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 ٘طخ وط٘صٝ ثٝاثستٚ ی ضفتبض ٔىب٘یىیٙ ٘طخ وط٘ص ثطای پیصثیٝ ثٝاثستٚ  الظْ است ٔسِی سبذتبضی،از پّیٕطیٛٔ ٜ زِیُ وبضثطز ٌستطزٝث
بی ٔرتّفٞی ثطای پّیٕطٞ ثط اسبس ٘تبیح آظٔبیطٍبٝبٔیىی تؼٕیٓیبفتٙ اثتسا ٔسَ سبذتبضی زی، زض ایٗ تحمیك.زٛ ضٝاز اضایٛٔ  اظٝایٗ زست
ٝ ایٗ ٔسَ ضبُٔ س.زٛق اضظیبثی ٔیضٛ ٔسَ فٚ ٜ ٌطٔب٘طْ ٔرتّف استفبزٚ بی ٌطٔبسرتٞض ٘تبیح آظٔبیطی پّیٕطٛظٙٔ ٗ ثسی.زٛ ٔیضٝاضای
ْ ضفتبض غیطذغیٚ ٔسَ زض ثرص ز،بٕٙ ض. استٜ ضسٝبی ٔرتّف اضایٞی ضفتبض االستیه پّیٕطَٙ ثطای پیصثیٚ ثرص اٝ و،ثرص است
 ثبٝٔ زض ازا.سٙی ٔیوٙبیی پّیٕط ضا پیصثیٟ٘ ْ ٔسَ حبضط استحىب،ْٛ زض ثرص سٚ نٛو-ٖٛب ضا ثب اغالح ٔسَ سبذتبضی خب٘سٞپّیٕط
ٝتٟظیت تهخٛ ضفتبض ثطضی وبٔپ،ً٘اٛٞ ٝٔىب٘یىی پالستیسیتٚ ٔسَ ٔبیىطٚ  حبضطٝبٔیىی تؼٕیٓیبفتٙبست ٔسَ سبذتبضی زیٙٔ تطویت
 زضٜی ضفتبض ٔبزٙا٘بیی پیصثیٛ ت،زٛ ٔیضٜٔىب٘یىی ٘بٔیسٚٔبیىط-بٔیىی سبذتبضیٙ ٔسَ زیٝق وٛ ٔسَ ف.زٛی ٔیضٙوسی پیصثیٛاپ/ٝضیط
 چطٍٕیطیٛ ٘حٝسبظی ضا ثٝبی ٔطرػٞ ا٘دبْ آظٔبیصٝ ثسیٗ تطتیت ٘یبظ ثٚ  ٘طخ وط٘ص ضا زاضاستٚ  اظ وسطحدٕی اِیبفٜاٛٔمبزیط زِر
تطتیتٝٔىب٘یىی ثٚٔبیىط-بٔیىی سبذتبضیٙ ٔسَ زیٚ ٝبٔیىی تؼٕیٓیبفتٙ ٔسَ سبذتبضی زیٝز وٛ ٔیضٜب ٘طبٖ زازٟ زض ا٘ت.سٞص ٔیزٞوب
.سٙٙی ٔیوٙثی پیصثیٛذٝب ضا ثٞظیتٛ وبٔپٚ بی ذبِعٞ ٘طخ وط٘ص پّیٕطٝ ثٝاثستٚ ضفتبض
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Due to the wide applications of polymeric materials, it is necessary to develop a dynamic constitutive model
to investigate their strain rate dependent mechanical behavior. In this study, the generalized strain rate
dependent constitutive model was developed based on the experimental results of polymers. The
experimental data of thermoset and thermoplastic polymers were used to evaluate the model. The present
model includes three main components; the first component expresses the elastic stress-strain behavior of
polymers. The second component models the nonlinear stress-strain behavior of the material using the
Johnson-Cook model and the third component predicts the ultimate strength of polymers. Then, by
combining the generalized strain rate dependent constitutive model and the plasticity micromechanical
model of Huang, the shear behavior of glass/epoxy composites is predicted. This model, called dynamic
constitutive-micromechanical model, removed dependency of composite mechanical behavior to the fiber
volume fraction and the strain rate. Therefore, experimental characterization was reduced significantly.
Finally, it was shown that the generalized strain rate dependent constitutive model and the dynamic
constitutive-micromechanical model predicted the mechanical behavior of neat polymers and glass/epoxy
composites respectively, with good accuracies.
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استفبز ٜاظ ٔٛاز پّیٕطی ث ٝػّت ذٛاظ ٔىب٘یىی لبثُتٛخ ٝآٖٞب ،ثٝغٛضت
ذبِع  ٚیب ثٝػٛٙاٖ ٔبز ٜظٔی ٝٙزض وبٔپٛظیتٞب ث ٝعٛض فعایٙسٜای زض حبَ
ٌستطش است٘ .طبٖ زاز ٜضس ٜاست و ٝزض ضفتبض ثطضی ،فبظ ظٔی ٝٙوبٔپٛظیت
ث٘ٝسجت اِیبف ٘مص پطضً٘تطی زاضز .فبظ ظٔی ٝٙوبٔپٛظیت ٔؼٕٛالً زاضای ضفتبض
ٔىب٘یىی غیطذغی لبثُتٛخٟی ٔیثبضٙس و ٝایٗ ٔسئّ ،ٝتحّیُ ٔ ٚسَسبظی
آٟ٘ب ضا زضٛاضتط ٔیسبظزٔ .طرػٝسبظی آظٔبیطی ضفتبض ٔىب٘یىی پّیٕطٞب ٚ
ثٝعٛض وّی ٔٛاز پّیٕطی ثسیبض ظٔبٖ ٞ ٚعیٝٙثط است؛ اظ ایٗ ض ٚاضائٔ ٝسِی

سبذتبضی ٚاثست ٝث٘ ٝطخ وط٘ص ثطای پیصثیٙی ضفتبض ٔىب٘یىی فبظ ظٔیٚ ٝٙ
ٕٞچٙیٗ ثطش زاذُ غفحٝای وبٔپٛظیت ضطٚضی ث٘ ٝظط ٔیضسس.
اٌطچ ٝضفتبض ٔىب٘یىی ٚاثست ٝث٘ ٝطخ وط٘ص پّیٕطٞبی ذبِع ثسیبض
ٔحسٚز ثطضسی ضس ٜاست ،ایٗ ضفتبض زض فّعات تٛسظ ٔحممیٗ ظیبزی ٔٛضز
ثطضسی لطاض ٌطفت ٝاست [ .]3-1ثٛز٘ط  ٚپبضتٔ ]1[ ْٛسِی سبذتبضی ثطای
ٔسَسبظی ضفتبض االستٚ-ٛیسىٛپالستیه فّعات تحت تغییطضىُٞبی ثعضي ٚ
زض ٘طخ وط٘ص زِرٛا ٜاضائ ٚ ٝغحت ٔسَ ذٛز ضا ثطای تیتب٘ی٘ ْٛطبٖ زاز٘س.
خب٘س ٚ ٖٛوٛن [ ]2ثب ا٘دبْ آظٔبیصٞبی وطص  ٚپیچص  ٚآظٔبیص
زیٙبٔیىی ٔیّٞ ٝبپىیٙسٔ ،ٖٛسِی ٘یٕ ٝتدطثی ثطای پیصثیٙی ضفتبض ٚاثستٝ
ث٘ ٝطخ وط٘ص فّعات ٔرتّف اضائ ٝزاز٘سٔ .سَ فٛق ثطای ثطذی فّعات اظ خّٕٝ
ٔس  ٚآ ٗٞپبسد ٔٙبسجی اضائٔ ٝیزٞس .ظضِی  ٚآضٔستطاً٘ [ ]3ثط اسبس
حطوت ٘بثدبییٞبی فؼبَ ضس ٜثب حطاضت ،سٔ ٝسَ سبذتبضی ثطای فّعات ثب
سبذتبض  HCP ٚ BCC ،FCCاضائ ٝزاز٘س.
٘طبٖ زاز ٜضس ٜاست ؤ ٝسَٞبی سبذتبضی ثٛز٘ط-پبضت ،ْٛخب٘س-ٖٛوٛن
 ٚظضِی-آضٔستطاً٘ ،ضفتبض ٔىب٘یىی ٚاثست ٝث٘ ٝطخ وط٘ص تٕبْ فّعات ضا
ثٝذٛثی پیصثیٙی ٕ٘یوٙٙس .ثٙبثطایٗ ٔحممبٖ ظیبزی ایٗ ٔسَٞب ضا ثطای
پیصثیٙی ضفتبض سبیط ٔٛاز فّعی اغالح وطز٘س [ٔ .]4،5سَ ثٛز٘ط-پبضت ْٛضفتبض
ٔىب٘یىی ٚاثست ٝث٘ ٝطخ وط٘ص فّعاتی ضا و ٝضفتبض وبضسرتی ظیبزی اظ ذٛز
٘طبٖ ٔیزٙٞسٔ ،ب٘ٙس ٔس  ،OFHCث ٝذٛثی پیصثیٙی ٕ٘یوٙس؛ ثٙبثطایٗ ثٛز٘ط
ٔ ٚطظض [ ]4ایٗ ٔسَ ضا ثطای پیصثیٙی ضفتبض ٔس  OFHCاغالح وطز٘سٔ .یط
[ ]5ثب اغالح ٔسَ ظضِی-آضٔستطاً٘ ثطای فّعات ثب سبذتبض وطیستبِی
ضصٚخٟی زض ٘طخ وط٘ص  1000تب  50000ثط ثب٘ی ،ٝپیصثیٙی ذٛثی اظ ٘تبیح
آظٔبیطٍبٞی ثٝزست آٚضز.
ذٛاظ ٔىب٘یىی ٚاثست ٝث٘ ٝطخ وط٘ص پّیٕطٞب ٔحسٚز ثطضسی ضس ٜاست؛
زض ایٗ ٔیبٖ ثطضسی ذٛاظ پیچطی ٚاثست ٝث٘ ٝطخ وط٘ص پّیٕط س ٟٓثسیبض
وٓتطی ضا ث ٝذٛز اذتػبظ ٔیزٞس .آظٔبیص پیچص ثطای ث ٝزست آٚضزٖ
ذٛاظ ٔىب٘یىی ٔٛاز اظ لجیُ ٔس َٚاالستیسیت ٝثطضی ،استحىبْ ٟ٘بیی ٚ
وط٘ص ٌسیرتٍی ثطضی ث ٝوبض ثطزٔ ٜیضٛز .اظ خّٕ ٝوبضٞبیی و ٝث ٝثطضسی
ضفتبض ٚاثست ٝث٘ ٝطخ وط٘ص پّیٕط ٔیپطزاظزٔ ،یتٛاٖ ث ٝتحمیك ٌیالت ٚ
ٕٞىبضاٖ [ ]6اضبض ٜوطز و ٝث ٝثطضسی ضفتبض ٔىب٘یىی ٚاثست ٝث٘ ٝطخ وط٘ص
پّیٕطٞبی ذبِع ،تحت ثبضٌصاضیٞبی وططی  ٚپیچطی پطزاذتٝا٘س .اضٚزا ٚ
ٕٞىبضاٖ [٘ ]7یع تبثیط ٘طخ وط٘ص ،زٔب  ٚوٛپّیٌ ًٙطٔبییٔ-ىب٘یىی ثط ضفتبض
غیطاالستیه پّیٕط پّیٔتبوطیالت زض ثبظ٘ ٜطخ وط٘ص  0/01تب  0/1ثط ثب٘ی ٝضا
ثطضسی وطز٘س.
پیصثیٙی ضفتبض ٔىب٘یىی پّیٕطٞب ثب تٛخ ٝثٔ ٝطىالت ظیبز ثطضسی
آظٔبیطٍبٞی ضفتبض ایٗ زست ٝاظ ٔٛازٛٔ ،ضٛػی است و ٝثبیس ٔٛضز تٛخٝ
ثیطتطی لطاض ٌیطز .زض ایٗ ظٔیٌ ،ٝٙیالت ٕٞ ٚىبضاٖ [ٔ ]6سِی خسیس ثطای
پیصثیٙی ضفتبض پّیٕطٞبی ضیطٝای اضائ ٝزاز٘س .اظ اضىبالت ایٗ ٔسَ ٔیتٛاٖ

محمود مهرداد شکریه و همکاران

ث ٝتؼساز ظیبز ثٛاثت ٔبزی زض آٖ اضبض ٜوطزٌ .طالذ ٕٞ ٚىبضاٖ [ٔ ]8سَ
ٌِٛسثطي ضا ثطای پیصثیٙی ضفتبض ٔىب٘یىی ضظیٗ  RTM-6اغالح وطز٘س .آٖٞب
ٕٞچٙیٗ ٚاثستٍی ٔس َٚاالستیسیت ٝپّیٕط ضا ث٘ ٝطخ وط٘ص ثٝغٛضت
غیطذغی زض٘ظط ٌطفتٙس .ضىطیٕٞ ٚ ٝىبضاٖ [٘ ]9،10یع ٔسِی سبذتبضی اضائٝ
زاز٘س و ٝتٛا٘بیی پیصثیٙی ضفتبض ٚاثست ٝث٘ ٝطخ وط٘ص پّیٕطٞب ضا زض ٘طخ
وط٘ص پبییٗ زاضاست.
ضىطی ٚ ٝأیسی [ ]11ثب ثطضسی آظٔبیطٍبٞی وبٔپٛظیتٞبی
ضیط/ٝاپٛوسی تحت ٘طخ وط٘ص  0/001-100ثطثب٘یٔ ،ٝطبٞس ٜوطز٘س وٝ
استحىبْ ثطضی زاذُ غفحٝای افعایص ِٚی ٔس َٚثطضی وبٞص ٔییبثس.
ٌیالت ٕٞ ٚىبضاٖ [ ]12ثب آظٔبیص وبٔپٛظیت وطثٗ/اپٛوسی زض ثبظ٘ ٜطخ
وط٘ص ثیٗ  1-600ثطثب٘ی ٝافعایص زض استحىبْٔ ،س ٚ َٚوط٘ص ضىست ثب
افعایص ٘طخ وط٘ص ضا ٌعاضش وطز٘س .چٕیس  ٚاسٕیت [٘ ]13یع افعایص
استحىبْ ثطضی وبٔپٛظیت وطثٗ/اپٛوسی ض ا زض ثبظ٘ ٜطخ وط٘ص استبتیه تب
 381ثطثب٘یٌ ٝعاضش وطز٘س.
اظ آٖ خب و ٝثب تغییط وسط حدٕی اِیبف تٕبْ آظٔبیصٞب ثطای
ٔطرػ ٝسبظی ضفتبض ٔبز ٜثبیس تىطاض ض٘ٛسٔ ،غبِؼ ٝضفتبض ٔىب٘یىی ٚاثست ٝثٝ
٘طخ وط٘ص وبٔپٛظیت ثٝغٛضت آظٔبیطٍبٞی ثسیبض ظٔبٖ ٞ ٚعیٝٙثط است.
ثٕٞٝیٗ زِیُ استفبز ٜاظ ٔسَ ٞبی ٔبیىطٔٚىب٘یه ثطای پیصثیٙی ضفتبض ایٗ
زست ٝاظ ٔٛاز وبضثطز زاضز .زض ایٗ ظٔی ٝٙضىطیٕٞ ٚ ٝىبضاٖ [ ]14ثب تطویت
ٔسَ سبذتبضی ٚاثست ٝث٘ ٝطخ وط٘ص ٌِٛسثطي [ٔ ٚ ]6سَ ٔبیىطٔٚىب٘یه
ٛٞاً٘ [ٔ ]15سِی اضائ ٝزازٜا٘س و ٝتٛا٘بیی پیصثیٙی ضفتبض ثطضی وبٔپٛظیتٞب
ضا زاضز .أب ایٗ ٔسَ زض پیصثیٙی ضفتبض وبٔپٛظیت ذغبیی تب ثیص اظ ٞطت
زضغس زاضز.
اٌطچ ٝچٙسیٗ ٔسَ سبذتبضی ٚاثست ٝث٘ ٝطخ وط٘ص ثطای پّیٕطٞب اضائٝ
ضس ٜاست ،أب ٔؼٕٛال ٔسَٞبی فٛق ثطای یه پّیٕط اضائ ٝضس ٚ ٜث ٝضطایظ
ثبضٌصاضی ذبظ ،ثبظ ٜاػٕبَ ٘طخ وط٘ص  ٚغیطٚ ٜاثستٞ ٝستٙس .اظ سٛی زیٍط
ٔسَٞبی فٛق ثؼضب پیچیس ٜثٛز ٜث٘ٝسضت تٕبْ ٔٙحٙی تٙص-وط٘ص پّیٕط
(ضبُٔ ٘بحی ٝاالستیه٘ ،بحی ٝغیطاالستیه  ٚاستحىبْ) ضا پیصثیٙی ٔیوٙٙس.
زض وبٔپٛظیتٞبی پّیٕطی ٘یع پیصثیٙی ضفتبض ثطضی وٓتط ثطضسی ضس ٚ ٜزض
ٔؼسٚز ٔسَٞبی ٔٛخٛز ٘یع ،پیصثیٙیٞب ثب ذغب ٕٞطا ٜثٛز ٜاست.
زض تحمیك حبضط ،یه ٔسَ زیٙبٔیىی سبذتبضیٔ-بیىطٔٚىب٘یىی اضائٝ
ٔیضٛز .ثسیٗ ٔٙظٛض ،اثتسا ضفتبض ٕ٘ٞٝ٘ٛبی پّیٕطی ٌطٔبسرت ٌ ٚطٔب٘طْ
تحت ثبضٌصاضیٞبی وططی  ٚپیچطی ٔٛضز ٔغبِؼ ٝلطاض ٔیٌیطز .سپس ٔسِی
سبذتبضی ثطای پیص ثیٙی ضفتبض ٚاثست ٝث٘ ٝطخ وط٘ص وططی  ٚثطضی پّیٕطٞب
اضائٔ ٝی ضٛز تب ضفتبض االستیه ،غیطاالستیه  ٚاستحىبْ ٟ٘بیی پّیٕطٞبی فٛق
ضا زض ٘طخ وط٘ص زِرٛا ٜپیصثیٙی وٙس .سپس ثب تطویت ٔسَ فٛق ثب ٔسَ
پالستیسیتٛٞ ٝاً٘ [ ]16ضفتبض ثطضی وبٔپٛظیت ضیط/ٝاپٛوسی پیصثیٙی
ٔیضٛز .ثطای اضظیبثی لسٕتٞبی ٔرتّف ٔسَ٘ ،تبیح آظٔبیطی ا٘دبْضس ٜزض
ایٗ تحمیك ٛٔ ٚخٛز زض وبضٞبی زیٍط [ ]17،18،11زض٘ظط ٌطفت ٝضس ٚ ٜثب
پیصثیٙی ٔسَ ٔمبیسٔ ٝیضٛز.
 -2بیبى هسئلِ ٍ استراتصی حل
یىی اظ اٞساف ایٗ تحمیك ،اضائٔ ٝسِی خبٔغ ثطای پیصثیٙی ضفتبض ٚاثست ٝثٝ
٘طخ وط٘ص ا٘ٛاع پّیٕطٞب اػٓ اظ پّیٕطٞبی ٌطٔبسرت ٌ ٚطٔب٘طْ استٙٔ .حٙی
تٙص-وط٘ص پّیٕط ذبِع ضا ٔیتٛاٖ ث ٝس ٝثرص تمسیٓ وطز٘ )I .بحیٝ
االستیه ٘ )IIبحی ٝغیطاالستیه  )III ٚاستحىبْ ٟ٘بیی .ایٗ ٔٛضٛع زض ضىُ
٘ 1طبٖ زاز ٜضس ٜاست.
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 -2-3تجْیسات آزهبیش

خٟت ٔغبِؼ ٝضفتبض پیچطی ٕ٘ٞٝ٘ٛب ،اظ زستٍب ٜپیچصسٙح  SM21aاستفبزٜ
ٔیضٛزٕٞ .چٙیٗ خٟت ا٘ساظٌٜیطی زلیك ٌطتبٚض اػٕبِی اظ تطنٔتط
زیدیتبِی  E101استفبزٔ ٜیضٛز .ثطای ا٘ساظٌٜیطی ظاٚی ٝپیچص اػٕبِی ثٝ
ٕ٘٘ ٝ٘ٛیع اظ زستٍب SM21b ٜثب ٕ٘بیطٍط زیدیتبِی استفبزٔ ٜیضٛز .زض ضىُ
ٕ٘ 3بی وّی زستٍب ٜآظٔبیص پیچص ٔٛضز استفبز٘ ٜطبٖ زاز ٜضس ٜاست .الظْ
ث ٝشوط است زض ایٗ تحمیك ،آظٔبیص پیچص زض س٘ ٝطخ وط٘ص ٔتفبٚت ،0/85
 4/27 ٚ 2/56ثطثب٘ی ٝا٘دبْ ٌطفت ٝاست.
ً -3-3تبیج آزهبیش پیچش
شکل ٙٔ 1حٙی ضٕبتیه تٙص-وط٘ص پّیٕط

زض ایٗ تحمیك ثب زض٘ظط ٌطفتٗ س ٝثرص ٔصوٛض ثطای یه پّیٕطٔ ،سِی
اضائٔ ٝیضٛز و ٝضفتبض ٚاثست ٝث٘ ٝطخ وط٘ص ا٘ٛاع پّیٕطٞب ضا تحت
ثبضٌصاضیٞبی وططی  ٚثطضی پیصثیٙی وٙس .ثرص أ َٚسَ ،ضاثغٝای
تدطثی ثطای پیصثیٙی ضفتبض االستیه ٚاثست ٝث٘ ٝطخ وط٘ص پّیٕط است .زض
ثرص ز ْٚثب اغالح ٔسَ سبذتبضی خب٘س-ٖٛوٛن ،ضفتبض غیطاالستیه پّیٕط
پیصثیٙی ٔیضٛز .زض ثرص سٔ ْٛسَ ٘یع ،ضاثغٝای تدطثی ثطای پیصثیٙی
استحىبْ ٟ٘بیی پّیٕط اضایٔ ٝیضٛز .سپس ثب استفبز ٜاظ ٔسَ فٛق  ٚتطویت آٖ
ثب ٔسَ ٔبیىطٔٚىب٘یه پالستیسیتٛٞ ٝاً٘ ضفتبض ثطش زاذُ غفحٝای
وبٔپٛظیت ضیط/ٝاپٛوسی پیصثیٙی  ٚثب ٘تبیح آظٔبیطی ٔمبیسٔ ٝیضٛزٔ .سَ
ٔبیىطٔٚىب٘یه فٛق تٛا٘بیی پیصثیٙی ضفتبض ٔبز ٜزض ٔمبزیط زِرٛا ٜاظ
وسطحدٕی اِیبف ٘ ٚطخ وط٘ص ضا زاضاست  ٚثسیٗ تطتیت ٘یبظ ث ٝا٘دبْ
آظٔبیصٞبی ٔطرػٝسبظی ضا ث٘ ٝح ٛچطٍٕیطی وبٞص ٔیزٞس.
 -3هطبلعبت آزهبیشگبّی
زض ایٗ ثرص ذٛاظ پیچطی اپٛوسی  ML-506ذبِع ثٝغٛضت آظٔبیطٍبٞی
ثسست آٔس ٚ ٜاضائ ٝضسٜا٘س.

ٞسف اظ آظٔبیص پیچص ،تؼییٗ استحىبْ ٟ٘بیی ثطضیٔ ،س َٚثطضی ٘ ٚحٜٛ
ضفتبض ٔبز ٜتحت ثبض پیچطی ٔیثبضس .ثطای آظٔبیص پیچص لغؼبت آظٔبیطی
ٔٛضز استفبز ٜاظ خٙس اپٛوسی ذبِع سبذت ٝضسٜا٘س .ایٗ لغؼبت زاضای زٚ
ا٘تٟبی ضص ٌٛش ثطای ثست ٝضسٖ ث ٝفهٞب ٔ ٚمغغ ٔیب٘ی زایطٜای ضىُ
ٔیثبضٙس .زض ضىُ  4اثؼبز ٕ٘ ٝ٘ٛآظٔبیطی پیچص استفبز ٜضس ٜزض ایٗ تحمیك
٘طبٖ زاز ٜضس ٜاست .الظْ ث ٝتٛضیح است و ٝتٙص ثطضی ٘بضی اظ پیچص
ثػٛضت یىٛٙاذت ث ٝسغح ٔمغغ ٕ٘ ٝ٘ٛآظٔبیطی ٚاضز ٕ٘یٌطزز .زض آظٔبیص
پیچص ،ثبالتطیٗ ٔمساض تٙص ثطضی زض سغح ذبضخی ٕ٘ٔ ٝ٘ٛیثبضس ثٙبثطایٗ
اثتسا سغح لغؼٚ ٝأب٘س ٜضس ٚ ٜزض ٟ٘بیت ثبػث ترطیت ٌ ٚسیرتٍی وبُٔ
ٕ٘ ٝ٘ٛآظٔبیطی ٔیٌطزز .تٙص ٔٛضز ٘یبظ ثطای ایٗ ٚأب٘سٌی ،ث ٝػٛٙاٖ
استحىبْ ٟ٘بیی ثطضی ٔیثبضس.
زض ضىُ  5لغؼبت آظٔبیص ضس ٜثٚٝسیّ ٝزستٍب ٜپیچص ٘طبٖ زاز ٜضسٜ
استٔ .یبٍ٘یٗ استحىبْ پیچطی ٔ ٚس َٚثطضی ٕ٘ٞٝ٘ٛبی پیچطی آظٔبیص
ضس٘ ٜیع زض خس 1 َٚفٟطست ضس ٜاستٕٞ .چٙیٗ زض ضىُ ٙٔ 6حٙیٞبی
ٕ٘ ٝ٘ٛتٙص-وط٘ص ثطضی ضظیٗ اپٛوسی ٘طبٖ زاز ٜضسٜا٘س.
ذٛاظ ثطضی ثب افعایص ٘طخ وط٘ص ثٟجٛز ذٛاظ ٘طبٖ ٔیزٙٞس .ثب
افعایص ٘طخ وط٘ص ث٘ ٝطخ  4/27ثطثب٘یٔ ٝس ٚ َٚاستحىبْ ثطضی اپٛوسی ML-
 506ث ٝتطتیت  40/82زضغس  19/22 ٚزضغس افعایص ذٛاٙٞس زاضت.

 -1-3هَاد هَرد استفبدُ

شکل ٕ٘ 3بیی اظ زستٍب ٜآظٔبیص پیچص

شکل  4اثؼبز ٕ٘ ٝ٘ٛآظٔبیص پیچص ٔٛضز استفبز ٜزض ایٗ تحمیك (اثؼبز ثطحست
ٔیّیٔتط)
شکل  ٕٝ٘ٛ٘ 2پیچطی اپٛوسی ذبِع

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

ضظیٗ اپٛوسی اظ خّٕ ٝضظیٗٞبی پطوبضثطز زض غٙؼت وبٔپٛظیت ٔیثبضس .زض
ایٗ ٔغبِؼ ٝاظ ضظیٗ اپٛوسی تٟی ٝضس ٜتٛسظ ضطوت ٟٔٙسسی ٔىطض استفبزٜ
ضس ٜاست ؤ ٝغبثك ثب سفبضش ضطوت تٟیٝوٙٙس ٜث٘ ٝسجت  15ث 100 ٝثب
سرتوٙٙس ٜتِٛیسی ٕٞبٖ ضطوت ،تطویت ٔیضٛز [ .]19ضىُ  2تػٛیط
ٕ٘ ٝ٘ٛآظٔبیص پیچص ضا لجُ اظ آظٔبیص ٘طبٖ ٔیزٞس.
ثطای تؼییٗ ذٛاظ ثطضی پّیٕط ضٚش آظٔبیص استب٘ساضزی اضائ٘ ٝطسٜ
است؛ ثٙبثطایٗ زض ایٗ آظٔبیص ٔغبثك ثب ضٚش تؼییٗ ذٛاظ ثطضی فّعات ،اظ
ٕ٘ٞٝ٘ٛبی استٛا٘ٝای ث ٝلغط ٔ 9/2یّیٔتط  ٚع َٛسٙدٔ 78 ٝیّیٔتط استفبزٜ
ضس ٜاست [ .]19الظْ ث ٝشوط است و ٝایٗ اثؼبز تٛسظ زستٛضاِؼُٕ ضإٙٞبی
زستٍب ٜآظٔبیص پیچص ،تٛغی ٝضس ٜاست .تؼساز ٕ٘ٞٝ٘ٛبی آظٔبیطی ٔغبثك
ثب زستٛضاِؼُٕ زستٍب ٜآظٔبیص پیچص ،حسالُ س ٕٝ٘ٛ٘ ٝزض ٞط ٘طخ وط٘ص
ثٛز ٜاست.
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ایٗ ٔٙظٛضٔ ،سَ سبذتبضی خب٘س-ٖٛوٛن ثطای پیصثیٙی ذٛاظ پالستیه
پّیٕطٞب اغالح ٔیضٛز .لسٕت سٔ ْٛسَ ،پیصثیٙی استحىبْ ٟ٘بیی
ٕ٘ٞٝ٘ٛبست .ثسیٗ ٔٙظٛض ضاثغٝای تدطثی ٔطبث ٝضاثغ ٝلسٕت ا َٚاضیٝ
ٔیضٛز.

جذٍل  1استحىبْ ٔ ٚس َٚپیچطی اپٛوسی  ML-506ذبِع زض ٘طخٞبی وط٘ص
ٔتفبٚت
٘طخ وط٘ص (ثطثب٘ی)ٝ

استحىبْ ثطضی
(ٍٔبپبسىبَ)

ٔس َٚثطضی
(ٌیٍبپبسىبَ)

0/85

33/41

0/98

2/56

36/86

1/30

4/27

39/83

1/38

شکل  7ض٘ٚسٕ٘بی ٔسَ زیٙبٔیىی سبذتبضیٔ-بیىطٔٚىب٘یىی
 -1-1-4پیشبیٌی رفتبر االستیک پلیورّب :بخش اٍل هذل سبختبری
شکل ٙٔ 6حٙی تٙص-وط٘ص ثطضی ضظیٗ اپٛوسی  ML-506ذبِع

 -4هذل دیٌبهیکی سبختبری-هبیکرٍهکبًیکی
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زض ایٗ ثرص ٔسَ زیٙبٔیىی سبذتبضیٔ-بیىطٔٚىب٘یىی اضائٔ ٝیضٛز .ضىُ 7
ض٘ٚسٕ٘بی ٔسَ زیٙبٔیىی سبذتبضیٔ-بیىطٔٚىب٘یىی ضا ٘طبٖ ٔیزٞسٔ .غبثك
ایٗ ض٘ٚسٕ٘ب ثب ا٘دبْ س ٝآظٔبیص زض ٘طخ وط٘ص ٔتفبٚت پّیٕط ذبِعٔ ،سَ
سبذتبضی زیٙبٔیىی تؼٕیٓیبفتٔ ٝطرػٝسبظی ٔیضٛز  ٚثسیٗ تطتیت ضاثغٝ
تٙص-وط٘ص پّیٕط ذبِع زض ٞط ٘طخ وط٘ص زِرٛا ٜث ٝزست ٔیآیس .سپس ثب
استفبز ٜاظ ذٛاظ ٔىب٘یىی اِیبف  ٚوسط حدٕی آٖ  ٚثب تطویت ٔسَ فٛق ثب
زیٙبٔیىی
ٔسَ
ٛٞاً٘،
پالستیسیتٝ
ٔبیىطٔٚىب٘یه
ٔسَ
سبذتبضیٔبیىطٔٚىب٘یىی ٔطرػٝسبظی ٔیضٛز .ثسیٗ تطتیت ذٛاظ ٔىب٘یىی
ثطضی وبٔپٛظیت تهخٟت ٝزض ٘طخ وط٘ص  ٚوسطحدٕی اِیبف زِرٛا ٜلبثُ
ٔحبسج ٝاست.
 - 1-4هذل سبختبری دیٌبهیکی تعوینیبفتِ

ا٘دبْ آظٔبیص ضٚضی پطٞعی ٚ ٝٙظٔبٖثط ثطای ٔطرػٝسبظی ضفتبض ٔىب٘یىی
ٔبز ٜاست .ثٝػٛٙاٖ ضا ٜحُ خبیٍعیٗ ،زض ایٗ لسٕت ٔسَ سبذتبضی
زیٙبٔیىی تؼٕیٓیبفت ٝاضائٔ ٝیضٛز و ٝتٛا٘بیی پیصثیٙی ضفتبض ٚاثست ٝث٘ ٝطخ
وط٘ص پّیٕط ضا زض ٘طخ وط٘ص زِرٛا ٜزاضاست .ایٗ ٔسَ ضبُٔ س ٝثرص
اغّی است.
ثرص أ َٚسَ ،ضاثغٝای تدطثی ثطای پیصثیٙی ذٛاظ االستیه وططی
یب ثطضی پّیٕطٞبی ٌطٔبسرت ٌ ٚطٔب٘طْ تحت ٘طخ وط٘ص ٔتفبٚت است.
لسٕت زٔ ،ْٚسِی ثطای پیصثیٙی ذٛاظ غیطاالستیه پّیٕطٞبست و ٝثطای

دیٌبهیکی تعوینیبفتِ

ثب ٔغبِؼ ٝضفتبض ٚاثست ٝث٘ ٝطخ وط٘ص لسٕت االستیه پّیٕطٞبی ٔرتّف اػٓ
اظ پّیٕطٞبی ٌطٔبسرت  ٚپّیٕطٞبی ٌطٔب٘طْٔ ،طبٞس ٜضس و ٝضاثغٝای ثطای
ٔس َٚپّیٕطٞب تبثؼی اظ ٘طخ وط٘ص ٚخٛز زاضز .ایٗ ضاثغ ٝثب استفبز ٜاظ ٔسَٚ
پّیٕط زض س٘ ٝطخ وط٘ص ٔتفبٚت ،تٛا٘بیی پیصثیٙی ٔس َٚپّیٕط ضا زض ٞط ٘طخ
وط٘ص زِرٛا ٜثب زلتی ثبال زاضاست .ایٗ ضاثغ ٝتدطثی ثط ٔجٙبی ٔطبٞسات
آظٔبیطٍبٞی اضائٔ ٝیضٛز  ٚثٝغٛضت ضاثغ )1( ٝاست.
̇

() 1

̇

و ٝزض آٖ  ٚ ،ثٛاثت ٔبزی ٞستٙس و ٝثطای تؼییٗ آٖٞب ث ٝلسٕت
٘یع ٔس َٚاالستیه
االستیه ٘تبیح س٘ ٝطخ وط٘ص ٔتفبٚت ٘یبظ است̇ .
زض ٘طخ وط٘ص ٔٛضز ٘ظط است .غحت ایٗ ٔسَ ثطای چٙسیٗ ٘ٛع پّیٕط
ٌطٔبسرت ٌ ٚطٔب٘طْ زض ٘طخٞبی وط٘طی ٔتفبٚت اظ ٘طخ استبتیه تب ٘طخٞبی
ثسیبض ثبال ٘یع زض ایٗ تحمیك ٘طبٖ زازٔ ٜیضٛز.

̇

̇

̇ ٘طخ وط٘ص

پالستیه ثیثؼس است و ٝاظ تمسیٓ ٘طخ وط٘ص ، ̇ ،ثط ٘طخ وط٘ص ٔطخغ (٘طخ
وط٘ص زض زٔبی ٔطخغ) ، ̇ ،ثٝزست ٔیآیس .الظْ ث ٝشوط است٘ ،طخ وط٘ص
ٔطخغ زض ٔحبسجبت ایٗ تحمیك ٘طخ وط٘ص اِٚی ٝزض٘ظط ٌطفتٔ ٝیضٛز .ثب
استفبز ٜاظ ٘تبیح آظٔبیطی ا٘دبْ ضس ٜزض ایٗ تحمیك ٛٔ ٚخٛز زض ٔٙبثغ
[ ]17 ،18ثٛاثت ٔبزی ٔسَٞبی فٛق تحت ثبضٌصاضی وططی  ٚثطضی ٔحبسجٝ
 ٚزض خسا 3 ٚ 2 َٚآٚضز ٜضس ٜاست .ضىُ  8پیصثیٙی ضٚاثظ ٔبزی ٔسَ
سبذتبضی زیٙبٔیىی تؼٕیٓیبفت ٝاظ ضفتبض االستیه پّیٕطٞبی ٌطٔبسرت ٚ
ٌطٔب٘طْ ٔتفبٚت ضا ٘طبٖ ٔیزٞس.

مدل دینامیکی ساختاری -مایکرومکانیکی برای پیشبینی رفتار برشی دینامیکی کامپوزیت شیشه/اپوکسی
 -2-1-4هذل جبًسَى-کَک اصالحشذُ :بخش دٍم هذل سبختبری دیٌبهیکی

محمود مهرداد شکریه و همکاران

جذٍل  3ثٛاثت ٔبزی ثرص أ َٚسَ سبذتبضی زیٙبٔیىی تؼٕیٓیبفت ٝتحت ثبضٌصاضی
ثطضی

تعوینیبفتِ

ٔسَ خب٘س-ٖٛوٛن ٔسِی سبذتبضی ثطای پیصثیٙی ضفتبض ٚاثست ٝث٘ ٝطخ
وط٘ص فّعات است  ٚثب غطف٘ظط وطزٖ اظ تغییطات زٔبیی ،ثٝغٛضت ضاثغ)2( ٝ
است [.]2
() 2
̇

٘ٛع ضظیٗ

γ

α

ML-506

303/4

0/58

978/4

]17[ E-862

4/67e-5

6/46

1032

و ٚ ٝثٝتطتیت تٙص  ٚوط٘ص حمیمی ثٛز C ٚ B ،A ٚ ٜثٛاثت ٔبزی ٔسَ
ٞستٙسٔ .سَ خب٘س-ٖٛوٛن تٛا٘بیی پیصثیٙی زلیك ضفتبض وبضسرتی پّیٕطٞب
ضا ٘ساضز .یىی اظ ٔ ٟٓتطیٗ زالیُ اذتالف ضفتبض فّعات  ٚپّیٕطٞب ،تفبٚت زض
ضفتبض وبضسرتی آٖٞبست .ثسیٗ ٔٙظٛض تطْ أ َٚسَ خب٘س-ٖٛوٛن و ٝثطای
ٔسَ سبظی ضفتبض وبضسرتی ٔبز ٜزض٘ظط ٌطفت ٝضس ٜاست ،ثطای ا٘غجبق ثٟتط ثب
٘تبیح آظٔبیطی ثب یه چٙسخّٕٝای ٔطتج 3 ٝخبیٍعیٗ ضس .ثب ایٗ خبیٍعیٙی
ضفتبض پّیٕطٞب تب ٘طخٞبی ٔتٛسظ ثٝعٛض ٔغّٛثی پیصثیٙی ضسِٚ ،ی ثطای
٘طخٞبی ثبالتط ضفتبض ثٝزضستی پیصثیٙی ٕ٘یضٛز .اظ آٖخب و ٝزض ٘طخٞبی ثبال
ػال ٜٚثط تفبٚت ضفتبض وبضسرتی ،تفبٚت اثطپصیطی ضفتبض پّیٕطٞب اظ ٘طخ وط٘ص
است و ٝثسیبض ثیص اظ فّعات ٔیثبضس ،تطْ زٔ ْٚسَ خب٘س-ٖٛوٛن و ٝثطای
زض٘ظط ٌطفتٗ اثط ٘طخ وط٘ص است ،اغالح ضس .ثسیٗ تطتیت تطْ زٔ ْٚسَ
خب٘س-ٖٛوٛن ثب ضاثغٝای اظ ٔطتج ٝثبالتط خبیٍعیٗ ضس .ثب زض٘ظط ٌطفتٗ
اغالحبت فٛقٔ ،سَ ث ٝغٛضت ٔؼبزِ )3( ٝحبغُ ٔیضٛز.
() 3
̇
̇
و ٚ ٝث ٝتطتیت ،تٙص  ٚوط٘ص پالستیه حمیمی ته ٔحٛضٞ ٜستٙس.

(اِف)

ثٛاثت ٔبزی ٔسَ ٘یع ٞ ، ، ، ، ٚستٙس .ثطای تؼییٗ ایٗ ثٛاثت
ٔد٘ ،َٟٛیبظ ث ٝا٘دبْ س ٝآظٔبیص زض ٘طخٞبی وط٘ص ٔتفبٚت است .ثطای
تؼییٗ ثٛاثت ٔدٔ َٟٛسَٔ ،طاحُ ظیط ثبیس عی ضٛز:
اثتسا ثطای ٔحبسج ٝضطایت
ثبظ٘ٛیسی ٔیضٛز (ضاثغ.))4( ٝ
() 4
پبضأتط ثطاثط است ثب ٔمساض تٙطی و ٝث ٝاظای آٖ وط٘ص پالستیه زض ٘طخ
وط٘ص ٔطخغ ،ثطاثط ثب غفط ٔیضٛز .ثطای تؼییٗ سبیط ایٗ پبضأتطٞب ،زازٜٞبی
تٙص-وط٘ص ٘طخ وط٘ص ٔطخغ ضا زض٘ظط ٌطفت ،ٝاظ ٔمبزیط تٙص ثٝا٘ساظٔ ٜمساض
ثبثت وسط ٔیضٛز .ثب ثطاظش ث ٝضٚش حسالُ ٔطثؼبت ثط ٔٙحٙی حبغُ اظ
، ، ،

ضاثغ 3 ٝزض ٘طخ وط٘ص ٔطخغ

(ة)

وط٘ص  ٚتٙص ٟٔٙبی پبضأتط ٔ ،مبزیط  ، ،تؼییٗ ٔیضٛز .ضىُ ٘ 9حٜٛ
تؼییٗ ایٗ ضطایت ضا ثطای اپٛوسی  ML-506تحت ثبضٌصاضی ثطضی ٘طبٖ
ٔیزٞس .ثطای ٔحبسج ٝثٛاثت
ٔیضٛز.
() 5

̇

ضاثغ 3 ٝث ٝضىُ ضاثغ )5( ٝثبظ٘ٛیسی

ٚ
̇

جذٍل  2ثٛاثت ٔبزی ثرص أ َٚسَ سبذتبضی زیٙبٔیىی تؼٕیٓیبفت ٝتحت ثبضٌصاضی
وططی
٘ٛع ضظیٗ

γ

α

]17[ E-862

2/86e-5

7/03

2819

]18[ PB-1

1/45e-2

5/08

670/7

(ج)

شکل  8تبثیط ٘طخ وط٘ص ثط ذٛاظ االستیه وططی  ٚثطضی اِف)  ML-506ة) E-
 ]17[ 862ج) ]18[ PB-1

ضىُ ٘ 10ح ٜٛتؼییٗ ایٗ ضطایت ضا ثطای اپٛوسی  ML-506تحت ثبضٌصاضی
ثطضی ٘طبٖ ٔیزٞس .خسا 5 ٚ 4 َٚثٛاثت ایٗ ٔسَ ضا ثطای پّیٕطٞبی ٔرتّف
تحت ثبضٌصاضی وططی  ٚثطضی ٘طبٖ ٔیزٞس.

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

سپسٙٔ ،حٙی تٙص ثط حست ٘طخ وط٘ص ثٝاظای ٔمبزیط ٔرتّف وط٘ص ضسٓ
ٔیضٛز .ثب ضسٓ ٔٙحٙیٞبی فٛق زض ٔمبزیط ٔرتّف وط٘ص  ٚسپس
ٔیبٍ٘یٌٗیطی اظ ٘تبیح ثٝزست آٔسٔ ،ٜمبزیط ثٛاثت ٔد َٟٛحبغُ ٔیضٛز.

159

مدل دینامیکی ساختاری -مایکرومکانیکی برای پیشبینی رفتار برشی دینامیکی کامپوزیت شیشه/اپوکسی
 -3-1-4پیشبیٌی استحکبم ًْبیی پلیورّب :بخش سَم هذل سبختبری
دیٌبهیکی تعوینیبفتِ

٘تبیح آظٔبیطٍبٞی ٘طبٖ ٔیزٞسو ٝپّیٕطٞب ثب افعایص ٘طخ وط٘ص
ذػٛغب زض ثبضٌصاضی وططی ،ضفتبضی تطز اظ ذٛز ٘طبٖ ٔیزٙٞس .ثٝػجبضت
زیٍط ،زض ایٗ حبِت ٚأب٘سٌی  ٚزض ٘تید ٝضىست ثٝغٛضت وبٔال اتفبلی ٚ
حتی زض ٘بحی ٝاالستیه اتفبق ٔیافتس .ثٙبثطایٗ ثٙٔ ٝظٛض پیصثیٙی تٕبْ ضفتبض
تٙص-وط٘ص٘ ،یبظ است ضاثغٝای خسیس ثطای پیصثیٙی استحىبْ ٟ٘بیی پّیٕط
زض ٘طخٞبی وط٘ص ٔرتّف اضائ ٝضٛز .زض ایٗ تحمیك ،استحىبْ ٟ٘بیی لغؼبت
وططی  ٚپیچطی تحت ٘طخ وط٘ص ٔرتّف ٔٛضز ثطضسی لطاض ٌطفت .زض ٟ٘بیت
یه ٔسَ تدطثی ثطاسبس ضاثغ ٝثیٗ استحىبْ ٟ٘بیی ٕ٘ٞٝ٘ٛب تحت ٘طخ وط٘ص
٘ ٚطخ وط٘ص اػٕبِی ثطای ثبضٌصاضی وططی  ٚثطضی زض٘ظط ٌطفت ٝضس .تبثغ
فٛق ث ٝفطْ ضاثغ )6( ٝاست.
̇
̇
()6

محمود مهرداد شکریه و همکاران

س٘ ٝطخ وط٘ص ٔتفبٚت لبثُ تؼییٗ ٔیثبضٙس .خسا ٚ 7 ٚ 6 َٚضىُ ٘ 11تبیح
فٛق ضا ثطای پّیٕطٞبی ٔرتّف ٘طبٖ ٔیزٞس.
جذٍل  6ثٛاثت ٔبزی ثرص سٔ ْٛسَ سبذتبضی زیٙبٔیىی تؼٕیٓیبفت ٝتحت ثبضٌصاضی
وططی
α

٘ٛع ضظیٗ

γ

]17[ E-862

-4/83

0/67

71/15

]18[ PB-1

0/00563

3/44

31/91

جذٍل  7ثٛاثت ٔبزی ثرص سٔ ْٛسَ سبذتبضی زیٙبٔیىی تؼٕیٓیبفت ٝتحت
ثبضٌصاضی ثطضی
α

٘ٛع ضظیٗ

γ

ML-506

3/07

1/41

36/41

]17[ E-862

0/20

1/98

48/81

شکل  9تؼییٗ ثٛاثت  ، ،اظ ٔسَ خب٘س-ٖٛوٛن اغالحضس ٜثطای ضظیٗ ML-506

(اِف)

شکل  11تؼییٗ ثٛاثت

ٚ

اظ ٔسَ خب٘س-ٖٛوٛن اغالحضس ٜثطای ضظیٗ ML-506

جذٍل  4ثٛاثت ٔبزی ثرص زٔ ْٚسَ سبذتبضی زیٙبٔیىی تؼٕیٓیبفت ٝتحت ثبضٌصاضی
(ة)

وططی
ضظیٗ

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

]17[ E-862
]18[ PB-1

A
)(MPa
25/02

a
)(MPa
237500

b
)(MPa
-36020

11/72

10220

-3393

c
)(MPa
2119

C1

C2

-0/0003

0/0013

397/4

-0/0165

0/0074

جذٍل  5ثٛاثت ٔبزی ثرص زٔ ْٚسَ سبذتبضی زیٙبٔیىی تؼٕیٓیبفت ٝتحت ثبضٌصاضی
ثطضی
ML-506

A
)(MPa
18/29

a
)(MPa
115600

b
)(MPa
-18250

c
)(MPa
970/5

0/0814

]17[ E-862

20/47

20230

-6482

731

0/0023

ضظیٗ

292

C1

C2
0/0153
0/0037

(ج)

استحىبْ ٟ٘بیی ٕ٘ٞٝ٘ٛب ثٝػٛٙاٖ تبثؼی اظ ٘طخ وط٘ص
و ٝزض آٖ ̇
است٘ ٚ ، .یع ثٛاثت ٔبزی ٞستٙس و ٝثب استفبز ٜاظ ٘تبیح آظٔبیص زض

شکل  11تبثیط ٘طخ وط٘ص ثط استحىبْ وططی  ٚثطضی اِف)  ML-506ة) E-862
[]17ج) ]18[ PB-1

محمود مهرداد شکریه و همکاران

مدل دینامیکی ساختاری -مایکرومکانیکی برای پیشبینی رفتار برشی دینامیکی کامپوزیت شیشه/اپوکسی
 -2-4هذل دیٌبهیکی سبختبری-هبیکرٍهکبًیکی

ٕٞبٖعٛض و ٝزض ض٘ٚسٕ٘بی ضىُ ٘ 7طبٖ زاز ٜضس ٜاست ،ثب تطویت ٔسَ
سبذتبضی زیٙبٔیىی تؼٕیٓیبفتٔ ٚ ٝسَ ٔبیىطٔٚىب٘یىی پالستیسیتٛٞ ٝاً٘،
ذٛاظ ٚاثست ٝث٘ ٝطخ وط٘ص ثطضی وبٔپٛظیت ضیط/ٝاپٛوسی لبثُ پیصثیٙی
است .ثسیٗ ٔٙظٛض ثب استفبز ٜاظ ضٚاثظ ٔٛخٛز ،س ٟٓفبظ ظٔی ٚ ٝٙاِیبف اظ ٘طخ
وط٘ص اػٕبِی ٔحبسجٔ ٝیضٛز .سپس ثب استفبز ٜاظ س٘ ٟٓطخ وط٘ص فبظ
ٔبتطیس ٔ ٚسَ زیٙبٔیىی سبذتبضی تؼٕیٓیبفت ٝو ٝثطای پیصثیٙی ضفتبض
ٚاثست ٝث٘ ٝطخ وط٘ص فبظ ظٔی ٝٙاضائ ٝضس ٜاستٙٔ ،حٙی تٙص-وط٘ص فبظ
ظٔی ٝٙزض ٘طخ وط٘ص ٔغّٛة ٔحبسجٔ ٝیضٛز .زض ازأ ٝثب استفبز ٜاظ ٔسَ
ٔبیىطٔٚىب٘یىی پالستیسیتٛٞ ٝاً٘ ،ذٛاظ ٔىب٘یىی ثطضی وبٔپٛظیت اِیبفی
پیصثیٙی ٔیضٛز.
 – 1-2-4هذل هبیکرٍهکبًیک پالستیسیتِ َّاًگ

٘طبٖ زاز ٜضس ٜاست و ٝاغّت وبٔپٛظیتٞبی اِیبفی تهخٟتٍٙٞ ٝبٔیوٝ
تحت ثبضٌصاضی ثطش زاذُ غفحٝای لطاض ٔیٌیط٘س ،لجُ اظ ترطیت ،ضفتبض
غیطذغی لبثُ تٛخٟی ٘طبٖ ٔیزٙٞس .ثب غطفٙظط اظ خعئیبت و ٝث ٝتفضیُ زض
ٔطخغ [ ]16آٔس ٜاست ،ضٚاثظ اغّی ٔسَ ٔبیىطٔٚىب٘یىی پالستیستٛٞ ٝاً٘
زض ازأ ٝآٚضزٔ ٜیضٛزٛٞ .اً٘ ثٙٔ ٝظٛض ثطلطاضی ضاثغ ٝثیٗ تٙص زض اِیبف ٚ
ٔبتطیسٔ ،بتطیس پُظ٘ی ثٝغٛضت ضاثغ )7( ٝتؼطیف وطز.
}

() 7

}

{

{

ٔبتطیس پُظ٘ی٘ 1بٔیسٔ ٜیضٛز  { } ٚتٙص زض اِیبف
و ٝزض آٖ
}ٚ
{ تٙص زض ٔبتطیس است .زِیُ ایٗ ٘بٍٔصاضی ایٗ است ؤ ٝبتطیس A
تٙص زض اِیبف ضا ث ٝتٙص زض فبظ ظٔیٔ ،ٝٙبتطیسٔ ،طتجظ ٔیوٙس .ثب استفبز ٜاظ
ضاثغ ٝتٙص-وط٘ص زض اِیبف ٔ ٚبتطیس ،لب٘ ٖٛاذتالط ٔ ٚبتطیس پُظ٘ی فٛق،
ٔبتطیس ٘طٔی وبٔپٛظیت ثٝغٛضت ضاثغ )8( ٝحبغُ ٔیضٛز.
]

() 8

]

[

[]

[

]

[

[

]

زض ضاثغ ٝفٛق ] [  [ ] ٚث ٝتطتیت ٔبتطیس ٘طٔی اِیبف  ٚفبظ ظٔیٝٙ
وسط حدٕی اِیبف  ٚفبظ ظٔی ٝٙاستٔ .حبسج ٝزضایٞٝبی
ثٛزٚ ٚ ٜ
ٔبتطیس پُظ٘ی تٛسظ ٛٞاً٘ [ ]16ا٘دبْ ضس ٜاست (ضاثغ.))9( ٝ

]

() 9
]

[

[

ٔبتطیس ٘طٔی فبظ ٔبتطیس ثٝغٛضت ضاثغ )10( ٝتؼطیف ٔیضٛز.

()10

تٙص ا٘حطافی

تٙص ثطضی اوتبٞسضاَ ٚ
وٝ
ضاثغ )12( ٝثطلطاض است.
است ٚ .ثطای

()12
ٔس َٚاالستیه ٔ ٚس َٚوبضسرتی فبظ ٔبتطیس
ٚ
و ٝزض آٖ
است .زضٟ٘بیت تٙص  ٚوط٘ص وبٔپٛظیت اظ ضٚاثظ (ٔ )14( ٚ )13حبسجٝ
ٔیضٛز.
2

()13
()14
ٔؼبزَ ثب ثبضٌصاضی اِٚی ٝاست .ثب استفبز ٜاظ ایٗ ز ٚضاثغ،ٝ
وٝ
ذٛاظ ٔىب٘یىی ثطضی وبٔپٛظیت زض ٘طخ وط٘ص زِرٛا ٜلبثُ ٔحبسج ٝاست.
 – 2-2-4تقسین ًرخ کرًش بیي فبز الیبف ٍ هبتریس

اٌط ثبض اػٕبِی ثط وبٔپٛظیت ٔطرع ثبضس ،وط٘ص حدٕی ٔتٛسظ زض إِبٖ
حدٕی ٔؼطف ثب استفبز ٜاظ ضاثغٔ )15( ٝحبسجٔ ٝیضٛز.
()15
] [
و ٝزض آٖ  ،ث ٝتطتیت وسط حدٕی اِیبف  ٚفبظ ٔبتطیس است ٚ
،

س ٟٓاِیبف  ٚفبظ ٔبتطیس اظ وط٘ص وبٔپٛظیت، ،

است .ثب استفبز ٜاظ

ایٗ ضٚاثظ  ٚضاثغ ٝتٙص-وط٘ص اِیبف  ٚفبظ ٔبتطیس ،وط٘ص اِیبف ثط اسبس
وط٘ص وبٔپٛظیت لبثُ ٔحبسج ٝاست .ثب ٔطتكٌیطی اظ ضٚاثظ وط٘ص ٘سجت ثٝ
ظٔبٖ٘ ،طخ وط٘ص اِیبف ٔ ٚبتطیس ثط اسبس ٘طخ وط٘ص وبٔپٛظیت ٔحبسجٝ
ٔیضٛز (ضٚاثظ (.))17( ٚ )16
]̇ [

()16
]̇ [

]
]

(
(

] ̇ [
̇

()17
و ٝثب استفبز ٜاظ ایٗ ضٚاثظ س ٟٓاِیبف ٔ ٚبتطیس اظ ٘طخ وط٘ص اػٕبِی
ٔطرع ٔیضٛز.
- 3-2-4تئَری شکست اجسای سبزًذُ کبهپَزیت

زض ایٗ ٔسَ ثب استفبز ٜاظ تئٛضی حساوثط تٙصٚ ،أب٘سٌی تهالی ٝوبٔپٛظیتی
ثطضسی ٔیضٛز .تئٛضی حساوثط تٙص ثطضی ثٝغٛضت ضاثغ )18( ٝاست.
| |
()18
استحىبْ ثطضی فبظ ٔبتطیس است.
تٙص ثطضی ٚ
و ٝزض آٖ
ً -5تبیج

√
{

 ٚث ٝتطتیت تٙص اوتبٞسضاَ ثطضی فبظ ٔبتطیس  ٚاستحىبْ تسّیٓ
ثٝغٛضت ضاثغ )11( ٝتؼطیف
تهخٟت ٝفبظ ٔبتطیس ٞستٙس  ٚو ٝزض آٖ
ٔیضٛز.
()11

]

]

[

1. Bridging matrix

زض ایٗ لسٕت ٘تبیح پیصثیٙیضس ٜتٛسظ ٔسَ سبذتبضی زیٙبٔیىی
تؼٕیٓیبفتٔ ٚ ٝسَ زیٙبٔیىی سبذتبضیٔ-بیىطٔٚىب٘یىی ثب ٘تبیح آظٔبیطٍبٞی
ٔمبیسٔ ٝیضٛز .الظْ ث ٝیبزآٚضی است و٘ ٝتبیح آظٔبیطٍبٞی ا٘دبْضس ٜزض ایٗ
تحمیك زض زٔبی اتبق ا٘ساظٌٜیطی ضس ٚ ٜاظ تغییطات زٔبیی غطفٙظط ضسٜ
است .اظ ٔٙبثغ ٔٛخٛز ٘یع ٘تبیح آظٔبیطی اپٛوسی  ]17[ E-862اظ پّیٕطٞبی
ٌطٔبسرت  ٚپّیٕط ٌطٔب٘طْ  ]18[ PB-1تحت ثبضٌصاضی وططی  ٚثطضی ثٝ
ٕٞطا٘ ٜتبیح ثطضی وبٔپٛظیت تهخٟت ٝضیط/ٝاپٛوسی [ ]11استفبزٔ ٜیضٛز.
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ً -1-5تبیج هذل سبختبری دیٌبهیکی تعوینیبفتِ

٘تبیح پیصثیٙیضس ٜثب ٔسَ سبذتبضی زیٙبٔیىی تؼٕیٓیبفت ٝضبُٔ س ٝثرص
است :ثرص ا َٚپیص ثیٙی ضفتبض االستیه وططی یب ثطضی پّیٕط ،ثرص زْٚ
پیصثیٙی ضفتبض غیطاالستیه پّیٕط  ٚثرص س ْٛثطای پیصثیٙی استحىبْ
ٟ٘بیی پّیٕط است .ثسیٗ ٔٙظٛض ثب استفبز ٜاظ ضٚاثظ ٙٔ ،6 ٚ 3 ،1حٙی تٙص-
وط٘ص پّیٕط زض ٘طخ وط٘ص زِرٛا ٜزض ض٘ح ٚسیؼی اظ ٘طخ وط٘ص لبثُ
پیصثیٙی است .ثب پیبزٜسبظی ضٚاثظ فٛق٘ ،تبیح ٔحبسج ٚ ٝزض ضىُٞبی ٚ 12
 13آٚضزٔ ٜیضٛز .ز ٚزست ٝاغّی پّیٕطٞب ،یؼٙی پّیٕطٞبی ٌطٔبسرت ٚ
پّیٕطٞبی ٌطٔب٘طْ ،ػٕٔٛب تحت ضطایظ ثبضٌصاضی یىسبٖ ضفتبضی ثسیبض
ٔتفبٚت اظ ذٛز ٘طبٖ ٔیزٙٞس .اظ سٛی زیٍط ضفتبض وططی  ٚثطضی یه پّیٕط
٘یع ثسیبض ٔتفبٚت است .زض ایٗ تحمیك ،ثب اضائٔ ٝسَ سبذتبضی زیٙبٔیىی
تؼٕیٓ یبفت ٝایٗ ضفتبض ٌستطز ٚ ٜپیچیس ٜپّیٕطٞبی ٔرتّف ثب زلتی ٔغّٛة
پیصثیٙی ٔی ضٛز .ثطای ٔحبسج ٝپبضأتطٞبی ٔبزی ایٗ ٔسَ٘ ،یبظ ث ٝا٘دبْ سٝ
آظٔبیص زض ٘طخ وط٘ص ٔتفبٚت است.

(اِف)

(ة)

(اِف)

شکل ٔ 13مبیس٘ ٝتبیح حبغُ اظ ٔسَ سبذتبضی زیٙبٔیىی تؼٕیٓیبفت ٝثطای ٘طخٞبی
وط٘ص ٔرتّف ثب زازٜٞبی آظٔبیطی ثطضی اِف)  ML-506ة ]17[ E-862

ضىُ  15پیصثیٙی استحىبْ ثطضی ٔسَ زیٙبٔیىی سبذتبضی
ٔبیىطٔٚىب٘یىی ضا ٘طبٖ ٔیزٞسٕٞ .بٖعٛض و ٝایٗ ضىُ ٘طبٖ ٔیزٞسٔ ،سَ
ث ٝذٛثی استحىبْ ٚاثست ٝث٘ ٝطخ وط٘ص وبٔپٛظیت تهخٟت ٝضیط/ٝاپٛوسی ضا
پیصثیٙی ٔیوٙس .اظ سٛی زیٍط ٔسَ فٛق ٘سجت ث ٝزیٍط ٔسَ اضائٝضس ٜزض
ایٗ ظٔی ،ٝٙذغبی وٕتطی زض پیصثیٙی ضفتبض ٔبز ٜزاضز.

(ة)
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شکل ٔ 12مبیس٘ ٝتبیح حبغُ اظ ٔسَ سبذتبضی زیٙبٔیىی تؼٕیٓیبفت ٝثطای ٘طخٞبی
وط٘ص ٔرتّف ثب زازٜٞبی آظٔبیطی وططی اِف)  ]17[E-862ة) ]18[ PB-1
ً –2-5تبیج هذل دیٌبهیکی سبختبری-هبیکرٍهکبًیکی
زض ایٗ ثرص ض٘ٚسی و ٝزض ضىُ  7اضائ ٝضس ٜاست ،ا٘دبْ ٌطفت تب ذٛاظ
ٔىب٘یىی وبٔپٛظیت اِیبف ضیط/ٝضظیٗ اپٛوسی تحت ثبضٌصاضی ثطش زاذُ
غفحٝای پیصثیٙی ضٛز .ضىُ  14پیصثیٙی ٔس َٚثطضی ٔسَ زیٙبٔیىی
سبذتبضیٔ-بیىطٔٚىب٘یىی ضا ٘طبٖ ٔیزٞسٕٞ .بٖعٛض ؤ ٝمبیس ٝپیصثیٙی
ٔسَ ثب ٘تبیح آظٔبیطٍبٞی [٘ ]11طبٖ ٔیزٞسٔ ،سَ ث ٝذٛثی تٛا٘بیی
پیصثیٙی ضفتبض االستیه وبٔپٛظیت تهخٟت ٝضیط/ٝاپٛوسی ضا زض ٘طخ وط٘ص
زِرٛا ٜزاضاست.

شکل ٔ 14مبیس٘ ٝتبیح حبغُ اظ پیصثیٙی ٔسَ زیٙبٔیىی سبذتبضیٔ-بیىطٔٚىب٘یىی
اظ ضفتبض االستیه وبٔپٛظیت ضیط/ٝاپٛوسی ثب ٘تبیح آظٔبیطٍبٞی []11

پیصثیٙی ٔسَ ضىطیٕٞ ٚ ٝىبضاٖ [ ]14اظ استحىبْ ٔبز ٜاظ ٘تبیح
آظٔبیطٍبٞی فبغّ ٝلبثُ ٔالحظٝای ٌطفت ٝاست .زض تٛخی ٝاذتالف ٔسَ
اضائ ٝضس ٜزض ایٗ تحمیك ٔ ٚسَ ضىطیٕٞ ٚ ٝىبضأٖ ،یتٛاٖ ث ٝزض٘ظط ٍ٘طفتٗ

محمود مهرداد شکریه و همکاران
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ٚ ع ثبضٌصاضیٛ٘ ٝ ثٝبٔیىی تؼٕیٓیبفتٙاثستٍی ٔسَ سبذتبضی زیٚ ْػس
. ثطضیٚ بی وططیٞ ٘طخ وط٘ص عی ثبضٌصاضیٝ ثٝاثستٚ ی ضفتبضٙپیصثی
َ ٔسٝسبظی ثب اضائٝبی ٔطرػٞ ا٘دبْ آظٔبیصٝص چطٍٕیط ٘یبظ ثٞوب
ظیتٛی ضفتبض وبٔپٙٔىب٘یىی اظ عطیك پیصثیٚٔبیىط-بٔیىی سبذتبضیٙزی
.ٜاٛ وسط حدٕی اِیبف زِرٚ  زض ٘طخ وط٘صٝتٟتهخ
َ زض ٔبتطیس ٘طٔی فبظ ٔبتطیس زض ٔسٝزض٘ظط ٌطفتٗ تبثیطات پالستیست
 افعایص زلتٝ زض ٘تیدٚ ٔىب٘یىیٚٔبیىط-بٔیىی سبذتبضیٙزی
.بٞیٙپیصثی
ٔىب٘یىی زضٚٔبیىط-بٔیىی سبذتبضیٙ ٔسَ زیٝزی وٚذغبی ٔحس
ٝتٟظیت تهخٛ استحىبْ ثطضی وبٔپٚ ی ضفتبض االستیهٙپیصثی
.بض زضغس ٔیضسسٟ چٝ حساوثط ٔمساض آٖ ثٝضیوٛعٝوسی زاضز؛ ثٛاپ/ٝضیط
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ٜٕىبضاٖ اضبضٞ ٚ ٝسظ ضىطیٛظیت تٛ زض ٔبتطیس ٘طٔی وبٔپٝاثطات پالستیسیت
.وطز

[1] Bodner, S. R. and Partom, Y., “Constitutive equations for elasticviscoplastic strain-hardeningmaterials,”J.Appl.Mech.,Vol.42,No.2,pp.
385–389, 1975.
[2] Johnson, G. and Cook, W., “A constitutive model and data for metals
subjectedtolargestrains,highstrainratesandhightemperatures,”Proc.
7th Int. Symp. Ballist., Vol. 21, pp. 541–547, 1983.
[3] Zerilli, F. J. and Armstrong, R. W., “Dislocation-mechanics-based
constitutive relations formaterialdynamicscalculations,”J.Appl.Phys.,
Vol. 61, No. 5, pp. 1816–1825, 1987.
[4] Bodner,S.andMerzer,A.,“Viscoplasticconstitutiveequationsforcopper
withstrainratehistoryandtemperatureeffects,”J.Eng.Mater.Technol.,
Vol. 100, No. 4, pp. 388–394, 1978.
[5] Meyer, H., “A modified Zerilli-Armstrong constitutive model describing
the strength and localizing behaviour of Ti-6Al-4V, Army Research
Laboratory,”2006.
[6] Gilat, A. Goldberg, R. and Roberts, G., “Strain rate sensitivity of epoxy
resinintensileandshearloading,”J.Aerosp.Eng.,Vol.20,No.2,pp.75–
89, 2007.
[7] Arruda, E. M. Boyce, M. C. and Jayachandran, R., “Effects of strain rate,
temperature and thermomechanical coupling on the finite strain
deformation of glassy polymers,” Mech. Mater., Vol. 19, No. 2, pp. 193–
212, 1995.
[8] Gerlach, R. Siviour, C. R. Petrinic, N. and Wiegand, J., “Experimental
characterisation and constitutive modelling of RTM-6 resin under
impactloading,”Polymer(Guildf).,Vol.49,No.11,pp.2728–2737, 2008.
[9] Shokrieh, M. M. Shamaei Kashani, A. R. andMosalmani,R.,“Presentinga
Novel Dynamic Constitutive Model for Predicting of Mechanical
Behavior of Polymers,” In Persian, in 22nd International Conference of
Mechanical Engineering (ISME ), 2014, pp. 22–24.
[10] Shokrieh, M. M. Shamaei Kashani, A. and Mosalmani, R., “A dynamicmicromechanical constitutive model to predict the strain rate
dependent shear behavior of neat and reinforced polymers with carbon
nanofibers,” In Persian, Modares Mech. Eng., Vol. 15, No. 7, pp. 13–21,
2015.
[11] Shokrieh, M. M. and Omidi, M. J., “Investigation of strain rate effects on
in-plane shear properties of glass/epoxy composites,” Compos. Struct.,
Vol. 91, No. 1, pp. 95–102, 2009.
[12] Gilat, A. Goldberg, R. K. andRoberts,G.D.,“Experimentalstudyofstrainrate-dependent behavior of carbon/epoxy composite,” Compos. Sci.
Technol., Vol. 62, No. 10, pp. 1469–1476, 2002.
[13] Chamis, C. C. and Smith, G. T., “Environmental and High Strain Rate
Effects on Composites for Engine Applications.,” AIAA J., Vol. 22, No. 1,
pp. 128–134, 1984.
[14] Shokrieh, M. M. Mosalmani, R. and Omidi, M. J. “Strain-rate dependent
micromechanical method to investigate the strength properties of
glass/epoxycomposites,”Compos.Struct.,Vol.111,pp.232–239, 2014.
[15] Huang, Z.-M., “A unified micromechanical model for the mechanical
properties of two constituent composite materials part ii: Plastic
behavior,” J. Thermoplast. Compos. Mater., Vol. 13, No. 5, pp. 344–362,
2000.
[16] Huang, Z., “Micromechanical prediction of ultimate strength of
transversely isotropic fibrous composites,” Int. J. Solids Struct., Vol. 38,
No. 22, pp. 4147–4172, 2001.
[17] Zheng,X.,“Nonlinearstrainratedependentcompositemodelforexplicit
finiteelementanalysis,”PhDthesis,2006.
[18] Schoßig, M. Bierögel, C. Grellmann, W. andMecklenburg,T.,“Mechanical
behavior of glass-fiber reinforced thermoplastic materials under high
strainrates,”Polym.Test.,Vol.27,No.7,pp.893–900, 2008.
[19] Shokrieh, M. Mosalmani, R. and Shamaei, A., “A combined
micromechanical–numerical model to simulate shear behavior of carbon
nanofiber/epoxy nanocomposites,” Mater. Des., Vol. 67, pp. 531–537,
2015.

ٔىب٘یىیٚٔبیىط-بٔیىی سبذتبضیٙی ٔسَ زیٙ ٘تبیح حبغُ اظ پیصثیٝ ٔمبیس15 شکل
ٚ ٝ ٔسَ ضىطیٚ ]11[ یٞوسی ثب ٘تبیح آظٔبیطٍبٛاپ/ٝظیت ضیطٛاظ استحىبْ وبٔپ
]14[ ٖٕىبضاٞ

 ًتیجِگیری-6
ٝتٟظیت اِیبفی تهخٛ ٘طخ وط٘ص وبٔپٝ ثٝاثستٚ اظ ٔىب٘یىیٛی ذٙپیصثی
 زض اثتسا ٔسَ سبذتبضی. ضسٝ زض ایٗ تحمیك ثساٖ پطزاذتٝسفی است وٞ
َٚ ثرص اٝ ثرص است وٝ ایٗ ٔسَ ضبُٔ س. ضسٝ اضائٝبٔیىی تؼٕیٓیبفتٙزی
ْ ضفتبضٚ ثرص ز.وط٘ص ٔیپطزاظز-صٙی تٙحٙٔ  االستیهٝی ٘بحیٙ پیصثیٝث
بییٟ٘ ْْ استحىبٛ ثرص سٚ سٙی ٔیوٙی ضا پیصثیٙحٙٔ غیطاالستیه
ض اثتسا ثب ثطضسی ضفتبضٛظٙٔ ٗ ثسی.سٙی ٔیوٙوط٘ص ضا پیصثی-صٙی تٙحٙٔ
ی ضفتبض االستیهٙای ٔبزی ثطای پیصثیٝ ضاثغ،بی ٔرتّفٞاالستیه پّیٕط
ٜ ضسٝ ثطای فّعات اضائٝن وٛو-ٖٛ سپس ثب اغالح ٔسَ خب٘س. ضسٝپّیٕط اضائ
ٝٔ زض ازا.ی ضسٙت پیصثیٚب زض ٘طخ وط٘ص ٔتفبٞ ضفتبض غیطذغی پّیٕط،زٛث
 ٘طخٝ ثٝاثستٚ بٞ پّیٕطَٝ االستیسیتٚ ثطای ٔسٝای وٝ ضاثغٝ ضس ٔطبثٜسٞٔطب
ب ٘یع زض٘ظط ٌطفت؛ٞبیی پّیٕطٟ٘ ْاٖ ثطای استحىبٛ ٔی ت،ز زاضزٛخٚ وط٘ص
یٙبی ٔرتّف لبثُ پیصثیٞوط٘ص پّیٕط-صٙی تٙحٙٔ ْثسیٗ تطتیت تٕب
ٚ ً٘اٛٞ ٝٔىب٘یىی پالستیسیتٚ اظ ٔسَ ٔبیىطٜ ثب استفبزٝٔ زض ازا.زٛس ثٞاٛذ
 ٘طخٝ ثٝاثستٚ  ضفتبض،ٝبٔیىی سبذتبضی تؼٕیٓیبفتٙتطویت آٖ ثب ٔسَ زی
یٙا٘بیی پیصثیٛ ایٗ ٔسَ ت.ی ضسٙظیت اِیبفی پیصثیٛوط٘ص ثطضی وبٔپ
 ضا زض ٘طخٝتٟبی اِیبفی تهخٞظیتٛ ٘طخ وط٘ص ثطضی وبٔپٝ ثٝاثستٚ ضفتبض
ٝبی اضائَٞ ٔعایبی ٔسّٕٝ اظ خ. اِیبف زاضاستٜاٛ وسط حدٕی زِرٚ وط٘ص
: وطزٜاضز ظیط اضبضٛٔ ٝاٖ ثٛ زض ایٗ تحمیك ٔیتٜضس
 ٘طخ وط٘ص پّیٕطٝ ثٝاثستٚ بییٟ٘ ْ استحىبٚ ی ضفتبض االستیهٙ پیصثی
.ٜضسٝبی تدطثی اضائَٞ وٕه ٔسٝذبِع ث
 وٕهٝ ٘طخ وط٘ص پّیٕط ذبِع ثٝ ثٝاثستٚ ی ضفتبض غیطاالستیهٙ پیصثی
 حساوثطٝضیوٛعٝة؛ ثّٛن ثب زلت ٔغٛو-ٖٛ خب٘سٜٔسَ اغالحضس
 ثطایٚ  زضغس6/58  ثطاثطE-862 ی ضفتبض ثطضیٙذغبی ٔسَ زض پیصثی
ی ضفتبض وططیٙ حساوثط ذغبی پیصثی. زضغس است5/42  ثطاثطML-506
 زضغس6/4  ثطاثطE-862  ثطایٚ  زضغس10/97  ٘یع ثطاثطPB-1 ثطای پّیٕط
.است
ٝاثستٚ ی ضفتبضٙ ثطای پیصثیٝبٔیىی تؼٕیٓیبفتٙ غحت ٔسَ سبذتبضی زی
ٜ ٌطٔب٘طْ زض ثبظٚ بی ٌطٔبسرتٞب ضبُٔ پّیٕطٞاع پّیٕطٛ٘ ٘طخ وط٘ص اٝث
400 بی ثبِغ ثطٞسیؼی اظ ٘طخ وط٘ص اظ ٘طخ وط٘ص استبتیه تب ٘طخٚ
.ٝثطثب٘ی
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