر است با ،5/8% ،4/2% ،25/0% ،22/2% ،74/2% ،55/0%

مقادیر نسبت به وضعیت قبلی سرعت به ترتیب برابر است با ،85/7%

 3/3%و  .6/4%نتایج تجربی همچنین نشان میدهد که برای ساختار

 4/3% ،17/9%و  .15/3%همچنین برای ساختار دوالیه فوالدی،

سه الیه آلومینیومی ،افزایش سرعت اولیه منجر به افزایش خیز ورق
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Fig. 9. Photographs of some tested specimens
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Fig. 9. Photographs of some tested specimens

آلومینیومی به میزان  10/4%و  22/1%به ترتیب در سرعتهای اولیه

جمعبندی کرد که افزایش تعداد الیه در ساختار فوالدی با ضخامت

 125و  137متر بر ثانیه در مقایسه با سرعت اولیه  118متر بر

کل  3میلیمتر منجر به افزایش خیز با نمو نمایی کاهشی در محدوده

ثانیه میشود .الزم به توضیح است که این مقادیر نسبت به وضعیت

 10%تا  15%در بازه سرعت اولیه  44تا  155متر بر ثانیه میگردد.

قبلی سرعت به ترتیب برابر است با  10/4%و  .10/6%همچنین برای

عالوه بر این ،مقایسه نتایج تجربی بهدستآمده در «شکل »8

ساختار سهالیه فوالدی ،افزایش سرعت اولیه منجر به افزایش خیز

برای ساختارهای تک الیه و سه الیه ترکیبی باضخامت کل  3میلیمتر

ورق فوالدی به میزان 365/2% ،347/8% ،321/7% ،260/9% ،87/0%

نشان میدهد که برای ساختار سه الیه ترکیبی ،TRM ASA T1

و  378/3%به ترتیب در سرعتهای اولیه ،146 ،144 ،120 ،66

افزایش سرعت اولیه منجر به افزایش خیز ساختار ترکیبی به میزان

 152و  156متر بر ثانیه در مقایسه با سرعت اولیه  44متر بر ثانیه

 115/6% ،95/3% ،87/5%و  118/8%به ترتیب در سرعتهای اولیه

میشود .شایان توجه است که این مقادیر نسبت به وضعیت قبلی

 138 ،128 ،121و  143متر بر ثانیه در مقایسه با سرعت اولیه 66

سرعت به ترتیب برابر است با 3/9% ،6/2% ،16/9% ،93/0% ،87/0%

متر بر ثانیه میشود .الزم به توضیح است که این مقادیر نسبت به

و  .2/8%نتایج تجربی ارائهشده در «شکل  »7را میتوان اینگونه

وضعیت قبلی سرعت به ترتیب برابر است با 10/4% ،4/2% ،87/5%
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Fig. 10. Comparison of experimental results and mathematical model presented by GMDH neural network for single-
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plates
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Fig. 11. Comparison of experimental results and mathematical model presented by GMDH neural network for multi-
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شکل  .11مقایسه نتایج تجربی و مدل ریاضی ارائهشده توسط
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شکل  :11مقایسه نتایج تجربی و مدل ریاضی ارائهشده توسط روش شبکه عصبی دستهبندي گروهي دادهها برای ساختارهای چندالیه
Fig. 11. Comparison
of experimental results and mathematical model presented by GMDH neural network for
multi-layered plates

و  .1/4%همچنین برای ساختار سه الیه ترکیبی ،TRM SAS T1

اولیه  142 ،138 ،127 ،119و  149متر بر ثانیه در مقایسه با سرعت

افزایش سرعت اولیه منجر به افزایش خیز ساختار ترکیبی به میزان

اولیه  66متر بر ثانیه میشود .شایان توجه است که این مقادیر نسبت

 125/0% ،115/4% ،96/2% ،84/6%و  140/4%به ترتیب در سرعتهای

به وضعیت قبلی سرعت به ترتیب برابر است با ،9/8% ،6/3% ،84/6%
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و چندالیه فلزی تحت ضربه پرتابه کروی صلب ،نشاندهنده دقت باال

 4/5%و .6/8%
در «شکل  ،»9نمونههایی از تغییر شکل ساختارهای تکالیه و
چندالیه تحت ضربه پرتابه کروی صلب در محدوده سرعت اولیه 42
تا  158متر بر ثانیه نشان داده شده است.

و توانایی شبکه عصبی ارائهشده در طراحی و مدلسازی این فرآیند
است .کام ً
ال مشخص است که هم خطای مدلسازی و هم خطای
پیشبینی مدل ارائهشده در این تحقیق به نتایج خوبی منجر شده،
بهخصوص این مورد را میتوان در مورد خطای پیشبینی مشاهده
کرد .با توجه به کمبودن خطای پیشبینی مدل ارائهشده در این

 -4-2نتایج مدلسازی با روش شبکه عصبی
در مدلسازی فرآیند نفوذ در ساختارهای تک الیه و چندالیه

تحقیق میتوان از آن بهعنوان یک مدل کام ً
ال مناسب برای پیشبینی

فلزی تحت ضربه پرتابه کروی صلب از  62دسته داده ورودی-

رفتار پالستیک ساختارهای تکالیه و چندالیه فلزی تحت ضربه

خروجی آن بهعنوان ورودی شبکه عصبی از نوع دستهبندي گروهي

پرتابه کروی صلب استفاده کرد.

دادهها استفادهشده است .بهمنظور افزایش قابلیت پیشبینی شبکه
عصبی پیشنهادی برای این فرآیند ،دادهها به دودسته تقسیمشدهاند

 -5نتیجهگیری

که شامل دسته دادههای آموزشی و پیشبینی هستند؛ بنابراین43 ،

در مقاله حاضر ،بهمنظور بررسی تغییر شکل و مکانیسم تخریب

دسته داده برای آموزش شبکه و  19دسته داده دیگر برای پیشبینی

ساختارهای تکالیه و چندالیه فلزی تحت ضربه پرتابه کروی صلب در

خروجی شبکه استفادهشده است .با توجه به توضیحات ارائهشده ،نسبت

محدوده سرعت اولیه  42تا  158متر بر ثانیه 66 ،نمونه آزمایشگاهی

بیشترین خیز دائمی ساختارهای تکالیه و چندالیه به ضخامت کل با

در هشت گروهبندی مختلف ،طراحی و ساخته شد .نتایج تجربی

استفاده از شش سری معادالت ارائهشده در قسمت پیوست ارائهشده،

بهدستآمده بهصورت زیر طبقهبندی میگردد )1 :برای مواردی که

به دست میآید .الزم به توضیح است که این معادالت بهصورت شبکه

سرعت ضربه زننده  44متر بر ثانیه و ضخامت کل ساختار  2و 3

به یکدیگر متصل هستند .مقایسه بین خروجیهای حاصل از مدل

میلیمتر است؛ بیشترین خیز هدف فوالدی دوالیه و سهالیه تقریباً

ریاضی بدستآمده از شبکه عصبی از نوع دستهبندي گروهي دادهها

 1/16برابر بزرگتر از هدف فوالدی تکالیه است .این مقدار برای

و خروجیهای تجربی در  62داده ورودی -خروجی فرآیند نفوذ در

هدف فوالدی دوالیه در حدود  57/5%در مقایسه باهدف آلومینیومی

ساختارهای تک الیه و چندالیه فلزی در «شکل  »10و «شکل »11

کوچکتر است .همچنین ،این مقدار با اضافهکردن یک الیه به ساختار

نشان دادهشده است .در این اشکال ،خط ممتد مشکیرنگ با شیب

فوالدی تکالیه ،به  62/5%تغییر مییابد )2 ،برای حالتی که سرعت

 1نشاندهنده تطابق کامل نتایج مدلسازی و تجربی ارائهشده در

ضربهزننده  66متر بر ثانیه باشد ،این نتیجه حاصل میشود که ترتیب

تحقیق حاضر است .همچنین ،محدوده بین دو خطچین مشکیرنگ

الیهبندی  1/22 ASAبرابر بیشتر از الیهبندی  SASتغییر شکل

با فاصله کوتاه ،محدودهای است که در آن خطای پیشبینی کمتر از

میدهد )3 ،برای حالتی که سرعت  120و  144متر بر ثانیه است،

 %10است و جهت سنجش میزان دقت مدل تجربی پیشنهادی رسم

خیز اهداف فوالدی سهالیه به ترتیب  0/76و  1/13برابر بیشتر از

شده است.

اهداف فوالدی دوالیه و تکالیه است .در این سری از آزمونها ،نفوذ

مطابق با شکلهای  10و  ،11تطابق خوبی بین نتایج پیشبینی

کامل برای اهداف فوالدی تکالیه ،دوالیه و سه الیه رخ نمیدهد.

مدل و مقادیر تجربی مشاهده میشود بهطوریکه درمجموع  62داده

در بخش مدلسازی ،از روش شبکه عصبی برای ارائه یک مدل

تجربی 58 %94 ،داده از کل نقاط تجربی در محدوده خطای کمتر

دقیق جهت پیشبینی بیشترین خیز دائمی ساختار تکالیه و چندالیه

از  %10قرار دارند .آمده و انحراف دادههای آزمایشگاهی و مقادیر

تحت ضربه پرتابه صلب کروی استفاده شد .بهمنظور افزایش قابلیت

پیشبینیشده توسط شبکه عصبی دستهبندي گروهي دادهها بسیار

پیشبینی شبکه عصبی پیشنهادی برای این فرآیند ،دادهها به دو

اندک است .این انحراف در بعضی از بخشها به صفر میرسد .نتایج

دسته تقسیم شدهاند بهطوریکه  43دسته داده برای آموزش شبکه

روش مدلسازی انجامشده برای فرآیند نفوذ در ساختارهای تکالیه

و  19دسته داده دیگر برای پیشبینی خروجی شبکه استفاده شد.
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