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چکیده
. خودرو و هوایی میباشد،اتصال چسبی یک روش جایگزین برای روشهای سنتی مانند جوشکاری و پرچکاری میباشد که دارای حیطه کاربردی وسیعی در صنایع الکترونیکی
 به پایش شروع خرابی در فصل مشترک، در این مطالعه. نیازمند حصول دانش کامل از مقاومت اتصال در مقابل خرابی میباشد،طراحی این نوع اتصاالت با قابلیت اطمینان مطلوب
 با استفاده از آکوستیک امیشن پرداخته شده و در ادامه به آنالیز خرابی با استفاده از مدلسازی المان محدود با2221 T3 اپوکسی و آلومینیوم/الیه از پیش آغشته کامپوزیتی شیشه
 از الیه از پیش آغشته، جهت تکرارپذیری بهتر نتایج نمونههای ساخته شده. برای مدلسازی رشد جدایش استفاده شده است، از مدل ناحیه چسبنده.نرمافزار آباکوس پرداخته میشود
 پایش لحظه شروع خرابی با استفاده از روش. آنودایز شده است،کامپوزیتی استفاده شده و سطوح آلومینیوم جهت اتصال مطلوب آلومینیوم و کامپوزیت در حمام اسید کرومیک
 نیرو بحرانی و به تبع، با مشخص شدن لحظه شروع خرابی. روش پردازش سیگنالهای آکوستیک امیشن و روش استفاده از تابع سنتری صورت گرفته است، جابجایی-منحنی نیرو
 جابجایی-  نمودار نیرو، مقایسه نتایج مدلسازی نشان میدهد. صورت پذیرفته است، محاسبه شده و مدلسازی بر اساس مقادیر چقرمگی شکست بدست آمده،آن چقرمگی شکست
 در این پژوهش نشان داده شده است که با استفاده از روش آکوستیک امیشن پایش شروع خرابی در. مطابقت بهتری با نتایج تجربی دارد،بدست آمده با استفاده از روش تابع سنتری
. نسبت به روشهای دیگر امکان پذیر میباشد،کامپوزیت به صورت آنالین و دقت باالتری/اتصاالت آلومینیوم
کلیدواژگان
اتصال آلومینیوم کامپوزیت؛ آکوستیک امیشن؛ مدل ناحیه چسبنده
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Abstract
Adhesive bonding is an alternative to traditional joining systems like riveting and welding which has been used extensively in electronic,
automotive, and aerospace industries. Design of such reliable bonding, requires knowledge achievement of bonding fracture resistant. In this
study interface failure initiation of Al-2221 and glass/epoxy prepreg has been investigated by using acoustic emission (AE) technique.
Furthermore, failure analysis simulation is done by commercial FEA software ABAQUS. Simulation was implemented by cohesive zone model
(CZM) by using cohesive surface technic. Prepreg was used to reduce variation in specimen production and in order to improve adhesion
between Al-2221 and composite layers. Pretreatment by a chromic acid anodizing agent was performed on the surface of aluminium. Failure
initiation was identified by monitoring of force-displacement curve, online processed AE signals and using sentry function analyzing method.
Critical load and fracture toughness was then calculated to be used as simulation input. Simulation result indicates that force-displacement
curve obtained by sentry function method is in better agreement with the experimental result. According to present study AE online monitoring
method can detect aluminium/ composite bonding failure more accurately than the other methods.
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انتشار موج تنش االستیک در ماده در اثر وقوع خرابی و یا بعبارتی آزاد
شدن سریع انرژی کرنشی در جسم را آکوستیک امیشن گویند .از مزایای
استفاده از روش آکوستیک امیشن در بررسی خرابی کامپوزیتها ،میتوان به
قابلیت تفکیک انواع مختلف خرابی ،همچون ترکخوردگی ماتریس ،شکست
الیاف ،جدایش الیاف از ماتریس و جدایش بینالیهای اشاره نمود ] .[11در
پژوهشی چقرمگی شکست بینالیهای در کامپوزیت پلیاستر/شیشه تحت
بارگذاری مود یک با استفاده از تابع سنتری ،محاسبه شده است ] .[12همچنین
در پژوهشی دیگر چقرمگی شکست بینالیهای را برای الیاف تک جهته و دو
جهته در کامپوزیت پلیاستر /شیشه تحت بارگذاری مود یک ،دو و ترکیبی با
استفاده از آکوستیک امیشن و تابع سنتری بدست آورده شده است ] [13و
نشان داده شده است.
برای تعیین چقرمگی شکست و شناسایی لحظه شروع جدایش در
کامپوزیتهای پایه الیاف شیشه تحقیقات زیادی صورت گرفته و استاندارد
مربوطه ارائه شده است .همچنین پژوهشهایی در زمینه بررسی سیگنالهای
آکوستیک امیشن در اتصاالت کامپوزیت/کامپوزیت صورت گرفته است ولی
تحلیل سیگنالهای آکوستیک امیشن در خصوص شروع و رشد خرابی در فصل
مشترک آلومینیوم/کامپوزیت نیازمند تحقیقات بیشتر میباشد .بدین منظور،
در این پژوهش ابتدا به بررسی رفتار مکانیکی (منحنی نیرو-جابجایی) و
آکوستیک امیشن شروع خرابی در فصل مشترک آلومینیوم/کامپوزیت پرداخته
شده و در ادامه با استفاده از روش تابع سنتری ،که ترکیب رفتار آکوستیک
امیشن و رفتار مکانیکی میباشد ،لحظه شروع خرابی در فصل مشترک تعیین
میگردد .با بدست آمدن لحظه شروع خرابی  ،نیروی متناظر با آن را نیروی
بحرانی در نظر گرفته و از آن جهت محاسبه چقرمگی استفاده شده است .سپس
آنالیز خرابی با استفاده از مدلسازی با نرمافزار آباکوس و بهرهگیری از مدل
ناحیه چسبنده انجام میگردد.

مقدمه

اتصال چسبی یک روش جایگزین برای روشهای سنتی مانند جوشکاری و
پرچکاری بوده که دارای حیطه کاربردی وسیعی در صنایع الکترونیکی ،خودرو
و هوایی میباشد .به عنوان مثال یکی از کاربردهای آن تعمیرات سازههای هوایی
توسط وصله میباشد .به طور کلی هنگام اتصال دو جسم ،امکان بوجود آمدن
عیوب ریز ،زیاد بوده و در حین کارکرد احتمال گسترش این عیوب وجود دارد.
این امر منجر به ایجاد ترک درمحل اتصال میشود ] .[1پایش و تشخیص شروع
خرابی در این اتصاالت احتمال وقوع خرابیهای فاجعه آمیز را کم میکند.
1
آزمونهای معمول برای ارزیابی عملکرد اتصال شامل آزمونهای برش
بوده ولی این نوع روشها ،برای ارزیابی مقاومت در مقابل شکست مناسب
نمیباشد .در دهههای اخیر تالشهای زیادی جهت گسترش مفهوم مکانیک
شکست خطی برای آنالیز شکست اتصاالت چسبی صورت پذیرفته و نشان داده
شده است که طراحی با روش مکانیک شکست ،قابل اطمینان و دارای عملکرد
مطلوب است ] .[2برای تخمین چقرمگی شکست میتوان از نمونههای آزمون
 DCB2برای مود یک و ENF3برای مود دو استفاده نمود.
نمونه  2DCBجهت بدست آوردن چقرمگی شکست مود یک به صورت
گسترده از سال  1692میالدی مورد استفاده قرار گرفته است ] .[3این نمونه
در عمل به راحتی ساخته شده و روند رسیدن به دادههای دقیق در مراجع ][ 1
موجود میباشد .این روند در طی سالها اصالح و بهبود پیدا کرده و در نهایت
استاندارد ] [8برای آن ارائه گردیده است .یکی از عوامل ایجاد خطا در روند
محاسبه چقرمگی شکست ،مشخص کردن لحظه شروع خرابی یا رشد ترک
میباشد ].[9
در ] [1مدلسازی المان محدود و آزمون تجربی جهت بررسی جدایش
پیشرونده برای دو الیه آلومینیوم متصل شده با چسب اپوکسی تحت مود یک
صورت گرفته است .چقرمگی شکست از نتایج آزمون بدست آورده شده و
مدلسازی جدایش با استفاده از مدل ناحیه چسبنده انجام گردیده است .در
مقام مقایسه ،نتایج تجربی و مدلسازی ،دارای انطباق خوبی بوده و نشان داده
شده که روش مدل ناحیه چسبنده ،روشی مناسب برای بررسی جدایش
میباشد.
همان طور که اشاره گردید ،هنگام اتصال ممکن است عیوبی در فصل
مشترک دو جسم ایجاد شود .این عیوب میتواند بخاطر ایجاد فاصله هوایی بین
الیهها و وارد شدن ذرات خارجی ایجاد گردد ] .[5عدم اتصال 1و جدایش بین
الیهها جزء عیوب معمول در صنایع ساخت پنلهای سازههای هوایی میباشند.
ارزیابی دقیق این عیوب ،بخاطر تاثیر منفی آنها بر عملکرد و قابلیت اطمینان
قطعات الزم میباشد .برای تشخیص این عیوب ،معموال از روشهای غیر مخرب
استفاده میگردد.
برای پایش شروع خرابی ،تاکنون روشهای آزمون غیر مخرب گوناگونی از
جمله گرمانگاری ،روش فراصوتی و اشعه ایکس مورد استفاده قرار گرفته که هر
کدام از این روشها مزایا و معایب خاص خود را دارند ] .[6اکثر روشهای اشاره
شده قابلیت تشخیص وقوع عیب را به صورت بالدرنگ ندارند و جهت تشخیص
بالدرنگ عیوب میتوان از روش آکوستیک امیشن 8استفاده نمود .گودین و
همکارانش آکوستیک امیشن را به عنوان وسیلهای برای تشخیص انواع مختلف
خرابیها در مواد کامپوزیتی شیشه/پلی استر به کار گرفتند و با تحلیل
سیگنالها ،منابع مختلف امواج ساطع شده را تشخیص دادند ].[12
Lap shear test, the pin-collar test, and the butt joint test
)Double cantilever beam (DCB
)End notch flexure(ENF

 -2روش تحقیق
 -1-2تعیین چقرمگی شکست

میزان مقاومت ماده در برابر رشد ترک بینالیهای را چقرمگی شکست بینالیه-
ای (نرخ بحرانی آزاد شدن انرژی کرنشی) میگویند .این خاصیت میزان مقاومت
ماده در برابر رشد جدایش بینالیهای را نشان میدهد.
در استاندارد ] [11برای تعیین چقرمگی شکست برای اتصاالت چسبی دو
فلز متصل به هم ،تحت مود یک رابطه ( )1ارائه شده است.
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نرخ آزاد شدن انرژی کرنشی تحت مود یک
مقدار نیروی بحرانی متناظر با شروع خرابی در فصل مشترک
عرض نمونه
طول جدایش بینالیهای
مدول االستیک فلز
ضخامت نمونه
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در این رابطه جهت محاسبه چقرمگی نیاز به تعیین نیروی بحرانی میباشد.
در این پژوهش پایش شروع خرابی با روش آکوستیک امیشن جهت تعیین
مقدار نیروی بحرانی با استفاده از سه روش؛ منحنی نیرو -جابجایی ،آکوستیک
امیشن و تابع سنتری تعیین گردیده است.
الف -پایش شروع خرابی با استفاده از منحنی نیرو -جابجایی
برای تعیین نیروی بحرانی در استاندارد ] ،[8سه روش پیشنهاد شده است.
در روش اول نیروی بحرانی متناظر با نیروی لحظهای است که در آن ،منحنی
نیرو – جابجایی از حالت خطی خارج میشود .در روش دوم متناظر با نیروی
لحظهای است که در آن ،افزایش  %8نرمی اتفاق میافتد و در روش سوم متناظر
با نیروی لحظهای است که رشد جدایش بینالیهای به صورت دیداری مشاهده
میگردد .با توجه به اینکه روش اول نسبت به دو روش دیگر ،نیروی بحرانی
پایینتری را ارائه میدهد استاندارد ،این روش را ترجیح داده است.
ب -پایش شروع خرابی با استفاده از آکوستیک امیشن
به علت فعال شدن سازوکارهای مختلف خرابی در نمونه هنگام شروع
خرابی ،تعداد و انرژی سیگنالهای آکوستیک امیشن به طور ناگهانی افزایش
مییابد .برای تعیین لحظه شروع خرابی با استفاده از روش آکوستیک امیشن،
میتوان از نمودار انرژی سیگنال و مجموع انرژی سیگنال آکوستیک امیشن بر
حسب جابجایی فک استفاده نمود .در این نمودارها به ترتیب لحظه تولید موجها
و تغییر ناگهانی در شیب منحنی متناظر با لحظه شروع خرابی در نظر گرفته
شده و نیروی متناظر با آن نقطه ،نیروی بحرانی میباشد.
ج -پایش شروع خرابی با روش تابع سنتری
به منظور تعیین لحظه شروع خرابی ،میتوان از ترکیب دو روش فوق
استفاده نمود .در این روش از تابعی تحت عنوان تابع سنتری استفاده میشود.
تابع سنتری با رابطه ( )2بیان میشود ]. [18
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شکل  1رفتار شکست در فصل مشترک آلومینیوم/کامپوزیت

 -3-2مدل ناحیه چسبنده

1CZM

مدلسازی المان محدود ایجاد شده و رشد خرابی در فصل مشترک
آلومینیوم/کامپوزیت با استفاده از سطوح چسبنده 2و  3 TSLدر نرم افزار آباکوس
انجام شده است .در روش ناحیه چسبنده ،تنش کششی  Tتابعی از جدایش ∆
میباشد .مدل های زیادی برای ارزیابی اتصاالت چسبی پیشنهاد شده است
] .[19در تمام این مدل ها نیروی کششی چسبنده ابتدا صعودی بوده و بعد از
رسیدن به بیشینه خود  σcrتا مقدار صفر کاهش پیدا میکند .سطح زیر منحنی
نیرو-جابجایی نشان دهنده انرژی شکست چسبنده در حین رشد جدایش
میباشد .این مقدار در مکانیک شکست خطی برابر با  GICمیباشد .با توجه به
اینکه شکل مدل چسبنده تغییر چندانی در نتایج ایجاد نمیکند ] [19در این
پژوهش به جهت سادهسازی از مدل مثلثی نمایش داده شده در شکل 2
استفاده شده است.
معیار ایجاد خرابی بر پایه تنش بوده و به صورت رابطه ( )3میباشد.
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در این رابطه 𝑛𝜎 σt ،و  σsتنشهایی اعمالی به المان چسبنده در جهت
خارج و داخل صفحه میباشد و 𝑥𝑎𝑚𝑁  𝑇𝑚𝑎𝑥 ،و 𝑥𝑎𝑚𝑆 مقادیر بیشینه
تنش (خواص چسبندگی بدست آمده) در همان جهات میباشند .معیار رشد
خرابی میتواند بر پایه انرژی و یا جابجایی تعیین گردد که در این پژوهش بر
پایه انرژی انتخاب گردیده است و با توجه به غالب بودن مود یک ،معیار رشد
مستقل از مود شکست در نظر گرفته شده است.
همان طور که در مرجع ] [11نشان داده شده است ،در نمونه  ،DCBقسمت
صعودی منحنی 𝛿  𝑃 −به مقدار استحکام چسبنده وابسته میباشد ولی در
قسمت نزولی منحنی انرژی شکست تاثیر گذار میباشد.

در رابطهه فوق Es(x) ،مجموع انرژی مکههانیکی بوده و برابر بها سهههطح زیر
منحنی نیرو  -جهابجهایی و ) Ea(xنیز برابر بها مجموع انرژی سهههیگنهالهای
آکوستیک امیشن میباشد.
 -2-2مکانیزمهای شکست در نمونه

در فصل مشترک آلومینیوم/کامپوزیت احتمال وقوع یکی از رفتار شکست ذیل
وجود دارد که در شکل  1هر یک از این رفتارها با شماره مشخص شده برای
آن نمایش داده شده است.
 پالستیک شدن و ایجاد ترک در آلومینیوم ()1
 از بین رفتن خواص چسبندگی در فصل مشترک ()2
 شکست الیاف در الیه کامپوزیتی ()3
 ترک ماتریس در الیه کامپوزیتی ()1
در بارگذاری مود یک ،در نمونه های مورد آزمون با توجه به وجود ترک
اولیه و ضخامت آلومینیوم احتمال پالستیک شدن و ایجاد ترک نمیباشد .در
ابتدای شروع خرابی احتمال شکست الیاف و ایجاد ترک در ماتریس با توجه به
وجود ترک اولیه کم میباشد ولی در ادامه امکان وقوع رفتارهای  2تا  1وجود
خواهد داشت.

 -4-2طراحی نمونه

برای پایش شروع خرابی ضخامت آلومینیوم در نمونه مورد آزمون بگونهای
طراحی گردید که آلومینیوم دچار تغییر شکل پالستیک نشود زیرا تغییر شکل
پالستیک انرژی مصرف می نماید و نباید این انرژی در مجموع انرژی الزم برای
جدایش لحاظ گردد .همچنین از نظر آکوستیک امیشن نیز در محدوده
پالستیک سیگنالهایی تولید میگردد که باید به طریقی فیلتر شود و این امر
تحلیل دادههای آکوستیکی را پیچیده تر مینماید.

4. Traction separation law

1. Cohesive zone modelling
2. Cohessive surface

3

از دستگاه آزمایش کشش مدل هیوا ،با ظرفیت  8tonبا قابلیت تنظیم سرعت
بارگذاری  2/1 mm/minتا  822برای آزمایش استفاده گردید .در این پژوهش
سرعت بارگذاری  1 mm/minانتخاب شده است.

با بررسی نتایج مدلسازی از عدم تغییر شکل پالستیک اطمینان حاصل گردید
و در نهایت ابعاد و ضخامت نمونه به صورت شکل  3و  1طراحی گردید.

منطقه چسبنده

T
𝑟𝑐σ
شکل  3ابعاد نمونه و محل نصب سنسورها (واحد میلیمتر)

3/118
δ

𝑓∆

𝑟𝑐∆

2/825

آلومینیوم 2221-T3
دو الیه از پیش آغشته

شکل  2مودل ناحیه چسبنده
3/118

آلومینیوم 2221-T3

الیه چسب به
ضخامت 82mµ

 -5-2توصیف مواد آزمایش و آمادهسازی نمونهها
شکل  4چیدمان الیهها و ضخامت آنها (واحد میلیمتر)

همان طور که در شکل  3نمایش داده شده ،نمونههای مورد استفاده از دو الیه
کامپوزیتی و دو ورق آلومینیومی ساخته شده است .ورق آلومینیومی از جنس
 2221-T3بوده و الیه کامپوزیتی به صورت پارچه 1از پیش آغشته 2با الیاف
عمود بر هم میباشد .الیاف الیه کامپوزیتی شیشه از نوع ای 3و رزین آن اپوکسی
میباشد.
برای ساخت نمونه با توجه به تعداد و ابعاد نمونهها دو ورق آلومینیومی
برش داده شده و برای اتصال با کیفیت بهتر به الیه کامپوزیتی ،سطح ورق
آلومینیومی آنودایز کرومیکی شده است .جهت ایجاد ترک اولیه روی ورق
آلومینیومی یک الیه نوار چسب به ضخامت 82میکرون به عرض  93/8 mmدر
طول ورق چسبانده شده است .سپس دو الیه کامپوزیتی به همان ابعاد ورق
آلومینیوم برش داده شده و بر روی دو سطح آلومینیوم چسبانده میشود .در
مرحله بعدی فرآیند پخت صورت گرفته است که در این مرحله ابتدا فرآیند
بگ 1صورت گرفته و نمونه در کیسه خالء( 8فشار خالء  )2/3قرار میگیرد .این
فرآیند به طور کلی جهت رزینگیری و جلوگیری از بهم خوردن تنظیمات نصب
نمونه صورت میگیرد.
در ادامه ،مجموعه بگ در داخل اتوکالو قرار داده شده و تحت دمای
 132˚Cو فشار محیطی  2/8بار به مدت سه ساعت پخت میشود و در نهایت
دو لوال جهت اعمال بار به دو سطح باالیی و پایینی انتهای نمونه چسبانده شده
است.

برای دادهبرداری آکوستیکی از سامانه پیسیآی 92با نرخ  ،1MHzنرم افزار
آ-ای-وین 1و دو سنسور پیزوالکتریک تککریستال با پهنای باند وسیع به نام
پیکو ،5محصول کمپانی پک ،6استفاده گردید .فرکانس رزونانسی سنسورها
 813/25kHzو محدوده بهینه کاری آن  182-122kHzمیباشد .دادههای
دریافتی توسط هر سنسور بوسیله پیش تقویت کننده با ضریب  12dBتقویت
میگردد .از گریس سیلسکون خال شده برای بهبود عبوردهی سیگنال بین نمونه
و سنسور استفاده شد .برای حذف نویز زمینه ،در حین نمونهبرداری حد آستانه
 38dBدر نظر گرفته شد .چیدمان آزمایش در شکل  8و محل قرارگیری
سنسورها در شکل  9نمایش داده شده است.
جهت اندازهگیری محل نوک ترک ،سطح جانبی نمونه در فواصل  1mmمدرج
گردیده و همزمان با داده برداری با دستگاه کشش و سامانه آکوستیک امیشن
از جابجایی نوک ترک نیز فیلمبرداری صورت گرفته است.

 -6-2دستگاه آزمایش

1. Woven

6. PCI-6

2. Preprag

7. AEWin

3. E-glass

8. PICO

4. Bag processing

9. PAC

5. Vacuum bag

1

350
دستگاه کشش

300

سامانه آکوستیک

250

نمونه

150

نیرو )(N

200

100
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دوربین
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شکل  5چیدمان آزمایش
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جابجایی )(mm

5

0

شکل  7نمودارهای نیرو برحسب جابجایی فک برای هر سه نمونه

سنسورها

الیاف و
رزین

نوک ترک
اولیه

نوارچسب

الیه چسب
شکل  8برش نمونهها جهت مشاهده رفتار رشد جدایش
شکل  6محل قرارگیری سنسورها

 -3بحث و نتایج
 -1-3مشاهدات مکانیکی

در این قسمت نمودارهای نیروی اعمالی و جابجایی فک دستگاه کشش همراه
با رشد دیداری ترک ارائه گردیده است .در شکل  1نمودار نیرو برحسب
جابجایی فک برای هر سه نمونه نمایش داده شده است و همان طور که
مشاهده میگردد برای هر سه نمونه ،نیرو بعد از رسیدن به مقدار بیشینه تا
مقداری کاهش پیدا میکند و پس از آن دوباره سیر صعودی پیدا کرده است و
در انتها مجددا حالت نزولی پیدا میکند .علت این امر نیز میتواند تغییر رفتار
شکست باشد ،زیرا بعد از نیروی بیشینه ابتدا جدایش بین الیه کامپوزیت و
آلومینیوم صورت گرفته که در این حالت نیرو افت پیدا میکند .سپس جدایش
وارد الیه کامپوزیتی میشود که این امر باعث اضافه شدن مکانیزمهای جدایش
الیاف ،شکست ماتریس و شکست الیاف میشود و در این حالت نیرو افزایش
پیدا میکند .در ادامه گسترش خرابی در الیه کامپوزیتی باعث کاهش تدریجی
نیرو تا انتها میشود .در شکل  5تغییر مکانیزم خرابی قابل مشاهده میباشد .با
توجه به تمرکز این پژوهش بر روی شناسایی شروع خرابی در فصل مشترک
آلومینیوم و الیه کامپوزیتی ،از قسمت ابتدایی این نمودارها جهت بررسی و
تحلیل استفاده میشود که این قسمت همراه با رشد دیداری ترک در شکل 6
نمایش داده شده است.

8

نمونه1

2

رشد ترک
نیرو

1

نیرو )(N

رشد ترک )(mm

3

نیرو با جابجایی رابطهای خطی داشته و خرابی ایجاد نشده است در نتیجه
سیگنالی ایجاد نمیگردد .با افزایش مقدار نیرو در منطقه غیر خطی ،مقدار
انرژی مکانیکی افزایش مییابد ولی به دلیل عدم وقوع یک سازوکار خرابی در
فصل مشترک ،مقدار انرژی آکوستیک امیشن نزدیک صفر میباشد .در نتیجه،
در این ناحیه ،تابع سنتری دارای مقدار زیادی میباشد .در لحظه شروع رشد
خرابی که تعداد سیگنالهای آکوستیک امیشن به طور ناگهانی افزایش مییابد،
تابع سنتری به صورت لحظهای افت کرده و مقدارش کاهش پیدا میکند .از
این تغییر ناگهانی در مقدار تابع سنتری ،میتوان بعنوان روشی برای تعیین
شروع خرابی بهره برد.
در شکلهای  11 ،12و  12نمودارهای انرژی آکوستیک امیشن ،مجموع
انرژی آکوستیک امیشن و تابع سنتری همراه با تعیین لحظه شروع خرابی ،به
ترتیب برای نمونههای  1تا  3نمایش داده شده است .نیروی بحرانی بدست
آمده از نمودارهای انرژی آکوستیک امیشن و مجموع آن یکسان بوده ولی با
نتایج نمودار تابع سنتری ،دارای اختالف میباشد که در جدول  1آورده شده
است.
در نمونه های شماره  1و  2نتایج برای سنسورهای یک و دو مشابه
میباشد ،ولی در نمونه شماره  3به دلیل تضعیف سیگنال سنسور یک تفاوت
ایجاد شده است .با توجه به نزدیک بودن سنسور دو به نوک ترک سنسور دو،
مالک قرار داده شده است .سه روش آکوستیک امیشن اشاره شده دارای نتایج
نزدیک به هم میباشند ،بنابراین جهت تعیین روش بهتر ،یک پارامتر حساسیت
تعریف گردید .این پارامتر نسبت شیب تغییرات نمودار در نقطه بحرانی بر
متوسط تغییرات شیب نمودار میباشد .حساسیت محاسبه شده برای هر یک از
روشها در جدول  2ارائه گردیده است .مقادیر حساسیت برای سنسور دو به
دلیل نزدیک بودن به نوک ترک بیشتر میباشد .همچنین حساسیت روش تابع
سنتری نسبت به دیگر روش ها دارای مقادیر بزرگتری بوده و به همین دلیل
این روش را میتوان از این نظر برتر دانست.

جابجایی )(mm

1

3

2

نمونه2
رشد ترک
نیرو

رشد ترک )(mm

نیرو )(N

جابجایی )(mm

نمونه3

 -3-3محاسبه چقرمگی شکست

نیرو )(N

رشد ترک )(mm

3

2

1

رشد ترک
نیرو

مقادیر چقرمگی شکست با استفاده از رابطه ( )1بدست آمده و مقادیر نیروی
بحرانی محاسبه و در جدول  3ارائه شده است .با توجه به اینکه ترک ابتدا در
وسط نمونه رشد میکند و بعد به سمت لبهها گسترش پیدا میکند ،محل
نیروی بحرانی بدست آمده از روش رشد ترک دیداری ،در قسمت نزولی نمودار
بوده و نیروی بحرانی و چ قرمگی شکست متناظر با آن در نمونه های  1و 2
مقدار کمتری بدست آمده است و این مقادیر را نمیتوان بعنوان چقرمگی
شکست در نظر گرفت .با بررسی جدول ارائه شده مشخص میگردد مقادیر
چقرمگی شکست با استفاده از تابع سنتری ،دارای مقدار پایینتری نسبت به
سایر روشها میباشد.

جابجایی )(mm

شکل  9نمودار نیرو و رشد ترک برحسب جابجایی فک برای قسمت ابتدایی

در هر یک از نمودارهای شکل  6نیروی بحرانی محاسبه شده با استفاده از
اولین روش ذکر شده (روش الف) ،نمایش داده شده است .مقادیر نیروی بحرانی
متناظر با هر یک از سه حالت اشاره شده در جدول  1ارائه گردیده است .در
تمامی نمونهها ،حد پایین نیروی بحرانی توسط روش غیر خطی شدن نمودار
نیرو-جابجایی پیشبینی شده است.

جدول  1نیروهای بحرانی ( در واحد نیوتن)

 -2-3مشاهدات آکوستیک امیشن

تعیین نیروی بحرانی با استفاده از آکوستیک امیشن به سه روش انرژی سیگنال،
مجموع انرژی سیگنال و تابع سنتری مورد بررسی قرار گرفته است .در ابتدا

9

شماره نمونه

1

2

3

غیر خطی شدن
افزایش  %8نرمی
رشد جدایش دیداری
مجموع انرژی سیگنال
تابع سنتری

262/1
322/6
212/1
261/8
261/2

289/5
211/6
288/2
215/1
219/8

215/1
283/9
292/3
232/1
238/1

نیرو

نیرو

نیرو )(N

نیرو )(N

انرژی سیگنال )(dB

انرژی سیگنال )(dB

انرژی سنسور 2

انرژی سنسور 2

انرژی سنسور 1

انرژی سنسور 1
جابجایی )(mm

جابجایی )(mm

نیرو )(N

مجموع انرژی سیگنال )(dB

نیرو )(N

مجموع انرژی سیگنال )(dB

مجموع انرژی سنسور 2
مجموع انرژی سنسور 1
نیرو

مجموع انرژی سنسور 2
مجموع انرژی سنسور 1
نیرو

جابجایی )(mm

جابجایی )(mm

نیرو
سنتری سنسور1
سنتری سنسور2

نیرو
سنتری سنسور1
سنتری سنسور2

نیرو )(N

تابع سنتری

نیرو )(N

تابع سنتری

جابجایی )(mm

جابجایی )(mm

شکل  11نمودارهای تعیین نیروی بحرانی با استفاده از  AEبرای نمونه 2

شکل  11نمودارهای تعیین نیروی بحرانی با استفاده از  AEبرای نمونه 1

-4-3نتایج مدلسازی

همان طور که اشاره گردید ،برای مدلسازی ایجاد و رشد خرابی در فصل
مشترک آلومینیوم/کامپوزیت از سطوح چسبنده نرمافزار آباکوس استفاده شده
است .برای بدست آوردن پارامترهای ایجاد و رشد خرابی از مرجع ] [15استفاده
گردید و پارامترهای الزم ،جهت شروع خرابی اشاره شده در رابطه  3در جدول
 1آورده شده است .خواص آلومینیوم و الیه کامپوزیتی در جداول  8و  9آورده
شده است .چقرمگی شکست مود یک از جدول  3استخراج شده است.

جدول  2مقادیر حساسیت
نمونه
1
2
3

نمودار انرژی سیگنال

نمودار مجموع انرژیAE

نمودار تابع سنتری

سنسور2

سنسور1

سنسور2

سنسور1

سنسور2

سنسور1

6/61
1/32
12/23

8/18
9/12
-

11/13
15/18
16/18

12/21
13/21
-

22/95
29/11
21/91

16/18
22/61
-

جدول 3چقرمگی شکست )(J /m

1

شماره نمونه

1

2

3

غیر خطی شدن
افزایش  %8نرمی
رشد جدایش دیداری

153/2
512/1
915/2

921/1
911/2
869/9

898/2
856/1
922/1

مجموع انرژی سیگنال
تابع سنتری

115/1
119/5

158/1
825/6

898/2
889/9

جدول  6خواص مکانیکی الیه از پیش آغشته
)𝑎𝑃𝐺( 𝐺12
152

 26192المان سه بعدی برای کل نمونه در نظر گرفته شده است که در
منطقه رشد خرابی المانها ریزتر (با اندازه  2/2mmدر جهت طول نمونه) نسبت
به دیگر مناطق(با اندازه  2mmدر جهت طول نمونه) قرار داده شده است تا از
قرار داشتن حداقل  8المان در محدوده چسبنده اطمینان حاصل گردد .در
شکل  13المانهای نمونه نمایش داده شده است .اندازه و تعداد المان ها برای
کل نمونه ،منطقه رشد خرابی و منطقه چسبنده با استفاده از مرجع ] [15و
چندین بار مدلسازی بدست آمده است .جهت اعمال بار به قطعه آلومینیومی،
دو قطعه فوالدی متصل شده و به لبه های قطعه فوالدی جابجایی در جهت
عمود به آن اعمال شده است.
برای بررسی جدایش ،از پارامتر خرابی المانها  CSDMGتعریف شده در
نرمافزار آباکوس استفاده شده است .المانهایی که مقدار این پارامتر برای آنها
صفر میباشند کامال سالم بوده و المانهایی که مقدار این پارامتر برای آنها
یک میباشند ،کامال خواص چسبندگی خود را از دست دادهاند ،المانهایی که
دارای مقادیر بین  2و  1هستند ،خرابی در آنها شروع شده است .در شکل 13
تغییرات این پارامتر برای المانهای چسبنده در سه وضعیت نمایش داده شده
است .یکی از نتایج بدست آمده از این شکل تعیین جبهه ترک میباشد .در
وضعیت  1اولین المان به مقدار یک میرسد و همان طور که مشاهده میگردد
در ادامه در وضعیت  2و  3جهبه ترک به صورت منحنی پیشروی کرده است.
در شکل  11تنش در جهت عمود بر فصل مشترک  σ33نمایش داده شده
است .در این شکل ،نوع مشبندی و شرایط مرزی مشخص میباشد .در شکل
 18نمودار نیرو-جابجایی حاصل از تست و مدلسازی با استفاده از مقادیر
چقرمگی بدست آمده از سه روش غیر خطی شدن ،مجموع انرژی سیگنال
آکوستیک امیشن و تابع سنتری برای نمونه دو ،نمایش داده شده است .در
شکل  19نمودار رشد جدایش در نمونه با استفاده از پارامتر خرابی المان نمایش
داده شده است .در این شکل مدل با توجه چقرمگی شکست به دست آمده از
روش تابع سنتری در مدل المان محدود اعمال شده است.

نیرو

انرژی سیگنال )(dB

نیرو )(N

انرژی سنسور 2

انرژی سنسور 1

جابجایی )(mm

نیرو )(N

مجموع انرژی سیگنال )(dB

مجموع انرژی سنسور 2
مجموع انرژی سنسور 1
نیرو

𝜈12
312

)𝑎𝑃𝐺( 𝐸3
2,33

)𝑎𝑃𝐺( 𝐸1 = 𝐸2
13,1

جابجایی )(mm

نیرو
سنتری سنسور1
سنتری سنسور2

نیرو )(N

تابع سنتری

جابجایی )(mm

شکل  12نمودارهای تعیین نیروی بحرانی با استفاده از  AEبرای نمونه 3
شکل 13پارامتر  CSDMGو جبهه ترک بدست آمده از  FEMبرای نمونهDCB

جدول  4تنشهای بحرانی برای معیار شروع خرابی
)𝑎𝑃𝑀( 𝑥𝑎𝑚𝑆
13

)𝑎𝑃𝑀( 𝑥𝑎𝑚𝑁
32

)𝑎𝑃𝑀( 𝑥𝑎𝑚𝑇
32
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)𝑎𝑃𝑀( 𝑢𝜎
152

)𝑎𝑃𝑀( 𝑦𝜎
312

𝜈
2,33

)𝑎𝑃𝐺(𝐸
13,1
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در این مقاله به پایش و آنالیز شروع خرابی در اتصاالت آلومینیوم/کامپوزیت با
استفاده از آکوستیک امیشن و مدلسازی االن محدود پرداخته شده است .جهت
کاهش خطا در تعیین چقرمگی شکست ،نمونه آزمون با استفاده از الیه از پیش
آغشته به آلومینیوم متصل گردیده تا خطای ناشی از عملیات ساخت دستی
کاهش پیدا کند که این امر منجر به تکرار پذیر بودن مطلوب نتایج گردید.
ضخامت آلومینیوم نیز بر اساس عدم وارد شدن به منطقه پالستیک تعیین
گردید .ابتدا با استفاده از نمودار نیرو-جابجایی و استاندارد ،سپس با استفاده از
آکوستیک امیشن ،مقادیر نیروی بحرانی و به تبع آن چقرمگی شکست بدست
آورده شد.
با توجه به نزدیک بودن مقادیر نیروی بحرانی بدست آمده از روشهای
آکوستیک امیشن برای مقایسه این روشها پارامتر حساسیت تعریف گردید و
مشخص گردید روش تابع سنتری دارای حساسیت بیشتری میباشد .با مقایسه
نتایج همه روشها ،روش تابع سنتری مقدار چقرمگی شکست کمتری را ارائه
مینماید.
جهت بررسی رفتار شکست در لحظه شروع و رشد آن ،از مدل ناحیه
چسبنده استفاده گردید .اندازه المانها بگونهای انتخاب گردید که اوال طول
ناحیه چسبنده به گونهای باشد که حداقل  8المان در این ناحیه قرار داشته
باشد و ثانیا نتایج مستقل از اندازه المانها گردد .مقدار چقرمگی شکست مود
اول الزم در مدل ناحیه چسبنده با استفاده از رابطه ارائه شده توسط استاندارد
به دست آمده و نیروی بحرانی مشخص شده در این رابطه با استفاده از
روشهای مختلف به دست آورده شده است .چقرمگی شکست حاصله از روش
تابع سنتری ،مقدار کمتری حاصل گردید و با بررسی نتایج مدلسازی با
چقرمگیهای شکست بدست آمده از روشهای مختلف ،مشاهده گردید نمودار
نیرو-جابجایی بدست آمده با چقرمگی شکست حاصله از روش تابع سنتری،
زیر بقیه نمودارها میباشد.
جهت بررسی روند حرکت جبهه جدایش از پارامتر خرابی المان استفاده
گردید و مشاهده گردید شروع خرابی در محل عیب اولیه از وسط نمونه ایجاد
شده و به سمت لبههای نمونه گسترش مییابد .نتایج تجربی و مدلسازی رشد
جدایش و نمودار نیرو جابجایی دارای انطباق خوبی میباشد و مشاهده گردید
روش مدل ناحیه چسبنده روشی مناسب جهت بررسی جدایش در فصل
مشترک آلومینیوم/کامپوزیت میباشد.
در این پژوهش مشخص گردید روش آکوستیک امیشن با توجه به بالدرنگ
بودن و دقت باالی آن میتواند لحظه شروع خرابی در فصل مشترک
آلومینیوم/کامپوزیت تحت بارگذاری مود یک را ،با دقت بیشتری شناسایی
نماید.

3

شکل  14تنش در جهت عمود بر فصل مشترک 𝟑𝟑𝛔

نیرو )(N

تجربی (نمونه)2
روش غیر خطی شدن
مجموع انرژی سیگنال AE
تابع سنتری

جابجایی )(mm

شکل  15نتایج حاصل از تست و مدلسازی
20
نمونه 71

18

نمونه 3
14

16

FEM
نمونه 2

FEM

14

10
8

رشد ترک )(mm

11

12

6
4
2
0
5.3

4.8

4.3

3.8

3.3

2.8
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2.3

GI

جابجایی فک )(mm

𝐶𝐼𝐺
𝑃
T

شکل  16نمودار رشد ترک دیداری و مدلسازی برحسب جابجایی

با توجه به اینکه چقرمگی شکست بدست آمده در روش تابع سنتری دارای
مقدار کمتری میباشد در نمودار نیرو بر حسب جابجایی مدلسازی شده با
استفاده از این روش ،در زیر دو نمودار دیگر قرار دارد و این هم بدلیل این است
که سطح زیر منحنی با چقرمگی شکست در ارتباط بوده و هرچه چقرمگی
بیشتر باشد سطح زیر منحنی بیشتر خواهد شد.

∆
𝛿

6

نرخ آزاد شدن انرژی کرنشی تحت مود یک
نرخ بحرانی آزاد شدن انرژی کرنشی تحت مود یک
نیروی کششی فک دستگاه کشش
تنش کششی
جدایش
جابجایی فک دستگاه کشش

]15[ A. A. Bakhtiary Davijani, M. Hajikhani, M. Ahmadi, Acoustic Emission
based on sentry function to monitor the initiation of delamination in
composite materials, Materials & Design, Vol. 72, No. 5, 2011, pp. 70587095.
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