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 چكيده

 ضربه برابر در تارون جنس از شده بافته هايپارچه بالستيكي رفتار بررسي به مقاله اين در. دارد شده بافته الياف بالستيك عملكرد در چشمگيري تاثير اصطكاك
 شده استفاده باال سرعت برخورد تحليل در ABAQUS ارافزنرم صريح ديناميك از استفاده با عددي روش از. شودمي پرداخته اياستوانه پرتابه باالي سرعت

 تنش آسيب معيار مبناي بر VUMAT ماده مدل از ماده، رفتار تعيين جهت و بعدي سه جامد هايالمان از آراميد الياف سازيمدل براي منظور بدين. است
 بررسي مورد پرتابه انرژي جذب بر پود و تار بين اصطكاك تاثير مدل اين از استفاده با سپس. شد استفاده Fortranبه زبان در كدنويسي از استفاده با حداكثر

 الياف بين اصطكاك افزايش. است حساس بسيار پود و تار بين اصطكاك ضريب به آراميد الياف در هاتنش مقدار دهدمي نشان آمده بدست نتايج. گرفت قرار
 در بجز آراميد الياف. شودمي اليافاين  در پرتابه نفوذ زمان افزايش باعث انرژي پخش اين و گرددمي هانخ زا بيشتري تعداد بين پرتابه انرژي توزيع سبب ،آراميد
 از مدل سنجياعتبار منظور به تحقيق اين در. كنندمي جذب ترپايين اصطكاك ضريب با الياف نسبت به بيشتري انرژي باالتر اصطكاك ضريب با اليه تك مدل

 بسيار ارتباط دهندهنشان كه باشد مي ٩٤/٠ تجربي آزمايش و محدود المان سازيشبيه ماندهباقي سرعت بين همبستگي ضريب. شد استفاده تجربي هايآزمون
  .است حاضر عددي و تجربي نتايج نزديك

  .اصطكاك محدود، المان ، تحليلباال سرعت شكست،تارون،  ،آراميد الياف بالستيك، ضربه :كليديواژه هاي 
  
 

Numerical Analysis of Ballistic Behavior of Multi-layer High-strength Woven Fabrics 
Under High-velocity Impact and Investigation of Inter-yarn Friction Effects  
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Abstract  
It is known that friction has a significant effect in determining the ballistic impact performance of woven fabrics. In this paper the 
ballistic behavior of Twaron Aramid fibers fabrics against high velocity impact of a cylindrical projectile is investigated. Dynamic 
explicit method using ABAQUS software is utilized to analyze the high-speed impact. For this matter 3D solid elements are used 
and a VUMAT material model based on maximum stress damage criterion is developed by FORTRAN program. Then using this 
model, the effects of the friction between yarns on energy absorption of the fabric is investigated. Results indicate that the amount of 
stress in the fabric is highly sensitive to the friction coefficient between the warp and weft fibers. Increasing the friction between 
fibers, causes the projectile energy to be distributed among a larger number of threads which increases the penetration time of the 
projectile in the fibers. In all models, except the case with one layer fabric, higher friction coefficients cause higher energy 
absorption in the fabric. Moreover, experimental tests were used to validate the model in this project the results have the agreement 
with the Correlation coeficient determination of 0.94, which verifies the accuracy of the simulation. 
Keywords: Ballistic impact, Woven fabric, Twaron, Failure, High velocity, Finite element analysis, Friction. 

  

   مقدمه - ١
 تا كنندمي استفاده قوي بسيار الياف از بالستيك هايجليقه در
 كامل طور به را گلوله انرژي جليقه، به نيرو شدن وارد و ضربه هنگام
 عملكرد داراي هاكامپوزيت ساير به نسبت آراميد اليافكند.  جذب

 جاذب هاياليه كاربرد اهميت به توجه با. هستند بهتري بالستيكي
 سربازان يا زرهي خودروهاي مانند هاييسازه از حفاظت براي ضربه
 انرژي جذب افزايش مختلف هايمكانيزم دقيق شناخت نظام،هپياد

 و باال كششي مقاومت مانند مواد از خواصي. باشدمي اهميت حائز بسيار
 در. باشندمي بافت براي مناسب هايشاخصه جمله از باال انرژي جذب
 پارچه در پود و تار بصورت مشخصي نظم با الياف اين بافت، فرآيند
 زيادي هايبررسي اخير، هايسال در .شوندمي داده قرار هم كنار نهايي

]. ٥- ١[ است گرفته انجام هاي ضربهبجاذ بالستيك عملكرد روي بر

 دهدمي نشان را محافظ هايپارچه عملكرد بر اصطكاك تاثير نتايج
]٧,٦.[  

 نفوذ فرآيند تحليل براي تحليلي مدل يك] ١[ لياقت و همكاران
 جنس از كامپوزيتي هايرويه با ساندويچي سازه در سرتخت پرتابه
 موج انتشار مدل براساس زنبوري النه هسته اپوكسي و- شيشه الياف
 چهار به سازه ساندويچي در نفوذ فرآيند هامدل آن در. كردند ارائه

 و مرحله هر در پرتابه حركت معادله كه شود،مي تقسيم متوالي مرحله
. است شده الگرانژي استخراج انيكمك از هارويه و هسته موثر هايجرم

 وقوع درنظرگيري با مرحله، هر از آمده دستبه غيرخطي معادالت
 با همچنين. شده است حل شده جذب هايانرژي و موضعي هايتخريب
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-ال محدود اجزاء كد توسط نفوذ فرايند عددي، سازي شبيه از استفاده
١ينااد- اس

  .است شده سازي مدل 
 پرتابه يك نفوذ تحت بتن رفتار ]٢[ و همكاران خدارحمي

 كيفي تشابهات مبناي بر و اساس اين بر. اندكرده تحليلرا  فرسايشي
 نوك حول ذرات جريان ميدان بتني، و فلزي اهداف در فرسايشي نفوذ

 قرار بررسي مورد بتني هدف يك در نفوذ حال در فرسايشي پرتابه
 براي نفوذ عمق ٢فورستال مدل نهايي معادالت حل با هاآن. گرفت
 مقايسه. كردند محاسبهرا  فورستال مدل مبناي بر فرسايشي هايپرتابه
 مدل از حاصل نتايج با ٣اندرسون- والكر يافته بهبود مدل به مربوط نتايج

 صلب، نفوذ در فورستال مدل جامعيت رغم علي كه داد نشان فورستال
 تحليل هتج مهندسي تخمين يك عنوان به حتي مدل اين از استفاده

  .است اشتباه بتني اهداف در فرسايشي نفوذ
فاكتورهاي تاثيرگذار بر عملكرد بالستيكي  ]٣[ گتيابو  يزمنچ

محققان تاثيرگذاري عواملي . را مورد مطالعه قرار دادندها كامپوزيت
 شرايط ،پرتابهسرعت  و هندسه پارچه، ساختار مواد، خواصهمچون 

   را بررسي كردند.يني الياف چاليه و الياف بافته شده مرزي
 شكل تغيير سازي مدل و تجربي به مطالعه ]٤[ و همكاران بابايي
 پايين نرخ با اي ضربه بارگذاري تحت مستطيلي هاي ورق پالستيك

 بررسي براي تجربي، بخش در. پرداختند اي پرتابه چكش سامانه توسط
 وارده، ربا به نسبت آلومينيومي و فوالدي هاي ورق مكانيكي رفتار

. شود مي انجام متفاوت انرژي سطوح در ها آن روي بر هايي آزمايش
 هاي داده براي صريح تابع يك ارائه شامل تحقيق اين سازي مدل بخش

 اساس بر منفرد مقادير تجزيه روش از استفاده با آزمايشگاهي
 سيستم هدفي چند سازي مدل و طراحي همچنين و بعد بي پارامترهاي

 ژنتيك الگوريتم روش از استفاده با تطبيقي عصبي - يفاز استنتاج
 و اطمينان قابل بيني پيش سازي، مدل از هدف طوركلي به. است

 بارگذاري تحت آن ضخامت به ورق مركز خيز نسبت بخش رضايت
  . است اي ضربه

پرتابه در اهداف سراميكي را به پديده نفوذ ] ٥[ لياقت و همكاران
بررسي قرار دادند و يك مدل اصالحي صورت تحليلي و عددي مورد 

جديد ارائه دادند. محققان با اعمال اصالحاتي همچون تغيير نيم زاويه 
و صلبيت پرتابه در شكست مخروط سراميكي، سايش، قارچي شدن 

٤تئوري وودوارد
  نتايج بالستيك را در مدل مذكور بهبود دادند.   

 آراميد الياف ودپ و تار بين اصطكاك تاثير] ٦[ معتمدي و بريسكو
 اصطكاك ضريب سه با متفاوت هايبافت از هاآن. كردند بررسي را

 پرتابه سرعت چه هر كه، رسيدند نتيجه اين به و كردند استفاده مختلف
. شود گرفته نظر در بيشتر نيز الياف بين اصطكاك بايد باشد بيشتر

 هباقيماند سرعت افزايش باعث هااليه بين اصطكاك كاهش همچنين
 افزايش با دريافتند محققان. شودمي الياف از عبور از پس پرتابه

. بود خواهد بيشتر الياف توسط شده جذب انرژي الياف، بين اصطكاك
 بر نيز الياف و پرتابه بين اصطكاك پود، و تار بين اصطكاك بر عالوه
  .است تاثيرگذار پارچه توسط شده جذب انرژي روي

                                                             
1LS-Dyna  
2LS-Dyna  
3  Walker-Anderson model 
4  Woodward 

 و تار حركات كردن محدود با كه دنددا نشان] ٧[ همكارانش و لي
 خواهد افزايش الياف انرژي جذب ظرفيت پرتابه، مسير از خارج در پود

 و شده هانخ تحرك مانع الياف، و پرتابه بين اصطكاك افزايش. يافت
 باعث و شودمي هانخ از بيشتري تعداد بين پرتابه انرژي توزيع سبب

 مطالعه] ٨[ ريبويالت. گرددمي پارچه توسط شده جذب انرژي افزايش
 نتيجه او. كرد بررسي را شده بافته الياف پود و تار بين اصطكاك روي بر

 دارد، الياف اصطكاك روي را تاثير بيشترين هانخ خطي چگالي گرفت
 ضريب بيشتر خطي چگالي با شده ساخته الياف كه صورت اين به

  .دارند كمتري اصطكاك
 پرتابه بين همچنين و الياف بين كاصطكا اثر] ٩[ همكاران و مين

 بررسي مجزا بصورت محافظ پارچه بالستيك عملكرد روي بر را الياف و
 پيوستگي حفظ به هانخ بين اصطكاك داد، نشان هاآن بررسي. كردند

 همكاران و كركوود. كندمي كمك برخورد حين در الياف ساختاري
 عنوان به نخ انرژي و نيرو بينيپيش براي يافته توسعه مدلي] ١١,١٠[

 نتيجه هاآن. دادند ارائه شده بافته الياف كشيدگي ميزان از تابعي
 نظر از تواندمي نخ كشيدگي استاتيك شبه هايتست نتايج كه گرفتند
 داده ارتباط بالستيك ضربه حين در نخ ديناميكي جابجايي با مقداري

  .شود
  -LSمحدود المان ارافز نرم از استفاده با] ١٢,١٣[ همكاران و دوان

Dyna  شده بافته اليه تك الياف به صلب كروي پرتابه بالستيك برخورد 
 و تار بين اصطكاك نقش بررسي به و دادند قرار مطالعه مورد را مربعي

 برخورد فرآيند طي در الياف و پرتابه بين اصطكاك همچنين و پود
 و تار بين اكاصطك افزايش كه شد داده نشان تحليل اين در. پرداختند

 ضريب با الياف و شده پرتابه مانده باقي سرعت كاهش باعث پود
 اصطكاك ضريب با الياف نسبت به بيشتري انرژي باالتر اصطكاك

  .كنندمي جذب ترپايين
 و تار بين اصطكاك عددي بررسي يك در] ١٤[ همكاران و زنگ

. دادند قرار بررسي مورد را زره ساخت در رفته بكار شده بافته الياف پود
 پاسخ پايين، اصطكاك ضرايب در كه بود آن از حاكي آمده بدست نتايج

 حساس بسيار هانخ بين اصطكاك به نسبت شده بافته الياف بالستيك
 الياف بين اصطكاك ضريب اگر كه دادند نشان نتايج همچنين. است
 آن نتيجه و شودمي هانخ زودرس پارگي باعث باشد واقعي حد از بيش

  .باشدمي الياف انرژي جذب قابليت اهشك
 بالستيكي عملكرد بر موثر عوامل] ١٥[ همكاران و خدادادي

 بررسي مورد را پرتابه هندسه و پارچه خواص شامل كوالر هايپارچه
 و سرتخت هايپرتابه توسط تجربي هايآزمايش با هاآن. دادند قرار

 عالوه سرتخت، رتابهپ برخورد طي پارچه الياف كه دادند نشان سركروي
 شده ايجاد تنش. گيردمي قرار نيز برشي تنش تحت كششي، تنش بر
 نتايج. است كششي تنش نوع از سركروي، پرتابه توسط الياف در

 تنش اعمال دليل به سرتخت پرتابه كه داد نشان هاآن هايآزمايش
  .است كمتري بالستيك حد داراي پرتابه، تيز لبه از ناشي برشي

 هايدماغه شكل تأثير تجربي صورت به] ١٦[ همكاران و يمهربان
 بر هاآن اوليه سرعت همچنين و اجيوال و كروينيم مخروطي، تخت،

 بافته الياف با اپوكسي- شيشه اليه چند كامپوزيت بالستيكي عملكرد
 بيشترين كه گرفتند نتيجه هاآن. دادند قرار مطالعه مورد را شده

 حد سرعت در مختلف هايدماغه با هاهپرتاب عملكرد بين اختالف
  . شودمي مشاهده بالستيك
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 در را پارچه اليه هر انرژي جذب راندمان] ١٧[ همكاران و چن
 بررسي بالستيك برخورد تحت شده بافته الياف اليه چند هايپانل

 راندمان دريافتند عددي تحليل و تجربي آزمايش كمك به هاآن. كردند
 اليه اين كه است زماني درصد ٦٠ تا ٣٠ تنها انل،پ اول اليه براي جذب

 هاآن. گيرد قرار استفاده مورد آزاد مرزي شرايط با و تنهايي به
 انتهاي در يا و وسط اول، اليه در قرارگيري با الياف دريافتند همچنين

  .دهندمي نشان خود از متفاوتي بالستيك خواص پانل
 تاثير اصطكاك كه دهدمي نشان زمينه اين در شده انجام تحقيقات

 همچنين و دارد شده بافته الياف بالستيك عملكرد مقاومت در مهمي
 هايتالش هانخ پارگي و انرژي جذب در اصطكاك نقش شناسايي براي

 هايتحليل براي عددي هايتحليل گرچه. است شده انجام بسياري
 يكمكان بررسي اما شودمي گرفته بكار گسترده طور به بالستيك
 هم هنوز شده بافته الياف پود و تار بين اصطكاك با مرتبط شكست

  .دارد بيشتري مطالعات و آزمايشات به نياز كامل درك براي
 تاثير بررسي براي روشي عددي مطالعه مقاله اين اصلي فهد

 پرتابه با ضربه جاذب بالستيك هايپارچه در ضربه رفتار بر اصطكاك
شكست  مكانيك بر رويتاكنون تي كه در مطالعا. باشدمي تخت سر

 مدل از ،نخمكانيكي  رفتار تعيين جهت ،صورت گرفتهالياف بافته شده 
 يزمان بارگذار بهشده است اما با توجه  استفاده پالستيك- االستيك

قابل  يكشكل پالست ييرتغ يچه، سرعت باالدر برخورد با كوتاه  ياربس
 براي نتيجه در باشد.ترد ميو شكست الياف از نوع  دهدرخ نميي توجه

بيني رفتار مكانيكي براي پيش مناسب معياري از بايد شكست تعيين
رفتار مكانيكي معرفي دقيق براي اين پژوهش  درالياف استفاده نمود. 

 تنش معيار مبناي برمدل ساختاري االستيك سه بعدي  از الياف
 توزيع. است دهش استفاده ١يومتبا استفاده از زير برنامه وي حداكثر

 عملكرد بهبود و مهندسي براي كه شكست مود بررسي و الياف در تنش
 نتايج از است اهميت حائز بسيار محافظ ضربه هايپارچه  بالستيك

   .است حاضر تحقيق
  

  شكست  مدل - ٢
 مكانيزم تخمين براي مدل ارائه زمينه در بسياري تحقيقات

 يك صورت به نخ مطالعات اين اكثر در كه است شده انجام شكست
 هاييسازيمدل در]. ١٥,١٢[ است شده گرفته نظر در االستيك ماده
 تعيين به نياز شود،مي گرفته نظر در پالستيك بصورت ماده كه

 نبوده دسترس در دقيق بصورت كه است مادهتعريف  براي پارامترهايي
 بايد شكست تعيين براي نتيجه در. شود تعيين تخميني بصورت بايد و
 به توانمي كه نمود استفاده االستيك مواد براي مناسب معياري از

 بررسي به مدل بهترين انتخاب. كرد اشاره حداكثر تنش شكست معيار
 هايمكانيزم برخورد، سرعت سازه، روي بر بارگذاري نوع چون عواملي
  ].١٨[ دارد نياز شكست هايمدل و آسيب
  

    بيشينهتنش  شكست معيار - ١-٢
 استفاده حداكثر، تنش معيار از الياف در آسيب بيني پيش براي

 معيار اين در شودمي مشاهده )١( رابطه در كه همانطور. است شده

                                                             
1  VUMAT  

  .شوندمي مقايسه ماده شكست هايتنش به حقيقي هايتنش   نسبت

)١(  
F =

σ

X
,

σ

Y
,

σ

Z
,

τ

S
,

τ

R
,

τ

Q
  

σ ≥ 0 → X = X          σ ≥ 0 → X = X                
σ ≥ 0 → Y = Y          σ ≥ 0 → Y = Y       
σ ≥ 0 → Z = Z          σ ≥ 0 → Z = Z  

 در عمودي هايتنش كنندهبيان ترتيب به σ3 و σ1، σ2 رابطه اين در
  دهندهنشان τ23 و τ12، τ13 همچنين و ماده مختصات z و x، y هايجهت
 در فشاري و كششي هاياستحكام Xc و Xt. هستند برشي هايتنش
. باشندمي ماده هايصفحه برشي هاياستحكام Q و S، R و الياف جهت
- مي رخ آسيب شوند يك برابر) ١ (رابطه معادالت زا كدام هر كه زماني

 ].١٩[ دهد
  

 شده بافته هايپارچه محدود المان مدلسازي - ٣

   پارچه هندسي مدل - ١-٣
 ٢ ABAQUS افزار نرم توسط محدود المان مدل از تحقيق اين در

 طبق شده بافته الياف پنل به پرتابه يك عرضي ضربه سازيشبيه براي
 و تار سازيمدل. است شده استفاده] ٢٠[ همكاران و وانگ تجربي كار
 پود و تار سازيمدل توصيف براي. است گرفته انجام نخ سطح در پود

 بصورت ماندمي باقي ثابت نخ طول در كه نخ مقطع سطح شكل پارچه،
 در دارند قرار يكديگر روبروي كه يكسان كمان دو شامل فرم، عدسي

 نخ مقطع سطح بر عمود منحني، يك نيز نخ مسير و شده گرفته نظر
 بر. است ٧ مترسانتي هر در پارچه، در پود و تار رشته تراكم. باشدمي
 مترميلي ٨/٢ ترتيب به پارچه ضخامت و نخ چين موج طول اساس اين

 ١ شكل در پارچه مقطع سطح از نمايي. باشندمي مترميلي ٣٤٥/٠ و
 روابط توسط سازيمدل هندسي هايپارامتر تمام. است شده داده نشان

  :آيندمي  بدست )٢(
L = 2/تراكم رشته     

X = L/4                                                              

B =4/ضخامت الياف                                                                 

)٢(  

R = (x + b )/2b                                                          

R =  R − b                                                                       

a = (2bR − b ) /                                                              

 شعاع Ri  نخ، مسير موج طول دهنده نشان L معادالت، اين در كه
 به b و a نخ، مسير براي كمان شعاع Rm نخ، مقطع سطح براي كمان

 هايبررسي. هستند نخ مقطع سطح ارتفاع نصف و عرض نصف ترتيب
 در درصد ٤/٢ حدود كوچك، بسيار اختالف دهندهنشان شده انجام
 باشد،مي ارتوتروپيك و ايزوتروتيك مواد بين انرژي جذب ميزان

 نظر در ايزوتروپيك سازيساده منظور به ماده جنس خاصيت بنابراين
 و همگن مواد خواص نيز مقاله اين در]. ٢٢,٢١[ است شده گرفته

 نخ و پرتابه مكانيكي مشخصات. شد استفاده نخ مدل براي همسانگرد
 قابل ١ جدول در است شده ارائه تيجين شركت توسط كه تارون

  .است مشاهده

                                                             
2  Abaqus  
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  نخ مقطع سطحطرحواره  نماي -١شكل 

  

  ]٢٠[ الياف آراميد و پرتابه مكانيكي مشخصات -١ جدول

  الياف  پرتابه  ماده مشخصات
  ٦٤/٣  صلب  (GPa)كششي استحكام

  ٤/٠  صلب  (%)كشيدگي
  ٥/٩٣  ٢١٠  (GPa) يانگ مدول

  ٣٥/٠  ٣٥/٠  پواسون ضريب
  ١٤٤٠  ٧٨٠٠  (kg/m3) حجمي چگالي

  

  محدود المان لمد -٢- ٣
 نخ مقطع سطح براي كه شد مشخص مش حساسيت آناليز انجام با

 .]١٣[ باشدمي مناسب المان ٢٤ تعداد نخ موج طول براي و المان ١٠
- مي ايگره ٨ وجهي شش توپر المانداراي  پارچه محدود المان مدل

 شكل به و مترميلي ٥/٥ ارتفاع و قطر با اياستوانه بصورت پرتابه. باشد
  . است شده سازيمدل صلب جسم

 كلمب ساده اصطكاك ،الياف بين همچنين و پارچه و پرتابه بين
 توسط الياف و پرتابه بين تماس و پود و تار بين تماس. باشدمي برقرار

- ABAQUS برنامه با كه پنالتي حالت و سخت تماس الگوريتم
ExplICIT )براي]. ٢٣[ شودمي گرفته نظر در است شده ارائه) صريح 

 هاآن تاثير بررسي منظور به متفاوتي اصطكاك ضرايب هاتماس تمام
  .است شده انتخاب
 علت به. شودمي استفاده هالبه تمامي براي گيردار مرزي شرايط از
 يك بارگذاري، تقارن و مادي خواص هندسي، شكل در موجود تقارن
 از يبعد سه محدود المان مدل. است شده سازيمدل مساله چهارم
 يك آن در كه باشدمي مشاهده قابل ٢ شكل در تخت بافت هايپارچه
 پرتابه. كندمي برخورد ايدايره پنل مركز به عرضي بصورت صلب پرتابه
 ضربه سرعت و كندمي حركت پارچه صفحه بر عمود مسير در تنها

 پارچه قطر. است شده فرض ٥٠٠ m/sتجربي آزمايش به توجه با پرتابه
 پارچه پنل داشتننگه براي شده استفاده گيره دهانه اندازه هب توجه با

  ].٢٠[ شد گرفته نظر در مترميلي ١٤٨ تجربي، آزمايش در
 حالت در شده بافته الياف توسط شده جذب انرژي گيرياندازه با
. گرفت قرار بررسي مورد محافظ هايپارچه بالستيكي عملكرد نفوذ،
 انرژيو  هوا مقاومت، هانخ ملكولي بين اصطكاك پرتابه، شكل تغيير
 شده جذب انرژي بنابراين. است شده فرض پوشي چشم قابل شده تلف

 در. باشدمي پرتابه از رفته دست از جنبشي انرژي با برابر ،پارچه توسط
 پرتابه نفوذ طي در پرتابه سرعت تغييرات ،محدود المان سازيشبيه

 تعيين ٣ عبارت توسط تابهپر جنبشي انرژي تغييرات. شودمي محاسبه
  .گرددمي

)٣(  E =
1

2
 m V  − V  

 مانده باقي سرعت Vr و اوليه سرعت Vs و پرتابه جرم m آن در كه
  .است پرتابه

  
  پارچه و پرتابه عددي مدل كلي نماي -٢شكل 

  

  محدود اجزا سازي شبيه سنجي صحت -٣- ٣
. شودمي مشاهده ٤ و ٣ هايشكل در سنجيصحت از حاصل نتايج 

 آزمايش نتايج و عددي حل از حاصل ماندهباقي هايسرعت ٣ شكل در
 به نسبت تارون، شده بافته الياف از اليه يك به پرتابه برخورد در تجربي
 شده داده نشان در طي يازده آزمون پرتابه يكسان ورودي هايسرعت

 ،٤ شكل در .باشدمي ٢٢/٠ضرايب اصطكاك در تمامي سطوح  .است
 ماندهباقي هايسرعت به مربوط ترتيب به عمودي محور و افقي محور

 المان سازيشبيه از حاصل ماندهباقي هايسرعت و تجربي آزمايش
  .باشدمي يكسان ورودي هايسرعت در محدود

 حل از حاصل نتايج شود،مي مشاهده ٣ شكل در كه طورهمان
 همچنين .دارند تجربي آزمايش نتايج با قبولي قابل تطابق محدودالمان

 از حاصل پرتابه ماندهباقي هايسرعت بين خطي رابطه يك ،٤ شكل در
 ضريب. باشد داشته وجود تواندمي تجربي آزمايش و سازيشبيه نتايج

 آزمايش و محدودالمان سازيشبيه ماندهباقي سرعت بين همبستگي
 تجربي نتايج نزديك بسيار ارتباط دهندهنشان كه باشدمي ٩٤/٠ تجربي

 قابل شده ارائه مدل گرفت نتيجه توانمي رواين از. است حاضر عددي و
  .بود خواهد استناد

  
 عددي مدل تجربي و آزمايشمانده در هاي باقيسرعت  -٣شكل 

  در الياف تك اليه حاضر
  

  
تجربي و مدل  آزمايش ماندهباقي هايسرعت بين ارتباط -٤شكل 

  الياف تك اليه در حاضر عددي
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  بحث و نتايج - ٤
   شده جذب انرژي بر اصطكاك تاثير - ١-٤

 اوليه سرعتهمان  با پرتابه شده، انجام هايسازيشبيه تمام در
 ضرايب ازاي به و كرده برخورد پارچه به ،٥٠٠ m/s برابر تجربي آزمايش

 براي مبنايي كه آيدمي بدست خروجي سرعت متفاوت، اصطكاك
 سرعت دهندهنشان ٥ شكل. بود خواهد پارچه يبالستيك عملكرد بررسي

 طي زمان، به نسبت مختلف اصطكاك ضرايب در پرتابه ماندهباقي
 آمده بدست نتايج. است شده بافته الياف از اليه يك به پرتابه برخورد

 در بيشتري كاهش هانخ بين اصطكاك ضريب افزايش با كندمي بيان
 باالتر اصطكاك ضريب رو اين از. داد خواهد رخ پرتابه ماندهباقي سرعت

 و شده ضربه شكل تغيير در درگير مواد ميزان افزايش باعث ها،نخ بين
 ظرفيت بنابراين. شودمي نخ شكست زمان افزايش موجب نتيجه در

 افزايش تواندمي پود و تار بين اصطكاك افزايش با هانخ انرژي جذب
 در كامل بطور اليه تك ارچهپ پنل در كندمي    بيان نتايج .]٩[يابد

  .شودمي انجام نفوذ ميكروثانيه ٦ زمان تا هااصطكاك تمامي
  

  
 تك براي برخورد زمان طول در پرتابه سرعت تغييرات -٥شكل 

  با ضرايب اصطكاك مختلف اليه
  

 ضرايب در پرتابه ماندهباقي هايسرعت مقادير ٢ جدول در
 ارائه بالستيك برخورد طي تفاوتم هاياليه تعداد با و مختلف اصطكاك

شده  محاسبه (3) معادله به توجه با الياف شده جذب انرژي. است شده
 از حاكي نتايج. شودمي مشاهده ٦ شكل در محاسبه از حاصل نتايجكه 
 مشخص اليه تعداد با مدل هر در اصطكاك ضرايب افزايش كه است آن

  .دارد متفاوتي تاثير
  

 مختلف اصطكاك ضرايب برحسب پرتابه هماند باقي سرعت -٢ جدول
  اليه پانل دو و سه در

 اصطكاكضرايب  ٠  ٢٢/٠ ٥/٠  ٧/٠ ٩/٠

٤٦٥ ٤٦٠ ٤٥٥ ٤٥٣ ٤٥٢ 

پرتابه مانده سرعت باقي
  پنلدر 

 )m/s( دو اليه 

٤٥١ ٤٣٣ ٤٢٥ ٤٢٢ ٤١٧ 

پرتابه مانده سرعت باقي
  در پنل

  (m/s)  سه اليه
            

  
 در مختلف اصطكاك ضرايب برحسب شده جذب انرژي -٦شكل 

   هاي چند اليهپانل
  

 شده جذب انرژي ميزان اصطكاك افزايش با ،٦ شكل به توجه با
 ٧/٠ از كمتر اصطكاك ضريب كه زماني تا اليه تك در پارچه توسط
 اصطكاك كه زماني و يابدمي افزايشژول ٩١/١٢ژول به  ٠٣/٩از  باشد،

 ٦١/١١به مقدار  الياف ذب شدهج انرژي برسد ٧/٠ از بيش به هانخ بين
 ضريب افزايش با اليه چند حالت در اما. يافت خواهد كاهشژول 

ژول به  ٧٧/١٦مقدار از انرژي جذب شده براي پانل دو اليه  اصطكاك،
ژول  ٠٦/٣٨ژول به  ٢٢/٢٣مقدار براي پانل سه اليه از و  ژول ٧٩/٢٢
 خروجي رعتدهد كه در حالت چند اليه سمي نشان . نتايجرسدمي

- مي افزايش هميشه انرژي جذب و كندمي پيدا كاهش هميشه پرتابه

 كنترل اليه تك حالت در الياف انرژي جذب ظرفيت بهبود براي اما .يابد
  .است مهمي مساله هانخ بين اصطكاك

  

   اصطكاك ضرايب تاثير تحت عرضي انحراف - ٢-٤
 با. نندكمي قطع را همديگر صفحه در درجه ٩٠ زاويه با پود و تار

 به پرتابه كه وقتي شده، بافته الياف بودن محوره دو خاصيت به توجه
 مانند هرم شكل تغيير ناحيه يك ايجاد به منجر كندمي برخورد هانخ
- جهت با هميشه قاعده در موجود مربع قطر دو. شودمي مربعي قاعده با

  .نداشده داده نشان ٧ شكل در كه هستند منطبق هم بر پود و تار هاي
 و تار عنوان به هستند تماس در پرتابه با مستقيم بطور كه اليافي

 و تار گيرندمي قرار ارتباط در ادامه در كه اليافي همچنين و اوليه، پود
 انحراف يك نخ به پرتابه برخورد از پس. شوندمي ناميده ثانويه پود

 رد صوت سرعت با طولي هايموج و شده ايجاد اوليه هاينخ در عرضي
 پارچه مقطع سطح نماي ٨ شكل. شوندمي ايجاد پود و تار محور امتداد
 d پارامتر دو. دهدمي نشان را پرتابه برخورد اثر در يافته شكل تغيير
. اندرفته بكار پارچه شكل تغيير هندسه توصيف براي عرض w و عمق
 و كندمي طي مشخص زمان يك در پرتابه كه است ايفاصله عمق

 φ. است شده گرفته نظر در عرض با متناظر پارامتري يعرض انحراف
  .دارد انطباق هانخ صفحه با كه است x محور و هرم گوشه بين زاويه

  

  
 بافته هايپارچه در شده توليد هرم شكل تغيير منطقه -٧شكل 

  ]٢٠[شده تك اليه
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 برخورد اثر در يافته شكل تغيير پارچه سطح مقطع نماي -٨شكل 

  شكل تغيير منطقه هندسه توصيف و پارامترهاي پرتابه
  

 ضرايب تاثير از آمده بدست نتايج ١١ و ١٠ ،٩ هايشكل در
 نشان اليه ٣ و ٢ و ١ در ترتيب به پارچه عرضي انحراف بر اصطكاك

 نقطه از فاصله برحسب اوليه نخ شكل تغيير هايپروفيل. است شده داده
 از پس متفاوت هايمدل در مختلف اصطكاك ضرايب با برخورد مياني

  .اندشده رسم برخورد

  
 مياني نقطه از فاصله برحسب اوليه نخ شكل تغيير پروفيل -٩شكل 

  اليه تك در µs٤ زمان در مختلف اصطكاك ضرايب برحسب برخورد
  

  
 نقطه از فاصله برحسب اوليه نخ شكل تغيير پروفيل - ١٠شكل 

 در µs٨ زمان در فمختل اصطكاك ضرايب برحسب برخورد مياني
  اليه دوپانل 

  

  
 نقطه از فاصله برحسب اوليه نخ شكل تغيير پروفيل -١١شكل 

 در µs١٤ زمان در مختلف اصطكاك ضرايب برحسب برخورد مياني
  اليه سهپانل 

 اليه، تعداد هر در كه گرفت نتيجه توانمي ١٢ شكل به توجه با
 عرض اما است برابر كاكاصط ضرايب همه براي تقريباً پرتابه جابجايي

. كندمي پيدا افزايش اصطكاك ضريب افزايش با چشمگيري بطور پارچه
 مشاهده] ٦[ معتمدي وبريسكو توسط نيز تجربي صورت به پديده اين

  .بود شده

  
 مختلف اصطكاك ضرايب برحسب پرتابه جابجايي نمودار -١٢شكل 

  هاي مختلفدر پانل برخورد از پس

  
 ضريب افزايش با شكل تغيير ناحيه كه دندهمي نشان نتايج
 ناشي حالت تغيير فرآيند درگير بيشتري مواد و يافته افزايش اصطكاك

-مي افزايش الياف انرژي جذب ظرفيت بنابراين. شوندمي      ضربه از

 مقطع سطح تصاوير ترتيب به ١٤ و ١٣ هايشكل مثال عنوان به. يابد
 اليه سه و اليه تك محدود المان سازيشبيه در يافته شكل تغيير پارچه

  د.نكنمي تاييد را شده ارائه داليل كه دهندمي نشان را

  
 افزايش نمايانگر كه محدود المان سازيمدل از ويريتص -١٣شكل 
  µs٨ در اصطكاك ضريب افزايش با اليه تك الياف عرضي موج
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 افزايش نمايانگر كه محدود المان مدلسازي از تصاويري - ١٤شكل 
  µs١٨ در اصطكاك ضريب افزايش با اليه سه الياف عرضي موج

  

   اصطكاك ضرايب تاثير تحت تنش توزيع - ٣-٤
  تنش كانتور - ١- ٣-٤

 در عرضي انحراف يك شده، بافته الياف به پرتابه برخورد از پس
 در صوت سرعت با طولي تنشي هايموج و شده ايجاد اوليه هاينخ

 در تنش كه جايي تا عرضي انحراف. شونديم منتشر هانخ محور امتداد
 تغيير مخروط يك و رفته پيش برسد شكست تنش به برخورد نقطه
 به رو پيش هايبحث در. كندمي ايجاد مربعي قاعده با مانند هرم شكل

 هاآن بر اصطكاك ضريب تاثير و هانخ طول در تنش مقدار بررسي
  .شودمي پرداخته

 هاينخ در ميسزفون تنش توزيع يكانتورها ١٨ تا ١٥ هايشكل
. دهندمي نشان ميكروثانيه ٢ از پس را اليه تك بالستيك برخورد تحت

 از كلي نماي ١٥ شكل. است شده فرض ٥/٠ با برابر اصطكاك ضريب
 منظور به مركزي ناحيه است، اليه تك پارچه در تنش هايكانتور

 كه همانطور .است شده داده نشان ١٦ شكل در بيشتر جزييات مشاهده
 پرتابه با تماس ناحيه هايگوشه در تنش بيشترين شودمي مشاهده

 و ١٧ هايشكل در ترتيب به پود و تار در هاتنش  توزيع. افتدمي اتفاق
 در تنش شده بافته الياف در پرتابه پيشروي با. است شده داده نشان ١٨

 به هايتن در تا كرده پيدا افزايش الياف با تماس ناحيه هايگوشه
  . برسد شكست

  
 تاثير تحت پارچه ميسز فون تنش توزيع كلي نماي -١٥شكل 

  ٥/٠ اصطكاك ضريب در µs٢ در بالستيك برخورد

  

  
  ١٥بزرگنمايي منطقه مركزي برخورد در شكل  - ١٦شكل 

  

  
  ١٦تار در شكل  نخ تنش توزيع -١٧شكل 

  
  ١٦ توزيع تنش فون ميسز در نخ پود در شكل -١٨شكل 

  
 مختلف لحظات در را تار نخ روي تنش توزيع ٢٢ تا ١٩ هايشكل

 است واضح. دهندمي نشان اليه تك الياف براي بالستيك برخورد طي
 و است متفاوت هانخ از كدام هر شدن پاره براي شده طي زمان

  . بود خواهد مركزي نخ شودمي پاره كه نخي آخرين همچنين
  



 

 
٢٠٦ 

حل
ت

 لي
دد

ع
 ي

ست
 بال

رد
ملك

ع
يال يكي

ف
ا

 
ده

 ش
ته

باف
 ... 

  
  برخورد پس از ٣ µs در را تار تنش نخ توزيع -١٩شكل 

  

  
  برخورد پس از  ٤ µs در را تار تنش نخ توزيع -٢٠شكل 

  

  
  برخورد پس از ٥ µs در تار تنش نخ توزيع -٢١شكل 

  

  
  برخورد پس از ٦ µs در تار تنش نخ توزيع -٢٢شكل 

  
 دو الياف براي بالستيك برخورد طي پود و تار روي بر تنش توزيع

 با. است شده آورده ٢٥ تا ٢٣ هايشكل در نيز ،٢٢/٠ طكاكاص در اليه
 الياف با تماس ناحيه هايگوشه در تنش هااليه در پرتابه پيشروي
 از كدام هر شدن پاره براي شده كشيده طول زمان. كندمي افزايش

 نخي آخرين همچنين و است متفاوت مختلف هاياصطكاك در هااليه
  .باشدمي مركزي نخ شودمي پاره اليه دو هر در كه

  

  
  برخورد در مدل دو اليه پس از ٥ µs در هاتنش نخ توزيع -٢٣شكل 

  
  دو اليه پانلبرخورد در  پس از ٧ µs در هاتنش نخ توزيع -٢٤شكل 
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  برخورد در پانل  پس از ١٠ µs در هاتنش نخ توزيع -٢٥شكل 

  دو اليه
  

  نخ طول در هاتنش توزيع - ٢- ٣-٤
 در تنش. شودمي عوض موقعيت تغيير با هانخ طول در تنش ميزان

. يابدمي افزايش برخورد از پس اندگرفته قرار پرتابه زير كه اوليه هاينخ
 چشمگيرتري افزايش هاتنش برخورد، محل مركز ناحيه از شدن دور با

 برخورد دايره يگوشه در تنش مقدار بيشترين همچنين. داشت خواهند
 حدود( باشدمي پرتابه مقطع سطح همان كه عرضي انحراف ناحيه درون

  .افتدمي اتفاق) مترميلي ٨/٢
 مدل در پرتابه زير اوليه هاينخ تنش مقدار بيشترين ،٢٦ شكل

 نشان برخورد از بعد ٤ µs در اصطكاك ضرايب حسب بر را اليه تك
 ضرايب كه وقتي اليهتك مدل در شودمي مشاهده كه همانطور. دهدمي

 كاهش تماس ناحيه هايگوشه تنش كندمي تغيير ٧/٠ تا ٠ از اصطكاك
 ناحيه هايگوشه تنش ،٧/٠ از باالتر اصطكاك ضريب فرض با و يابدمي

 وقتي الياف توسط انرژي جذب نتيجه در. كنندمي پيدا افزايش تماس
 كه وقتي و كرده پيدا افزايش رودمي ٧/٠ سمت به اصطكاك ضريب كه

 اين بيانگر نتايج. يابدمي كاهش باشد ٧/٠ از باالتر كاصطكا ضريب
 داشتن دليل به ٩/٠ و ٠ اصطكاك ضرايب با اليه تك پارچه در كه است
 شكست به ضرايب ديگر از زودتر ضرايب، ديگر نسبت به بيشتر تنش

 اصطكاك ضرايب با الياف ديگر ٢ sµ از بعد و) ٤ sµ زمان در( رسندمي
 زمان چه هر. رسندمي شكست به بالستيك ضربه در ٧/٠ و ٥/٠ و ٢٢/٠

 جذب الياف توسط بيشتري انرژي باشد بيشتر الياف و پرتابه درگيري
  .يابدمي افزايش تسليم تنش به رسيدن زمان و شد خواهد

  
در  برخورد از پس ٤ µs زمان در تماس سطح لبه در تنش -٢٦شكل 

  مدل تك اليه
  

 ترينپاييني اوليه هاينخ تنش رمقدا بيشترين ،٢٨ و ٢٧ هايشكل
 ضرايب حسب بر را اليه سه و دو مدل در ترتيب به پرتابه، زير اليه

. دهندمي نشان برخورد از بعد ١٤ µsو µs٨ هايزمان در اصطكاك

 اليه چند هايمدل در شودمي مشاهده اليه يك حالت در آنچه برخالف
 در يابد؛مي كاهش اوليه هاينخ در تنش اصطكاك، ضريب افزايش با

 افزايش و يافته افزايش شكست تنش به تنش، رسيدن زمان نتيجه
 به توجه با .افتدمي اتفاق شكست زمان افزايش همراه به انرژي جذب
 ضرايب با اليه دو هايپارچه كندمي بيان نتايج ،٢٨ و ٢٧ هايشكل

 به بيشتر تنش داشتن دليل به بالستيك ضربه در ٢٢/٠ و ٠ اصطكاك
 صورت بدين رسند،مي شكست به زودتر اصطكاك، ضرايب ديگر نسبت

 ضرايب در و رسندمي شكست به ٨ sµ زمان در الياف حالت اين در كه
 مدل در شكست زمان. است sµ١١ شكست زمان ٢٢/٠ باالي اصطكاك

 ديگر براي و ١٤ µs ،٢٢/٠ و ٠ اصطكاك ضرايب براي نيز اليه سه
 پارچه درون شده ايجاد تنش اينكه به توجه با .باشدمي ١٦ µs ضرايب

 بيشتري مقدار داراي دورتر نقاط به نسبت برخورد نقطه مجاورت در
 به زودتر دورتر هاينخ نسبت به برخورد محل به مجاور هاينخ است،

 هاياليه باشد بيشتر هانخ بين اصطكاك چه هر. رسندمي شكست
 عرضي انحراف ناحيه يشافزا و تنش پخش براي بيشتري فرصت زيرين
 علت همين به .شودمي هاآن در انرژي جذب افزايش موجب كه دارند
 و ضربه محل به نزديك هاياليه براي محدود المان مدل در كه است

 شكست به تمايل زيرين هاياليه به نسبت پرتابه، لبه مجاورت در
 بر تربيش سرعت با تنش تمركز امر اين دليل. شودمي مشاهده بيشتري

  .است پارچه ترجلو هاياليه روي

  
 ٨ µs زمان پرتابه در زير اليه ترين پاييني اوليه تنش -٢٧شكل 

  دو اليه پانلدر  برخورد از پس
  

  
 ١٤ µs زمان پرتابه در زير اليه ترينپاييني اوليه تنش -٢٨شكل 

  سه اليه پانلدر  برخورد از پس
 

 قرار پاييني هاياليه با مستقيم تماس در پرتابه اينكه به توجه با
 افزايش موجب امر اين شودمي منتقل پارچه طريق از تنش و ندارد
  .شد خواهد بااليي هاياليه نسبت به زيرين هاياليه شكست زمان
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  نتيجه گيري  - ٥
 الياف بالستيكي عملكرد با تاكيد بر مطالعه عدديدر اين مقاله، 

 بار تحت الياف بين اصطكاك ، تاثيرباال استحكام با اليه چند شده بافته
 كه دهندمي نشان عددي نتايج. است شده بررسي باال سرعت ايضربه

 بالستيك ضربه عملكرد روي بر چشمگيري طور به الياف بين اصطكاك
 روي بر توجهي قابل تاثير الياف بين اصطكاك تغيير. است تاثيرگذار

 در تنش باشد زياد هانخ بين اصطكاك مقدار كه وقتي. دارد تنش توزيع
 به رسيدن براي الياف و يافته كاهش پرتابه با تماس ناحيه گوشه

  .دارند احتياج تريطوالني زمان به شكست
 عرضي موج سرعت روي بر توجهي قابل اثر الياف بين اصطكاك

 عرضي امواج سرعت افزايش روي الياف، بين باالي اصطكاك. دارد
 مكان عرض و عمق مانند پارامترهايي غييرت به متكي كه است تاثيرگذار

 الياف بين اصطكاك شد مشخص هابررسي در. است الياف در ضربه
 هاياصطكاك در پرتابه توسط شده ايجاد عمق بر تاثيري هيچگونه
 وقتي كه است حالي در اين. ندارد مختلف اليه تعداد با پارچه متفاوت

 بطور ضربه محل رد عرضي انحراف باشد زياد الياف بين اصطكاك
 و الياف در بيشتر انرژي جذب باعث افزايش اين و شده زياد چشمگيري

 ضريب افزايش با. شد خواهد آن بالستيكي عملكرد بهبود نتيجه در
 موجب كهاست  يافته كاهش طولي موج سرعت الياف بين اصطكاك

 روي بر منفي تاثير يك كه شد خواهد آن دسترس قابل نواحي كاهش
 .گذاردمي آن بالستيك عملكرد
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