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چكيده
در اين مقاله شكست پالگينگ صفحات فلزي در برخورد و نفوذ عمودي پرتابههاي تغيير شكل پذير به روش
انتشار امواج تنش پالستيك مدلسازي و تحليل گرديده است .مدل رفتار ماده پرتابه و هدف بصورت صلب –
پالستيك با كار سختي خطي در نظر گرفته شده است .در اين مدل تحليلي بر اساس سرعت انتشار موج تنش
پالستيك در پرتابه ،پالگ و ناحيه خارج از پالگ ،فرايند نفوذ به شش مرحله تقسيم بندي شده و معادالت حاكم در
هر مرحله استخراج شدهاند .نتايج حاصل از مدل تحليلي با نتايج شبيه سازي عددي انجام شده به كمك نرم افزار
 ،LS-Dynaنتايج تجربي و تحليلي موجود مقايسه گرديده است .مقادير سرعت باقيمانده پرتابه بعد از برخورد
به هدف ،قطر ناحيه تخت شده پرتابه ،زمان نفوذ و سرعت حد بالستيك مدل تحليلي همخواني مناسبي با نتايج
تجربي دارند.
كلمات كليدي  :پرتابه ،هدف ،موج تنش پالستيك ،پالگينگ ،ديشينگ

Plugging of Metallic Plates under Normal Impact of
Deformable Projectiles
S. Feli , A. Noritabar
ABSTRACT
In this paper, the plugging failure of metallic plates under normal penetration of deformable projectiles
has been analyzed by considering plastic stress wave theory. The material behaviors of plate material and
projectile are considered rigid- plastic linear work hardening. In this model based on propagation of
plastic stress waves in projectile, plug and outer region of plug, the penetration process is divided in six
steps and governing equations at each step are derived. The results of analytical model are compared with
experimental results and modeling by LS-Dyna software. The residual velocity, flattening area of
projectile, penetration time and ballistic limit velocity predicted by new analytical model are good
agreement with experimental results.
KEYWORDS : Projectile, Target, Plastic Stress wave, Plugging, Dishing
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 -1مقدمه

سرعت موج تنش پالستيك در پرتابه استخراج نمودند.
لياقت و همكاران در مراجع ] [1تا ] ،[9نفوذ پرتابه هاي لبه

برخورد و نفوذ پرتابهها در اهداف فلزي از جمله

تخت استوانهاي در اهداف فلزي و بكمك انتشار امواج تنش

موضوعات علمي جديدي است که پژوهشگران با ديدگاههاي

پالستيك در ماده پرتابه و هدف را مدلسازي و تحليل نمودهاند.

مختلف در حال بررسي اين موضوع ميباشند .مدلسازي

در اين مقاله شكست پالگينگ همراه با تغيير شكل ديشينگ

تحليلي فرايند به کمك معادالت اساسي ،شبيه سازي عددي به

هدف در نفوذ پرتابههاي تغيير شكل پذير ،به کمك انتشار امواج

کمك نرم افزارهاي المان محدود و انجام آزمايشهاي تجربي از

تنش پالستيك ،مدلسازي و تحليل گرديده است .اين روش

جمله روشهايي بررسي اين موضوع ميباشد .بكمن و

تحليلي بر اساس اصالح مدل تحليلي ونكسيو و همكاران ] [4و

گلداسميت ] [7و کوربت و همكاران ] [2بررسي کاملي از

لياقت و همكاران ] [1ارائه شده و تغيير شكل ناحيه خارج از

مكانيك نفوذ پرتابهها در اهداف فلزي ارائه نموده و اکثر

پالگ هدف (ديشينگ) را که در روش ونكسيو و همكاران ][4

تحقيقات تجربي و تحليلي انجام شده در گذشته را در اين

چشم پوشي شده ،در نظر ميگيرد و اين تغيير شكل را بر

خصوص را جمع آوري و مورد بحث و بررسي قرار دادهاند.

اساس انتشار موج تنش عرضي در صفحه هدف مدلسازي

رچت ] [0روش تحليلي سادهاي براي شبيه سازي تغيير

مينمايد .در اين روش ،مدل رفتار ماده پرتابه و هدف بصورت

شكل لبه يك ميله در برخورد به سطح صلب و به کمك انتشار

صلب پالستيك با کار سختي خطي در نظر گرفته شده است و

امواج تنش پالستيك ارائه نمود .در اين روش با توجه به سرعت

معادالت ارائه شده قبلي اصالح گرديدهاند .نتايج مدل تحليلي با

برخورد اوليه ،کاهش جرم ناشي از فرسايش و برش در ميله به

نتايج شبيه سازي انجام شده با نرم افزار  ،LS-Dynaنتايج

روش تحليلي سادهاي محاسبه شده است.

تجربي موجود و نتايج مدل تحليلي ونكسيو و همكاران ][4

ونكسيو و همكاران ] [4مدل تحليلي براي شبيه سازي نفوذ
پرتابهها در اهداف به کمك انتشار امواج تنش پالستيك ارائه
نمودند .در اين روش ،برخورد پرتابههاي لبه تحت تغيير شكل
پذير در اهداف نازك و ضخيم فلزي با در نظر گرفتن شكست
پالگينگ در هدف بررسي شده است .پرتابه و هدف بصورت
صلب -کامال پالستيك در نظر گرفته شده است .در اين روش
فرايند نفوذ پرتابه در هدف به شش مرحله تقسيم شده و
معادالت حاکم بر هر مرحله استخراج شده اند .اين روش قادر
به محاسبه سرعت خروجي پرتابه بعد از برخورد بوده و در
محدوده سرعت حد بالستيك نتايج حاصل از آن همخواني
مناسبي با نتايج آزمونهاي تجربي ندارد.
مدل ديگري در خصوص نفوذ پرتابههاي تخت در اهداف
فلزي توسط ليس و گلداسميت ] [5با در نظر گرفتن انتشار
امواج تنش پالستيك در پالگ حاصل در هدف ارائه شده است.
در اين روش ،پرتابه بصورت صلب و بدون تغيير شكل و ماده
هدف بصورت صلب -کامالً پالستيك در نظر گرفته شده است.
با بررسي نتايج اين روش ديده شده که در محدوده خاصي از
سرعت برخورد اين روش نتايج مناسبي ارائه ميدهد.

مقايسه گرديده است.

 -2مدل تحليلي
 -1-2فرضيات
فرضيات مدل تحليلي عبارتند از:
 مدل رفتار ماده پرتابه و هدف بصورت صلب باکارسختي خطي در نظر گرفته شده است.
 واماندگي حاصل در هدف در برخورد عمودي پرتابهاستوانهاي پالگينگ همراه با ايجاد برآمدگي ميباشد.
 پالگ حاصل در صفحه هدف در شرايط کرنش محورياست.
 تنش حاصل در پرتابه بصورت محوري است.روابط مدل رفتار ماده پرتابه و هدف و سرعت انتشار
امواج تنش پالستيك در شرايط تنش محوري و کرنش محوري
در پرتابه و هدف در قسمت ضمايم آورده شده است.
 -2-2تحليل و بررسي فرايند
در برخورد پرتابه تخت تغيير شكل پذير به هدف با

مادولين و همكاران ] [6مدل تحليلي براي شبيه سازي تغيير

ضخامت متوسط يا نيمه ضخيم ،مطابق شكل ( )7لبه پرتابه

شكل در پرتابه استوانهاي که به سطح صلب برخورد مي کند،

تخت شده و يك ناحيه استوانهاي به نام پالگ در محل تماس و

بر اساس انتشار موج تنش پالستيك و معادالت بقاء انرژي،

در صفحه هدف ايجاد ميگردد و از هدف جدا مي شود .مطابق

اندازه حرکت و جرم در پيشاني موج تنش ،ارائه کرده و

شكل ( )7دو موج تنش در هدف (موج تنش پالستيك محوري در

روابطي را براي محاسبه تنش محوري ،کرنش سطحي و

پالگ و موج تنش برشي در صفحه خارج از پالگ) و يك موج
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تنش پالستيك در پرتابه (موج محوري) منتشر ميشود .موج

پرتابه ،ممكن است ايجاد گردد .با توجه به سرعت لبه نسبت به

تنش پالستيك محوري در پالگ که در شرايط کرنش محوري

انتهاي پرتابه  Vs  V7  V1تغيير شكل در حين نفوذ طي سه
مرحله صورت ميگيرد که عبارتند از:

قرار دارد با سرعت  Ctمنتشر ميگردد .عالوه بر آن ناحيه

خارج از پالگ مطابق شكل  7تحت اثر تنش برشي ساده  قرار

 -ايجاد فرسايش در پرتابه اگر Vs  C p

دارد و موج تنش برشي در صفحه خارج از پالگ هدف با

 -تخت شدن لبه پرتابه اگر Vs  C p

سرعت  C sمنتشر ميشود .موج تنش پالستيك محوري در

 -حرکت پرتابه بصورت صلب اگر Vs  0

پرتابه نيز با سرعت  C pمنتشر ميگردد .ضمن عبور موج

تغيير شكل پالگ طي فرايند نفوذ نيز در دو مرحله شامل

تنش پالستيك در پالگ دو مقطع ايجاد خواهد شد .يكي مقطع

شكل گيري پالگ  Vr  0و بيرون زدن پالگ  Vr  0صورت
خواهد گرفت که  . Vr  V1  V4در مرحله شكل گيري پالگ ،موج

(ناحيه  )7و ديگري مقطع صلب و بدون تغيير شكل که موج

تنش پالستيك با سرعت  Ctدر آن منتشر ميشود و در مرحله
بيرون زدن ،موج تنش پالستيك به انتهاي پالگ رسيده است

تغيير شكل يافته که موج تنش پالستيك از آن عبور نموده
تنش پالستيك هنوز به آن نرسيده مي باشد (ناحيه .)4

].[1
 -3-2استخراج معادالت حاكم
براي مدلسازي فرايند از اصل بقاء اندازه حرکت براي حجم
کنترلي شامل پرتابه تغيير شكل يافته ،پالگ و ناحيه خارج از
پالگ استفاده ميشود .اصل ياد شده عبارت است از:
کل نيروهاي اعمال شده سطحي و حجمي روي يك بخش
ثابت از ماده در داخل حجم کنترل )  = (Fنرخ زماني تغيير
اندازه حرکت خطي داخل حجم کنترل

) (M / t

اندازه حرکت از طريق سطوح کنترل ) (

 +شار خالص

بنابراين:
()1

M

t

F

در استفاده از اين قانون نيروي اصطكاك چشم پوشي شده
شكل  -1تغيير شكل پرتابه و هدف در حين نفوذ

در قسمتي از پالگ که موج پالستيك عبور نموده مطابق
شكل ( )7پالگ تغيير شكل ميدهد و با سرعت  V1حرکت
ميکند .در اين مقطع تنها نيروي بازدارنده اعمالي بر پرتابه،

است .در روش ونكسيو و همكاران ] [4با توجه به سرعت اوليه
برخورد ،سرعت موج تنش پالستيك در پرتابه و هدف و در
نواحي پالگ صلب و تغيير شكل يافته ،فرايند نفوذ در شش
مرحله به شرح الگوريتم شكل ( )2صورت ميگيرد.

نيروي حاصل از تنش برشي شكست (  )  fدر پالگ تغيير

شكل يافته است .در جلوي موج پالستيك ،پالگ صلب با
ضخامت  Tواقع است و با سرعت  V4حرکت ميکند .تنش
برشي در اين قسمت پالگ صفر ميباشد .قطر پالگ با قطر
قسمتي از پرتابه که تغيير شكل داده برابر است .عالوه بر پالگ،
پرتابه نيز طي نفوذ تغيير شكل داده و کاهش جرم ناشي از
برش و فرسايش در آن ممكن است بوجود آيد .فرسايش در
پرتابه نوعي کاهش جرم در آن است که در سرعت برخورد
باالتر از سرعت موج تنش پالستيك ايجاد ميگردد] .[6عالوه بر
فرسايش کاهش جرم ناشي از برش نيز در پرتابه بعلت تخت و

شكل -2تقسيم بندي مراحل شش گانه نفوذ

نازك شدن زياد از حد لبه آن و جدا شدن ديسك حلقهاي از لبه
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در هر يك از شش مرحله ياد شده ،معادالت حرکت سيستم
بصورت تابعي از زمان استخراج شده و حل ميگردد .انتقال از
هر مرحله به مرحله بعد بستگي به سرعت پرتابه ،سرعت سطح
مشترك پرتابه – پالگ و سرعت پالگ صلب دارد .در ادامه
معادالت حاکم بر مرحله  Iو  IIارائه شده است.

() 4

M7   P  A0  (X1  X7 )  V7

() 5

M 4   t    A0  (X 4  X 2 )  V4

() 6

M1   t    A0  (X 2  X1 )  V1

نيروي خارجي اعمالي بر سهطح کنتهرل در ناحيهه پهالگ تغييهر

مرحله  : Iفرسايش پرتابه ،شكل گيري پالگ

شكل يافته اعمال شده و برابر است با:

اين مرحله زماني شروع ميشود که سرعت انتشار موج
تنش پالستيك در پرتابه کمتر از سرعت نسبي لبه نسبت به
انتهاي پرتابه باشد يعني  VS  C pو پالگ در هدف شكل
گرفته و موج تنش پالستيك در آن با سرعت  C tمنتشر شود
يعني  .[4] Vr  0پارامترهاي هندسي و چگونگي انتشار موج
تنش در پالگ در اين مرحله مانند شكل ( )0ميباشد .سرعت
سطح مشترك پرتابه هدف )  (Vc 0بر اساس اصل بقاء اندازه
حرکت در سطح مشترك پرتابه -پالگ و با ساده سازي از

1

()7

F  -   2  D0 .(Ct  t)  f

که   fتنش برشي شكست ماده هدف D0 ،قطر اوليهه پرتابهه و
 tزمان است .شار خالص اندازه حرکت از طريق سطح کنترل و
يا نرخ فرسايش پرتابه نيز برابر است با:
  (V7  V1 )  V1  p  A0

()8

معادالت اندازه حرکت بصورت رابطه  9است.
M t
  F
t

معادله  2محاسبه ميگردد ].[77

 (V0  u p )  t ut
  t

()2

M t  M1  M 4  M 7

Vc 0 

کههه در آن     p C p ، ui   iو  t  Aمههيباشههد کههه
t Ct
A0
 i Ci
 A0سطح اوليه A ،سطح تغيير شكل يافته و  V0سرعت اوليه
برخورد پرتابه به هدف ميباشند.

M 7
  P .A0
t

()9

M 4
  t .. A0
t

با توجه به معادالت ياد شده و جايگذاري مقادير ،معادالت حاکم
 ,V
 ,V
براي محاسبه 
 Vبصورت رابطه  73است.
1

4

7

1
dV1
 ( .(  2 .D0 ).(Ct .t ). f 
dt
 P . A0 .(V7  V1 ) 2

()11

  t .. A0 .Ct .(V1  V4 )  ( AP  BP ). A0
2
)  (( . At  ( K t  Bt
3
)) .Ln(( X 4  T0  Ct .t  X 1 ) / Ct .t )). A0 .
) /  t  . A0 .Ct .t

شكل -3پارامترهاي هندسي پالگ و پرتابه در مرحله I

نسبت سطح مقطع پالگ به پرتابه بر اساس بقاء جرم

()11

برابرست با ]:[77
1

()3

V7 
Cp 
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) (  t .(T0  Ct .t ).. A0



   1

اندازه حرکت حجم کنترل شهامل انهدازه حرکهت پرتابهه ) ، ( M 7
پالگ صلب )  (M 4و تغيير شكل يافته )  ( M 1از معادالت شهماره
 4تا  6محاسبه ميشوند.

dV4
2
 (( . At  ( K t  Bt ).
dt
3
Ln( X 4  T0  Ct .t  X 1 ) / Ct .t )).A0 . ) /

()12

dV7
) ( AP  BP ) /(  P .L
dt

که  T0ضخامت اوليه هدف فلزي است .همچنين نرخ تغيير طهول
پرتابه برابر است با:
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dL d
 (X1  X 7 )  V1  V7
dt dt

()13

اين مرحله تا زماني که  VS  C pيا  Vr  0ادامه مهييابهد و
يكي از مراحل  IIaيا  IIbآغاز ميگردد .در ايهن مرحلهه سهرعت
نواحي  0و  4با هم مساوي است.

Hp  X1  X6

()17
از طرفي:

dL
  Cp  t
dt

()18

اين مرحله تا زماني که  Vs  0يا  Vr  0گردد ،ادامه مهييابهد

مرحله  :IIaتخت شدن پرتابه ،شكل گيري پالگ
اين مرحله هنگامي آغاز مي شود که لبه پرتابه تخت شود

و يكي از مراحل  IIIaيا  IIIbآغاز ميگردد.
معادالت حاکم بر ساير مراحل فرايند نيز با روشي مشابه
استخراج ميگردد .در مراحلي از نفوذ که مرحله بيرون پريدن

يعني  VS  C pو  Vr  V1  V4  0يعني موج تنش پالستيك

پالگ است يعني  Vr  0سرعت نواحي  0و  4با هم مساوي

در پالگ حاصل در هدف انتشار يابد] .[4در اين مرحله

بوده و در اين مراحل ناحيه خارج از پالگ هدف به حجم کنترل

مجموعه پرتابه ،پالگ تغيير شكل يافته و پالگ صلب با توجه به

اضافه مي گردد .جزئيات دقيق و معادالت حاکم در هر مرحله

وجود يا نبودن برش در ناحيه تخت شده پرتابه اجزاء حجم

بطور مفصل در مرجع ] [77آورده شده است.

کنترل را تشكيل ميدهند  .پارامترهاي هندسي و چگونگي تغيير
شكل پرتابه و پالگ مطابق شكل  4ميباشد.

فرايند نفوذ پرتابه در هدف در يكي از مراحل متوقف
ميگردد که عبارتند از:
 سرعت پرتابه در يكي از شش مرحله از فرايند به صفربرسد ،يعني ( V7  0نفوذ جزئي).
 پالگ از صفحه هدف بيرون آيد يعني مطابق شكل ()7 X 2  X3  T0گردد .در اين صورت نفوذ کامل صورت
ميگيرد و پالگ از ماده هدف خارج ميشود.
 کل پرتابه فرسايش يابد يعني طول پرتابه به صفر برسد.معادالت حاکم بر مدل تحليلي در هر يك از  6مرحله نفوذ
شامل معادالت ديفرانسيل محاسبه سرعت نواحي مختلف

شكل -4پارامترهاي هندسي پرتابه و پالگ در مرحله IIa

)  (V1 , V2 , V3 , V4و معادالت پارامترهاي موقعيتي  x1تا  x7در
هر لحظه زماني  tميباشد .براي حل اين معادالت برنامه

اندازه حرکت حجم کنترل شامل اندازه حرکت ناحيه صلب و
تغيير شكل يافته پرتابه ،پالگ صلب و پالگ تغيير شكل يافته
است ،عالوه بر آن:
F  -  D  (Ct  t)   f

  0

()14

که  Dقطر ناحيه تخت شده پرتابه است .با توجه به معادله ()7
و ساده سازي در پايان بدست مي آيد:
dV4
2
)  (( . At  ( K t  Bt ).Ln( X 4  T0  Ct .t  X 1
dt
3
) / Ct .t )) A0 . ) /(  t .(T0  Ct .t ).. A0

()15

که  t1زمان پايان فاز اول مي باشد .از طرفي با توجه به قانون
دوم نيوتن:
()16

dV7
H
) ( AP  BP .Ln( P )) /(  P .L
dt
LC

که  H pضخامت ناحيه تخت شدگي پرتابه بوده و برابرست با:

اميركبير /مهندسی مکانيک  /سال چهل و دو  /شماره  / 1تابستان 1319

کامپيوتري با زبان  C++تهيه گرديده که معادالت ديفرانسيل
حاکم را به روش عددي رانچ گاتا مرتبه چهار حل نموده و با
گرفتن پارامترهاي ورودي ،شامل ابعاد و جرم پرتابه ،سرعت
اوليه پرتابه ،ضخامت هدف و ضرايب مدل رفتار ماده پرتابه و
هدف ،پارامترهاي مجهول را در هر لحظه زماني محاسبه
مينمايد .شرايط اوليه به شرح روابط شماره  79است:
, V1( 0)  Vc 0

()91

V3( 0)  V4( 0)  0 ,

V7 ( 0)  V0

x4( 0)  x3( 0)  T0

,

x1( 0)  x7 ( 0)  L0

که  V0سرعت اوليه پرتابه در لحظهه برخهورد L0 ،طهول اوليهه
پرتابه T0 ،ضخامت اوليهه ههدف Vc 0 ،سهرعت سهطح مشهترك
پرتابه هدف مطابق معادله ( )2مهيباشهد و سهاير پارامترهها در
شكل ( )7نشان داده شده است.

 -3تحليل فرايند به كمك نرم افزار LS-Dyna
براي مقايسه نتايج مدل تحليلي ،شبيه سازي شكست
61

پالگينگ هدف در برخورد پرتابه بكمك نرم افزار المان محدود

جدول  -1مشخصات ماده پرتابه و هدف ][12

 LS-Dynaصورت گرفته است .در شكل  5مدل تقارن محوري
پرتابه و هدف نشان داده شده است .مدلسازي بصورت دو
بعدي تقارن محوري و المانها از نوع پوسته تقارن محوري
کوادراتيك انتخاب شده اند .پرتابه با سرعت اوليه  V0به هدف
برخورد ميکند ،تماس بين المانهاي پرتابه و هدف از نوع تماس

که  A, B, C, n, mضرايب مدل رفتار ماده جانسون کوك است.

سطح به سطح خودکار و المانهاي پرتابه بصورت  Masterو

شكل  6سرعت خروجي پرتابه از هدف (سرعت باقيمانده)

هدف از نوع  Slaveانتخاب شده است .مدل رفتار ماده پرتابه و

را بر حسب سرعت اوليه برخورد نشان ميدهد و نتايج مدل

هدف جانسون کوك ميباشد که اثرات نرخ کرنش و دما را در

جديد را با نتايج مدل تحليلي ونكسيو و همكاران ] ،[4شبيه

نظر ميگيرد].[73

سازي با نرم افزار  LS-Dynaو نتايج تجربي مرجع ][72
| | | Frame 001  21 Jun 2009 

مقايسه مينمايد.
]Experimental Results [12
LS-Dyna Results
New Model Results
Wenxue et al [4] Results
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)Residual velocity (m/s

250

پرتابه

200
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هدف
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350

شكل -5مدل تقارن محوري پرتابه و هدف

150
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250
)Initial Velocity (m/s

100

0
50

شكل -6سرعت باقيمانده بر حسب سرعت اوليه پرتابه

براي مشخص شدن جدايي پالگ و ايجاد فرسايش در

در شكل  1درصد خطا در محاسبه سرعت باقيمانده مدل

پرتابه از مدل کرنش شكست جانسون کوك استفاده شده و

تحليلي ،شبيه سازي با نرم افزار  ،LS-Dynaنتايج مدل ونكسيو

ضرايب مدل رفتار ماده پرتابه و هدف به نرم افزار داده شده

و همكاران ] [4در مقياس با نتايج تجربي آورده شده است.
| | Frame 001  21 Jun 2009 

است .اين مدل رفتار ماده به دليل فشار باالي حاصل در منطقه
برخورد نياز به تعريف معادله حالت ( )Equation of stateدارد.

LS-Dyna Results
New Model Results
Wenexue et al [4] Results

80
70

مي گرونايزن ) (Mie-Gruniesenميباشد که براي فلزات بكار

60

ميرود ،جزئيات مدلسازي بكمك نرم افزار در مرجع ][77

50
40

آورده شده است.

30
20

 -4نتايج و بحث
در اين قسمت نتايج حاصل از مدل تحليلي با نتايج
آزمونهاي تجربي موجود در مرجع ] ،[72نتايج تحليل عددي با

)Residual velocity error (%/

معادله حالت بكار رفته در اين شبيه سازي معادله حالت

90

10
0
300

150
200
250
)Initial Velocity (m/s

100

شكل -7در صد خطاي حاصل از سه روش ارائه شده

نرم افزار  LS-Dynaمقايسه ميگردد .پرتابه مورد استفاده در

بر اساس منحني موجود در شكلهاي  6و  1ديده ميشود که

مدلهاي تحليلي و نرم افزار  LS-Dynaاز جنس فوالد  4043با

سرعت باقيمانده پرتابه پيش بيني شده توسط مدل تحليلي

قطر  03و طول  232ميليمتر و هدف نيز از جنس  HY-100با

همخواني مناسبي با نتايج تجربي ،مدل ونكسيو و همكاران ][4

ضخامت  73/5ميليمتر انتخاب شده است .مشخصات ماده

و شبيه سازي عددي دارد و ميزان خطاي مدل تحليلي در

پرتابه و هدف به شرح جدول  7ميباشد.

محاسبه سرعت باقيمانده کمتر از مدل تحليلي قبلي بوده و
ميانگين درصد خطاي مدل تحليلي زير  23درصد

 67
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ميباشد .علت کاهش ميزان خطا اصالح معادالت تحليلي

)Penetration Time (MicroS

350

ونكسيو ] [4بر اساس تغيير در مدل رفتار ماده پرتابه و هدف،
استفاده از معادالت بقاء اندازه حرکت جديد و بكاربري معادالت

300
New Model Results
LS-Dyna Results

جديد براي محاسبه سرعت موج تنش پالستيك در پرتابه و

250

پالگ ميباشد.

200

در شكل  3نسبت قطر ناحيه تخت شده پرتابه به قطر اوليه

150

آن محاسبه شده توسط مدل تحليلي با نتايج تجربي مقايسه

100

شده است .قطر ناحيه تخت شده پرتابه که توسط مدل تحليلي

50

پيش بيني شده اندکي بيشتر از نتايج تجربي بوده و خطا
حداکثر  76/3درصد ميباشد .علت اين موضوع مي تواند نوع
مدل رفتار ماده بكار برده شده براي مدلسازي ناحيه پالستيك
پرتابه باشد که براي سادگي محاسبات و استخراج معادالت
بصورت صلب با کار سختي خطي در نظر گرفته شده است.
همچنين مشخص است که با افزايش سرعت اوليه برخورد قطر
ناحيه تخت شده پرتابه اندکي افزايش يافته و پس از آن ثابت
مانده است .علت اين موضوع ايجاد برش در لبه پرتابه و در
قسمت تخت شده آن است به گونهاي که با افزايش سرعت اوليه
پرتابه قطر ناحيه تخت شده تا حد خاصي بيشتر شده و بعد از
آن قسمت حلقهاي شكل از لبه پرتابه به علت تخت شدگي زياد
جدا مي گردد .کاهش جرم ناشي از برش لبه پرتابه در مدل
ارائه شده در اين مقاله بصورت تحليلي محاسبه ميشود ][77

و در روش ونكسيو و همكاران ] [4افزايش قطر پرتابه بر
اساس معيار تجربي کنترل ميگردد.
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شكل  -9زمان نفوذ پرتابه بر حسب سرعت اوليه برخورد

علت اين موضوع آن است که اين محدوده سرعت در
نزديكي سرعت حد بالستيك ميباشد .در محدوده سرعت حد
بالستيك تغيير شكلهاي شديدي در ناحيه خارج از پالگ هدف
بوجود آمده و زمان خاتمه نفوذ بعلت تغيير شكلهاي زياد در
محل تماس طوالنيتر ميشود.
در شكل  73سرعت حد بالستيك محاسبه شده توسط مدل
تحليلي با نتايج تجربي ،مدل ونكسيو و همكاران ] [4و شبيه
سازي بكمك نرم افزار  LS-Dynaمقايسه شده است .دقت
محاسبه سرعت حد بالستيك توسط مدل تحليل بهتر از روش
ونكسيو و همكاران ] [4بوده و درصد خطا در مدل جديد کمتر
يك درصد است .علت اين موضوع در نظر گرفتن ايجاد
برآمدگي در ناحيه خارج از پالگ هدف ميباشد .با توجه به

1.4

تغيير شكل زيادي که درمحدوده سرعت حد بالستيك در ناحيه

1.2

خارج از پالگ بوجود ميآيد ،درصدي از انرژي جنبشي اوليه

1

صرف اين تغيير شكل مي شود و در نظر نگرفتن آن باعث

0.8

نداشتن دقت نتايج در محاسبه سرعت حد بالستيك ميگردد.
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شكل  -8تغييرات افزايش قطر بر حسب سرعت اوليه پرتابه

40

در شكل  9زمان نفوذ محاسبه شده توسط مدل تحليلي در

30
20

سرعت اوليه برخورد مختلف با نتايج مدلسازي با نرم افزار
 LS-Dynaمقايسه شده است ،ديده ميشود که برابري خوبي
در پيش بيني زمان نفوذ وجود دارد .عالوه بر آن مشخص
است که با افزايش سرعت اوليه برخورد ،زمان نفوذ کاهش
مييابد .در محدوده سرعت  95تا  723متر بر ثانيه زمان نفوذ
به شدت و با شيب بيشتري افت مينمايد.
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0

شكل -11مقايسه سرعت حد بالستيك

در اين مدل تحليلي شكست پالگينگ در ماده هدف در نظر
گرفته شده است .اين نوع شكست در برخورد پرتابههاي
استوانهاي لبه تخت در اهداف فلزي ضخيم و متوسط فلزي با

63

ضخامت هدف اندکي بزرگتر يا مساوي قطر پرتابه ،بوجود
ميآيد .عالوه بر آن سرعت برخورد پرتابه به هدف در محدوده

1

()21

رابطه تنش )  ( pکرنش )  ( pپالستيك پرتابه بصورت

سرعت حد بالستيك تا چند برابر آن بوده و در برخوردهاي با
سرعت خيلي باال روش مدلسازي فرايند متفاوت ميباشد و اين
مدل تحليلي نمي تواند نتايج مناسبي ارائه دهد.

رابطه  22ميباشد:

 p  A p  Bp   p

()22

 -5نتيجهگيري

که  Apو  B pضرايب مدل رفتار ماده پرتابه است .لذا سهرعت

با توجه به بررسي نتايج مدل تحليلي ارائه شده در اين
مقاله نتيجهگيري هايي حاصل گرديد که عبارتند از:
 مقادير سرعت باقيمانده پرتابه بعد از برخورد به هدف،قطر ناحيه تخت شده پرتابه يا قطر پالگ ،زمان نفوذ و سرعت
حد بالستيك پيش بيني شده توسط مدل تحليلي همخواني
مناسبي با نتايج تجربي دارد و مدل تحليلي جديد ،پيش بيني
مناسبتري از نتايج نسبت به مدلهاي قبلي مينمايد.
 استفاده از مدل رفتار ماده صلب -پالستيك با کار سختيخطي در مدل تحليلي جديد براي پرتابه و هدف ،تغيير شكل
پذير در نظر گرفتن پرتابه (که در مدلهاي قبلي بصورت صلب
در نظر گرفته شده است) و در نظر گرفتن تغيير شكل ناحيه
خارج از پالگ باعث افزايش دقت نتايج شده است.
 به کمك نرم افزار کامپيوتري تهيه شده براي حل معادالتحاکم بر مدل تحليلي مي توان براحتي اثرات پارامترهاي هندسي
و مكانيكي مختلف را در فرايند نفوذ بررسي نمود.
 نتايج مدل تحليلي جديد همخواني مناسبي با نتايج شبيهسازي به کمك نرم افزار  LS-Dynaدر پيشبيني زمان نفوذ،
سرعت حد بالستيك و سرعت باقيمانده پرتابه داشته است.
 -6ضمايم
محاسبه سرعت موج تنش پالستيك در پرتابه و هدف:

سرعت انتشار موج تنش محوري در يك ميله در شرايط
تنش محوري برابرست با ]:[73

انتشار موج تنش پالستيك در پرتابه با توجه بهه روابهط ( )23و
( )22برابر است با:
1
2

()23

 Bp 

Cp  
 
p



که   pجرم حجمي پرتابه اسهت .همچنهين رابطهه تهنش کهرنش
هدف بصورت رابطه  24ميباشد:

  A t  Bt   p

()24

که  Atو  Btضرايب مدل رفتار ماده هدف هستند .با اسهتفاده
از معيار تسليم ترسكا و اينكه تغييهر شهكل پالسهتيك در حجهم
ثابت صورت ميگيرد ،رابطه تنش و کرنش محوري در شهرايط
کرنش محوري بصورت رابطه  26ميباشد ]:[77
2
d x  Kt d x  d
3

()25

کههه  K tمههدول حجمههي هههدف  ،تههنش معههادل و   xتههنش
محوري در پهالگ اسهت .لهذا سهرعت مهوج تهنش پالسهتيك در
شرايط کرنش محوري بصورت رابطه  26محاسبه ميگردد:
()26

1
2

2
) Bt
3 t



Kt

t

1/ 2

(

 1  
Ct   . x 
 t  x 

که   tجرم حجمهي ههدف اسهت .همچنهين سهرعت مهوج تهنش
برشي عرضي با توجه به معيار ترسكا برابرست با ]:[77
1/ 2

()27
1  x 2
)
  x
1

()21

1  2
)
 

( Cs 





 B
CS   t
 3 t

( Cx 

همچنين سرعت موج تنش برشي برابرست با:

 -7مراجع
[]7

Backman M.E. , Goldsmith W., “The Mechanics of
Penetration of Projectiles Into Targets”, Int. J. Eng.
Sci., Vol. 16, p.p.1-99,1978.

[]2

Corbett G.G. , Reid S.R. , Johanson W., “Impact
Loading of Plates and Shells By Free- Flying
Projectiles, A review”, Int. J. Impact Eng., Vol. 18,
N. 2, p.p. 141-230, 1996

 67

[]0

Recht R.F.,” Taylor Ballistic Impact Modeling
Applied to Deformation and Mass Loss
Determinations”, Int. J. Eng. Sci., Vol. 16, p.p.
809-827, 1978.

[]4

Wenxue Y. , Lanting Z., “Plate Perforation By
”Deformable Projectiles- A Plastic Wave Theory,
Int. J. Impact Eng., Vol. 1,N. 4,p.p. 393-412, 1983.

اميركبير /مهندسی مکانيک /سال چهل و دو /شماره  / 1تابستان 1319

Liaghat G. H., Moslemi Naeini H. , Felli S.
“The mechanics of normal and oblique penetration
of conical projectiles into multi layer metallic
targets”, Iranian J. of Sci. & Tech., Trans. B, Eng.,
Vol. 29, N. B2, 2005.

]9[

Zukas J.A.,” High Velocity Impact Dynamic”,
John Wily and Sons, 1990.

]73[

 "بكارگيري امواج تنش پالستيك در، اسد،نوري تبار

]77[

تحليل فرايند نفوذ پرتابههاي تغيير شكل پذير در اهداف

]5[

Maudlin P.J., Foster J. C., Jones S.E.,” A
continuum mechanics code analysis of steady
plastic wave propagation in the Taylor test”, Int. J.
Impact Eng. , Vol. 19,N. 3, p.p. 231-256, 1997.

]6[

، سعيد، حسن مسلمي و فعلي، نائيني، غالمحسين،لياقت

]1[

"تحليل نفوذ عمودي پرتابههاي تخت تغيير شكلپذير در
 نشريه پژوهشي،"اهداف فلزي نازك تا نيمه ضخيم

، پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه رازي،"فلزي

 صفحه، شماره اول، سال پنجم،مهندسي مكانيك ايران

.7031

M. J. Forrestal and S. Hanchak, “Penetration
experiments on HY-100 steel plates with 4340 Rc
38 and maraging T-250 steel rod projectiles”, Int.
J. Impact Eng., Vol. 22, p.p. 923-933, 1999.

Liss J. and W. Goldsmith, Plate Perforation Due to
Impact By Blunt Cylinders, Int. J. Impact Eng., 2,
1, 37-64, 1984

[72]

.7032 ،50-05
"، سعيد، حسن مسلمي و فعلي، نائيني، غالمحسين،لياقت
تحليل نفوذ پرتابههاي تغيير شكلپذير در اهداف فلزي
، نشريه اميرکبير،"بكمك تئوري امواج تنش پالستيك
.7032 ،733-34  صفحه،51- شماره ب،سال پانزدهم

67

1319  تابستان/ 1  شماره/  سال چهل و دو/  مهندسی مکانيک/اميركبير

]3[

