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 ثذیي هٌظَر یک.ّذف ایي تحمیك ثذست آٍردى خَاظ هکبًیکی هَاد هزکت چٌذ فبسی ثب درصذ حدوی ثبالی اضغبلکٌٌذُ هیثبضذ
 رٍش ّوگي سبسی ارائِ ضذُ در ایي همبلِ ثز پبیِ تزکیجی اس.رٍش خذیذ ثزای ّوگيسبسی کبهپَسیتّبی چٌذفبسی ارایِ گزدیذُ است
 ًبمگذاری گزدیذُ ٍ ضبهل چْبرMT-DS  رٍش ّوگيسبسی خذیذ ثب ًبم هذل.تبًبکب ٍ هذل دیفزاًسیلی تَسؼِ یبفتِ است-هذل هَری
ُ تبًسَر سفتی ثزای هبد، در هزحلِ دٍم. کزًص هتَسػ ایدبد ضذُ در اضغبلکٌٌذُ هحبسجِ هیضَد، در هزحلِ اٍل.هزحلِ هیثبضذ
 تبًسَر توزکش کزًص ثز اسبس هذل، سپس در هزحلِ سَم.ّوگيسبسی ضذُ ثز پبیِ هذل دیفزاًسیلی تصحیح ضذُ هحبسجِ هیگزدد
 تبًسَر توزکش کزًص ٍ تبًسَر سفتی ثزای هبدُ ّوگيسبسی، در اًتْب ٍ در هزحلِ چْبرم.تبًبکب ٍ هؼبدالت اضلجی هحبسجِ هیگزدد-هَری
 تبًسَر توزکش کزًص، ثب تَخِ ثِ ضکل اضغبلکٌٌذُ ٍ درصذ حدوی آى، ثزای ّوگيسبسی. هحبسجِ هیضًَذMT-DS ضذُ ثز اسبس هذل
ُ ثب ایي رٍش در ّز هزحلِ خَاظ هبد.در ّز هزحلِ هحبسجِ ضذُ ٍ ثزای هحبسجِ تبًسَر سفتی هبدُ ّوگيسبسی ثکبر گزفتِ هیضَد
 ثب اًدبم ایي ػول تأثیز سبیز اضغبلکٌٌذُّب ثز رٍی.سهیٌِ ّوگي ضذُ ثِ خبی هطخصبت هبدُ سهیٌِ اٍلیِ ٍارد هحبسجبت هیضًَذ
 ایي خبیگشیٌی ثِ صَرت پیَستِ تکزار هیضَد تب در اًتْب تبًسَر سفتی هؼبدل ثذست.اضغبلکٌٌذُّبی هدبٍر ًیش در ًظز گزفتِ هیضَد
 ًتبیح ثذست آهذُ اس. ًتبیح ثذست اهذُ اس آى ثب ًتبیح آسهبیصّب هَرد ارسیبثی لزار گزفتٌذ، ثزای اػتجبرسٌدی هذل ارایِ ضذُ خذیذ.آیذ
.ارسیبثی هذل خذیذ حبکی اس تَاًوٌذی آى هیثبضذ
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This study aims to obtain mechanical properties of multi-phase composite materials with high volume fraction of
inclusion. For this purpose, a new method is presented for the homogenization of multi-phase composites. A new
homogenization method was developed based on a combination of the Mori-Tanaka model and the differential
model. The new homogenization method was named MT-DS model which consists of four stages. In the first stage,
average strain created in the inclusion is calculated. Then, based on the modified differential scheme, the stiffness
tensor for the homogenized material is calculated. In the third stage, based on the Mori-Tanaka model as well as
Eshelby equations, the strain concentration tensor is calculated. Finally, in the fourth stage, using the MT-DS
model, the strain concentration and stiffness tensors for the homogenized material are calculated. For
homogenization, according to shape of the inclusion as well as its volume fraction, the strain concentration tensor
is calculated and the homogenized material is used in order to calculate the stiffness tensor. Using this method, in
each stage, instead of properties of the raw matrix material, properties of the homogenized matrix material are
included in the calculations. The effect of other inclusions on the adjacent inclusions is also considered. This
procedure is continuously repeated until the equivalent stiffness tensor is obtained. To validate the new proposed
model, obtained results were evaluated in a comparison with the results of the experiments.
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 -1هقدهِ
هذل ّبی سبختبری کِ ثزاسبس آى ثتَاى خَاظ هکبًیکی هَاد هزکت را
تخویي سد ،یکی اس هَارد هْن تحمیك در سبلّبی اخیز ثَدُ استّ .ذف اس
ػلن هبیکزٍهکبًیک ایدبد پلی ثیي خَاظ هبیکزٍسکَپی هَاد تطکیلدٌّذُ ٍ
خَاظ هبدُ کبهپَسیتی هیثبضذ .ایي هَظَع اس چٌذیي دِّ لجل هَظَع
پژٍّص داًطوٌذاى سیبدی ثَدُ است .رٍشّبی تَسؼِیبفتِ در ایي سهیٌِ را
ثِ ؼَر کلی هیتَاى ثِ چْبر ثخص تمسین کزد:
2
1
الف) تحلیل تَسیغ رلیك یب هذل سلَل سیزیي کِ در آى سلَل ٍاحذ ثِ
ػٌَاى ًوبیٌذُ ثِ صَرت پیکسلّبی دٍ یب سِثؼذی اًتخبة
هیضَد [.]1
3
ة) ّوگيسبسی ثز اسبس سلَل ٍاحذ ثب استفبدُ اس ضجیِ سبسی الوبى
هحذٍد ].[2
4
ج) ّوگيسبسی ثز اسبس حَسُ خبثدبیی ].[3
5
د) ّوگيسبسی ثز اسبس رٍش هیبًگیي هیذاى ثب استفبدُ اس رٍاثػ
هبیکزٍهکبًیک ].[5-4
یکی اس کبرّبی ارسضوٌذ در سهیٌِ ّوگيسبسی ثز اسبس هیبًگیي
هیذاى ،هسئلِ اضلجی [ ]6است کِ در آى هیذاىّبی تٌص ٍ کزًص درٍى ٍ
ثیزٍى یک اضغبل کٌٌذُ ثیعَی ،درٍى یک هحیػ االستیک ٍ ایشٍتزٍپیک
هَرد ثزرسی لزار گزفتِ است .ایي کبر سهیٌِسبس فؼبلیتّبی ثسیبری ثزای
خبًطیي کزدى ًبخبلصیّبی درٍى یک هبدُ هزکت ثب یک اضغبلکٌٌذُ هؼبدل
است .اضغبلکٌٌذُ یک ًبحیِ اس یک هبدُ ّوسبًگزد است کِ درٍى آى یک
کزًص ٍیژُ ٍخَد دارد [.]7
دٍرُای اس همبالت هَخَد در ایي سهیٌِ ًطبى هیدّذ کِ هذلّبی
هختلفی در سهیٌِ ّوگيسبسی ثز اسبس هسئلِ اضلجی ارائِ ضذُ است ]-8
 .[15هذل هَری-تبًبکب ] [8ثزای ّوگيسبسی کبهپَسیت ثب درصذ حدوی
پبییي اضغبلکٌٌذُ ثسیبر هٌبست است .اس خولِ هذلّبی دیگز ارائِ ضذُ در
6
ایي سهیٌِ هذل خَدسبسگبر ] [9است ،کِ ػوذتب ثزای یک کبهپَسیت ثب
7
سبختبر پلیکزیستبل استفبدُ هیضَد .هذل اضغبلکٌٌذُ دٍتبیی کِ تَسػ
8
ًؼوتً-بصز ] [10ارائِ ضذُ تزکیجی اس هذل هَری-تبًبکب ٍ هذل خَدسبسگبر
9
است .هذل لیلٌس ]ً [11یش خبصیت هبدُ هزکت را تبثؼی اس همذار پیصثیٌی
ضذُ تَسػ رٍش هَری-تبًبکب ٍ رٍش هَری-تبًبکبی هؼکَس در ًظز
10
هیگیزد .در هذل تَسیغ رلیك ] [12فزض هیضَد کِ فبصلِ ًبّوگٌیّب اس
ّن آًمذر سیبد است کِ ًبّوگٌیّب ّیچگًَِ اثزی ثز یکذیگز ًذارًذ .هذل
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دیفزاًسیلی ( )DSثیبى ضذُ در هزخغ ] [13ثیبى ضذُ ثز هجٌبی خبسبسی
اضغبلکٌٌذُ ،درٍى سهیٌِ ثب گبمّبی ثسیبر کَچک است .ایي رٍش هیتَاًذ ثب
رٍش ٍالؼی سبخت هَاد ًبّوگي کِ ثب الحبق تذریدی یک فبس درٍى سهیٌِ
صَرت هیگیزد ،هزتجػ ثبضذ.
اس خولِ تحمیمبت دیگزی کِ در سهیٌِ ّوگيسبسی صَرت گزفتِ
هیتَاى ثِ تحمیمبت صَرت گزفتِ تَسػ ادٍاًی ٍ تبکز ] [15-14اضبرُ ًوَد
کِ ثِ خْتگیزی اضغبلکٌٌذُ در کبهپَسیت چٌذفبسی پزداختِ ٍ ایي هسألِ

را ثز اسبس تبًسَر چزخص هَرد ثزرسی لزار دادُ است .اس هیبى هذلّبی
ارائِضذُ ،هذل هَری-تبًبکب ثزای درصذ حدوی کوتز اس  30درصذ ًتبیح
هٌبسجی ارائِ هیکٌذ .ػلت ایي هحذٍدیتً ،حَُ ثذست اٍردى تبًسَر توزکش
کزًص در رٍش هَری-تبًبکب هیثبضذ .در ایي هذل ،تأثیز اضغبلکٌٌذُّب ثز
رٍی ّوذیگز در ًظز گزفتِ ضذُ اهب اثزات آىّب ثز رٍی خَاظ هبتزیس لحبؾ
ًویضَد .لذاّ ،وَارُ خَاظ هبتزیس در هزاحل ّوگيسبسی ثب خَاظ
هبتزیس اٍلیِ یکسبى در ًظز گزفتِ هیضَد .لذا ایي ًَع هذلسبسی ثزای کسز
حدوی ثبالی اضغبلکٌٌذُ ًتبیح هٌبسجی ارائِ ًویدّذ .اس ؼزفی ادػب هیضَد
کِ هذل دیفزاًسیلی ثزای درصذ حدوی ثبالی اضغبلکٌٌذُ کبرثزد دارد ].[13
اهب در ایي هذل ،اثز اضغبلکٌٌذُّب ثز رٍی یکذیگز در ًظز گزفتِ ًویضَد .لذا
ثب تَخِ ثِ ػذم لحبؾکزدى اثز اضغبلکٌٌذُّب ثز رٍی یکذیگز ،هذل
دیفزاًسیلی در ػول ثزای درصذ حدوی ثبالی اضغبلکٌٌذُ ًتبیح هٌبسجی
ارائِ ًویدّذ ].[13
در ایي همبلِ تالش ضذُ است تب ثب تصحیح رٍاثػ هذل دیفزاًسیلی ٍ
تزکیت کزدى آى ثب هذل هَری-تبًبکب ،هذلی ارائِ گزدد کِ ثتَاًذ ثب در
ًظزگزفتي اثز اضغبلکٌٌذُّب ثز رٍی یکذیگز ،ثزای درصذحدوی ثبالی
اضغبلکٌٌذُ ًتبیح هٌبسجی ارائِ کٌذ ٍ هحذٍدیتّبی دٍ هذل ارائِ ضذُ را
ًذاضتِ ثبضذ .ثز ایي اسبس در ایي تحمیك هذل خذیذی ارائِ هیگزدد کِ
لبثلیت ّوگيسبسی هَاد هزکت ثب درصذ حدوی ثبالی اضغبلکٌٌذُ را دارد.
ثزای ثزرسی صحت هذل ارائِ ضذًُ ،تبیح ثذست اهذُ اس هذل ثب ًتبیح
آسهبیصّب هَرد ارسیبثی لزار هیگیزد.
 -2هفَْم جسء حجوی هعرف ٍ شرایط هرزی
یک ًمؽِ هبًٌذ  Pدر هحیػ هکزٍ (ضکل  )1هیتَاًذ ثیبًگز یک حدن اس ریش
سبختبرّبی تطکیل دٌّذُ هبدُای ًبّوگي در همیبس هبیکزٍ ثبضذّ .ذف اس
تؼییي خشء حدوی هؼزف 12ایي است کِ کویبت سبختبری در همیبس هکزٍی
یک ًمؽِ اس هبدُ ثِ خَاظ هبیکزٍ سبختبرّبی تطکیل دٌّذُ آى هبدُ رثػ
دادُ ضَد [ .]16اس لحبؾ اثؼبدی ،خشء حدوی هؼزف ثبیذ آًمذر ثشرگ ثبضذ کِ
ضبهل تؼذاد سیبدی اس اًَاع هبیکزٍ اخشای تطکیل دٌّذُ هبدُ ثبضذ ٍ اس ؼزفی
اس ّز ؼَلی کِ رٍی آى تٌصّب ٍ یب کزًصّبی هیبًگیي هبدُ هزکت تغییز
هیکٌذ کَچکتز ثبضذ [.]17
ّوبىؼَر کِ در ضکل  1دیذُ هیضَد هیتَاى یک الوبى هبیکزٍ پیچیذُ
اس لحبؾ سبختبری اس فعبی هکزٍ اًتخبة ًوَدّ .یچ ظزٍرتی ثزای یکٌَاخت
ثَدى تٌص ٍ کزًص ثز رٍی ایي الوبى ٍخَد ًذارد ٍ .ثِ ّویي ػلت اس حَسُ
هتَسػ تٌص ٍ کزًص ثز رٍی الوبى حدوی هؼزف استفبدُ هیضَد.

1
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شکل ً 1بّوگٌی در همیبس هبیکزٍ ][18
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در ایي صَرت دٍ ًَع ضزغ هزسی ضبهل ،اػوبل خبثِخبیی خؽی ٍ اػوبل
1
کٌص یکٌَاخت رٍی هزسّبی خشء حدوی هؼزف لبثل اػوبل است .کزًص
هتَسػ اػوبلی ثز رٍی خشء حدوی هؼزف ثِ صَرت راثؽِی ( )1است:
〉 〈

) ( ∫

〉 〈

() 1

در ضکل  2یک کبهپَسیت دٍ فبسی ًطبى دادُ ضذُ است در ایي
کبهپَسیت دٍ فبسی تٌص هب کزٍ هتَسػ لزار گزفتِ ثز رٍی خشء حدوی هؼزف
را هی تَاى ثِ صَرت هدوَػی اس تٌص هتَسػ لزار گزفتِ ثز رٍی سهیٌِ ٍ
اضغبلکٌٌذُ ثِ صَرت راثؽِی ( )2ثیبى کزد:
〉 〈
〉 〈
〉 〈
() 2
حدن اضغبلکٌٌذُ ٍ

ّوگيسبسی ][18

حدن هبتزیس؛ کزًص هتَسػ هکزٍ ثز

رٍی  RVEرا هی تَاى اس راثؽِی ( )3استخزاج کزد ]:[19
() 3

شکل  3الف) کبهپَسیت دٍ فبسی لجل اس ّوگي سبسی .ة) کبهپَسیت ثؼذ اس

〉 〈

〉 〈

() 4
〉 〈

〉 〈

〉 〈

ة) تبًسَر توزکش کزًص ̃ کِ کزًص هتَسػ اضغبلکٌٌذُ ٍ سهیٌِ را ثِ ّن
هزتجػ هیکٌذ:
〉 〈 ̃

() 5

 -1-2تئَری ّوگيسبزی ثرای کبهپَزیتّبی دٍ فبزی

ّزگبُ  ωثیبًگز هحذٍدُای اس فعبی یک هبدُ ثبضذ ٍ 𝜔 سیز هدوَػِای
درٍى ایي هحذٍدُ ثبضذ کِ ثب 𝜔 ّودٌس ًجبضذ ،آًگبُ 𝜔 اضغبلکٌٌذُ
ًبهیذُ هیضَد .در تؼزیف ًبّوگٌی ّیچ کزًص ٍیژُای در ًظز گزفتِ ًوی-
ضَد [ .]17در ضکل ً 3بخبلصی 𝜔 ٍ هحیػ پیزاهَى آى 𝜔 ًطبى دادُ ضذُ
است .در تئَری هبیکزٍهکبًیک ثزای ّوگيکزدى ٍ ثزداضتي ػبهل ًبّوگٌی،
ًبحیِ ًبّوگٌی را ثب یک اضغبلکٌٌذُ هؼبدل کِ در آى کزًص ٍیژُ ثِ ضکل
هٌبسجی تَسیغ ضذُ است ،ػَض هیکٌٌذ .پس اس ػَضکزدى ًبّوگٌی ثب

〉 〈

در هؼبدلِ (ً )6حَُ ارتجبغ دٍ تبًسَر توزکش کزًص ثیبى ضذُ است.
̃)

()6

(

سفتی االستیک هبدُ ّوگي هؼبدل ،یک تبًسَر سفتی ثزای هبدُ ّوگيسبسی
ضذُ است کِ در راثؽِی ( )7ایي تبًسَر ًطبى دادُ ضذُ است.
)

(

در تئَری ّوگيسبسی دٍ ًَع تبًسَر توزکش کزًص تؼزیف ضذُ است:

ّذف هذلّبی ارائِضذُ ثزای ّوگيسبسی هَاد کبهپَسیت ،هحبسجِ
تبًسَر سفتی هؼبدل هیثبضذ .اس خولِ هذلّبی ارائِ ضذُ ثزای ّوگيسبسی
هَاد کبهپَسیت ػجبرتٌذ اس هذل هَری-تبًبکب ][8؛ هذل خَد سبسگبری ]،[9
هذل ًؼوتً-بصز ] ،[10هذل لیلٌس ] ،[11هذل دیفزاًسیلی (،[13] )DS
هذل رلیك] ،[21هذل ٍیت ] ٍ [22هذل ریَس ] .[23اس ثیي ایي هذلّب در
ّوگيسبسی ،هذلّبی هَری-تبًبکب ٍ هذل دیفزاًسلی رایح ٍ پزکبرثزدتز
هیثبضٌذ .هذل هَری-تبًبکب هذلی هٌبست ثزای ّوگيسبسی هَاد هزکت ثب
کسزحدوی پبییي اضغبلکٌٌذُ هیثبضذ .ادػب هیضَد کِ ثزای درصذ حدوی
ثبالی اضغبلکٌٌذُ هذل دیفزاًسیلی هذل هٌبسجی است .در اداهِ هذل هَری-
تبًبکب ٍ هذل دیفزاًسیلی هَرد ثزرسی لزار هیگیزد.

الف) تبًسَر توزکش کزًص کِ کزًص هیبًگیي اضغبلکٌٌذُّب را ثِ کزًص
هیبًگیي رٍی خشء حدوی هؼزف رثػ هیدّذ.

الف) -هدل هَری-تبًبکب

شکل  2کبهپَسیت دٍ فبسی ][18

Traction

1

هذل هَری-تبًبکب سهبًی هَرد استفبدُ لزار هیگیزد کِ ًسجت حدوی
ًبّوگٌیّب همذار هتَسؽی (حذاکثز  30درصذ) داضتِ ثبضذ .در رٍش هَری-
تبًبکب فزض هیضَد کِ ّز ًبّوگٌی تحت تأثیز کزًص ًبضی اس ٍخَد
ًبّوگٌیّبی اؼزافص لزار دارد ] .[8راثؽِی (ً )9حَُ ثذست اٍردى تبًسَر
توزکشکزًص در رٍش هَری-تبًبکب را ًطبى هی دّذ .در ایي هذلّ ،وَارُ
خَاظ سهیٌِ (هبتزیس) در هزاحل ّوگيسبسی ثب خَاظ سهیٌِ اٍلیِ یکسبى
در ًظز گزفتِ هیضَد .ایي ثذاى هؼٌی است کِ تأثیز اضغبلکٌٌذُّب در
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هزاحل ّوگي سبسی ثز رٍی خَاظ سهیٌِ در ًظز گزفتِ ًویضَد .لذا ایي ًَع
هذلسبسی ثزای کسز حدوی ثبالی اضغبلکٌٌذُ ًتبیح هٌبسجی ارائِ ًویدّذ.
)

() 8
() 9

}]

[

Calculation of the equivalent strain tensor

(
{)

(

راثؽِی (ً )9حَُ ثذست آٍردى تبًسَر توزکشکزًص در رٍش هَری-
تبًبکب را ًطبى هیدّذ .در ایي هذلّ ،وَارُ خَاظ سهیٌِ (هبتزیس) در هزاحل
ّوگي سبسی ثب خَاظ سهیٌِ اٍلیِ یکسبى در ًظز گزفتِ هیضَد .ایي ثذاى
هؼٌی است کِ تأثیز اضغبلکٌٌذُّب در هزاحل ّوگيسبسی ثز رٍی خَاظ
سهیٌِ در ًظز گزفتِ ًویضَد .لذا ایي ًَع هذلسبسی ثزای کسز حدوی ثبالی
اضغبلکٌٌذُ ًتبیح هٌبسجی ارائِ ًویدّذ.
ة) -هدل دیفراًسیلی

هذل دیفزاًسیلی ثز هجٌبی خبسبسی اضغبلکٌٌذُ ،درٍى سهیٌِ ثب گبمّبی
ثسیبر کَچک است .ایي رٍش ثِ رٍش ٍالؼی سبخت هَاد ًبّوگي کِ ثب
افشٍدى تذریدی یک فبس درٍى سهیٌِ صَرت هیگیزد ،ضجیِ است .اس آًدب کِ
در ّز گبم فمػ یک حدن ًبچیش اس فبس ًبّوگٌی ثِ تبًسَر سفتی درٍى حدن
ثیکزاى ّوگيضذُ سهیٌِ خبسبسی هی ضَد ،استفبدُ اس هذل تَسیغ رلیك ثزای
ثذست آٍردى تبًسَر توزکش کزًص هٌبست هیثبضذ .در ایي رٍش اثز
اضغبلکٌٌذُ ّب ثز رٍی یکذیگز در ًظز گزفتِ ًویضَد .لذا ثِ ّویي ػلت ایي
هذل ًیش ثزای کسزحدوی ثبالی اضغبل کٌٌذُ ًتبیح هٌبسجی را ارائِ ًویدّذ.
اهب اس هشایبی ایي هذل در ًظز گزفتي تأثیز اضغبلکٌٌذُّب در هزاحل
ّوگيسبسی ثز رٍی خَاظ سهیٌِ هیثبضذ.
 -3هدل تَسعِ دادُ شدُ در تحقیق حبضر
هذل ّوگيسبسی ارائِ ضذُ در ایي همبلِ ثز اسبس تصحیح هذل دیفزاًسیلی ٍ
سپس تزکیت آى ثب هذل هَری-تبًبکب پبیِگذاری ضذُاست .در هذل
دیفزاًسیلی تبًسَر توزکشکزًص ثز اسبس هذل رلیك هحبسجِ هیضَد ٍ ثِ
ّویي ػلت تأثیزپذیزی اثز اضغبلکٌٌذُّب ثز رٍی یکذیگز لحبؾ ًویضَد .اهب
در هذل ارائِ ضذُ در ایي تحمیك ،تبًسَر توزکش کزًص ثز اسبس هذل
هَری-تبًبکب هحبسجِ هیضَد ٍ سپس در هؼبدالت هذلسبسی دیفزاًسیلی لزار
هیگیزد .ثب ایي رٍش اثز اضغبلکٌٌذُ ّب ثز رٍی یکذیگز ٍ ثز رٍی خَاظ
سهیٌِ در هحبسجبت لحبؾ هیضَد .هذل حبظز اس تزکیت هذل هَری-تبًبکب ثب
هذل اصالح ضذُ دیفزاًسیلی ،تَسؼِ یبفتِ ٍ ثٌبم هذل ً MT-DSبمگذاری
گزدیذُ است .در فلَچبرت ضکل  4هذل  MT-DSضزح گزدیذُ است.
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Calculation of the average micro-strain

در ایي فلَچبرت در هزحلِ اٍل ،کزًص هتَسػ ایدبد ضذُ در
اضغبلکٌٌذُ هحبسجِ هیضَد .سپس در هزحلِ دٍم ،تبًسَر سفتی ثزای هبدُ
ّوگيسبسی ضذُ ثز پبیِ هذل دیفزاًسیلی تصحیح ضذُ هحبسجِ هیگزدد.
ثذًجبل آى درهزحلِ سَم ،تبًسَر توزکشکزًص ثز اسبس هذل هَری-تبًبکب ٍ
هؼبدالت اضلجی هحبسجِ هیگزدد .در هزحلِ چْبرم ،تبًسَر توزکشکزًص ٍ
تبًسَر سفتی ثزای هبدُ ّوگيسبسی ضذُ ثز اسبس هذل  MT-DSهحبسجِ
هیضًَذ .ثزای ّوگيسبسی ،ثب تَخِ ثِ ضکل اضغبلکٌٌذُ ٍ درصذ حدوی
آى ،تبًسَر توزکشکزًص در ّز هزحلِ هحبسجِ ٍ در تبًسَر سفتی ثزای هبدُ

Calculation of the average strain concentration
tensor

Calculation of the strain concentration and the
equivalent stiffness tensor
شکل  4فلَچبرت هزاحل هذل MT-DS

ّوگيسبسی ضذُ لزار هیگیزد .ثب ایي رٍش در ّز هزحلِ خَاظ هبدُ سهیٌِ
ّوگي ضذُ ثِ خبی هطخصبت هبدُ سهیٌِ اٍلیِ ٍارد هحبسجبت هیضَد .ثب
اًدبم ایي ػول تأثیز سبیز اضغبلکٌٌذُّب ثز رٍی اضغبلکٌٌذُّبی هدبٍر ًیش
در ًظز گزفتِ هیضَد .ایي خبیگشیٌی ثِصَرت پیَستِ تکزار هیضَد تب در
اًتْب تبًسَر سفتی هؼبدل ثذست آیذ .ثب ایي رٍش هیتَاى یک کبهپَسیت
حبٍی چٌذ ًَع اضغبلکٌٌذُ ثب اثؼبد ٍ خَاظ هتفبٍت در هبتزیس سهیٌِ را ًیش
ّوگيسبسی ًوَد .در اداهِ هزاحل چْبرگبًِ هذکَر ثب خشئیبت ثیطتز ضزح
گزدیذُاًذ.
 -1-3هرحلِ اٍل

در ایي هزحلِ ارتجبغ کزًص هتَسػ هبیکزٍ ثز اسبس کزًص هتَسػ رسیي ٍ
الیبف ؼجك راثؽِی ( )10تب ( )12ثیبى هیضَد.
〉 〈

()10
〉 〈

()11
()12

〉 〈

〉 〈
〉 〈

〉 〈

〉 〈
〉 〈
〉 〈

 -2-3هرحلِ دٍم

اس هبتزیس خبرج هیضَد ٍ ثِ
در ایي هزحلِ یک خشء حدوی کَچک
اس ًبخبلصی خبیگشیي هیگزددد .راثؽِ ()13
خبی آى یک الوبى خشء
ًسجت دیفزاًسیلی اضغبلکٌٌذُ ثِ حدن کلی هبتزیس را ثیبى هیکٌذ .ایي
همذار در ّز هزحلِ ثِ ػٌَاى اضغبلکٌٌذُ ثِ هبتزیس سهیٌِ اظبفِ هی ضَد .ثب
ایي رٍش در ّز هزحلِ ،تبًسَر توزکشکزًص ٍ تبًسَر سفتی هؼبدل هحبسجِ
هیضًَذ ٍ ّوبىؼَر کِ در راثؽِی (ً )14طبى دادُ ضذُ ،اس تبًسَر سفتی
هؼبدل در هزحلِ ثؼذی ّوگيسبسی ثِ ػٌَاى تبًسَر سفتی سهیٌِ استفبدُ
هیگزدد .راثؽِی ( )15تغییزات تبًسَر توزکش کزًص در ّز هزحلِ ثزای
خبیگشیٌی در تبًسَر سفتی هؼبدل را ارائِ هیکٌذ ،ایي ػول ثِ صَرت پیَستِ
تکزار هیضَد تب تبًسَر سفتی هؼبدل هبدُ کبهپَسیت هحبسجِ گزدد .درصذ
حدوی اضغبلکٌٌذُ لزار گزفتِ در سهیٌِ هیثبضذّ .وبىؼَر کِ در راثؽِی
ثطَد
(ً )16طبى دادُ ضذُ است اگز درصذ حدوی اضغبلکٌٌذُ
تبًسَر سفتی هؼبدل ثب تبًسَر هبتزیس یکی هیضَد.
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)

()24
)) (

) (

(

)

()15

)

()26
For

(

ضجیِ هذل تَسیغ رلیك است .سهیٌِ تحت
خبثِخبیی یکٌَاخت در دٍر دست ثزرٍی
ًبّوگٌیّب ٍ کزًص در ًتیدِ حعَر
راثؽِی ( )17تٌص ٍ کزًص ایدبد ضذُ در

(

( )
)

()27

)

(

(
(

)

)

()28

(

(

)

ثز اسبس فزض هَری-تبًبکب:
()29

〉

ثب خبیگشیٌی راثؽِی ( )29در راثؽِی ( )28خَاّین داضت :
〉 〈
)
()30
)

()17

(

ّوچٌیي راثؽِی ( )18تٌص ٍ کزًص ایدبد ضذُ درٍى اضغبلکٌٌذُ را ثیبى
هیکٌذ:
)

()18

(

(

ثبیذ تَخِ ضَد کِ هٌظَر اس  ،همذار هیبًگیي آى رٍی فبس هزثَؼِ است .چَى
تٌص درٍى ًبّوگٌی ٍ اضغبلکٌٌذُ هؼبدل ثب آى ثزاثز است (راثؽِی (:) )20
(
)
(
)
()20
راثؽِی ( )21ضکل سبدُ ضذُ راثؽِی ( )20هی ثبضذ.
)
()21

)

(

〉 〈

(

(

در راثؽِی ( )31تبًسَر توزکش کزًص ثِ رٍش هَری-تبًبکب ثیبى ضذُ است.
ثزای استفبدُ اس ایي تبًسَر در هؼبدلِ تحصیح ضذُ دیفزاًسیلی ثبیذ ایي
تبًسَر ثِ صَرت هزحلِای هحبسجِ ضَد .لذا تبًسَر اضلجی ٍ تبًسَر سفتی
تؼَیط هیضًَذ (هؼبدلِ ( .))33یؼٌی ایي دٍ
ٍ
ثب تبًسَر
سهیٌِ
تبًسَر در ّز هحلِ اس حل هدذد هحبسجِ ضذُ ٍ در هؼبدالت ٍارد هیضًَذ.
ثب ایي ػول اثز دیفزاًسیلی در هؼبدالت هَری-تبًبکب ٍارد هیضَد .ثذیي
صَرت در ٌّگبم حل هؼبدالت تأثیز سبیز اضغبلکٌٌذُّب ثز رٍی یکذیگز در
ًظز گزفتِ هیضَد ٍ ّوچٌیي در ّوگيسبسی اضغبلکٌٌذُّبی چٌذ فبسی ًیش
ایي اهکبى ثَخَد هی آیذ کِ ثتَاى اس ایي هؼبدلِ استفبدُ کزد .راثؽِی ()33
فزم تصحیح ضذُ هؼبدلِ هَری-تبًبکب هیثبضذکِ در ایي تحمیك ایي هذل ثِ
ًبم ً MT-DSبم گذاری ضذُ است:
))

()33

( )

(

(

)

(

)

(

ثب خبیگشیٌی راثؽِی ( )33در راثؽِی ( )14هؼبدلِ تصحیح ضذُ ثزای
هحبسجِ تبًسَر سفتی هؼبدل ثِ صَرت راثؽِ ( )34ثذست هی آیذ:

اضلجی تَاًست کزًص درٍى اضغبلکٌٌذُ را ثِ کزًص هتَسػ هؼبدل
در  RVEرثػ دّذ .تٌسَری کِ ایي ارتجبغ را ثزلزار هیکٌذ تبًسَر اضلجی
هیًبهٌذ .در راثؽِی ( )23تبًسَر اضلجی ًطبى دادُ ضذُ است [ .]16ثب
استفبدُ اس ایي ارتجبغ تبًسَر توزکش کزًص هؼبدل هحبسجِ هی ضَد.
()23

 -1-4هَاد

ثب لزار دادى راثؽِی ( )23در راثؽِی ( )20خَاّین داضت:

ثزای ارسیبثی هذل  MT-DSارائِ ضذُ در ایي تحمیك یک سزی اس آسهبیطبت
اًدبم گزدیذ .اس رسیي اپَکسی ثؼٌَاى سهیٌِ ٍ اس هبرثلّبی ضیطِای ثِ صَرت

()34

)

(

)

(

 -4ارزیبثی هدل ارائِ شدُ در ایي تحقیق
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راثؽِی ( )22کزًص هتَسػ هؼبدل در :RVE
)
()22

( )

( )

(

 -4-3هرحلِ چْبرم

راثؽِی ( )19تٌص ٍ کزًص هؼبدل ایدبد ضذُ در ًبحیِ ّوگي ضذُ را ثیبى
هیکٌذ:
)

〈

〉 〈

ثب خبیگشیٌی راثؽِی ( )30در راثؽِی ( )5( ٍ )4تبًسَر توزکش کزًص ثِ رٍش
هَری-تبًبکب هحبسجِ هی ضَد:
(
)
()31
) (
()32

()19

( )

ثب خبیگشیٌی هؼبدلِ ( )27در هؼبدلِ ( )23خَاّین داضت :

 - 3-3هرحلِ سَم

رٍش حل در هذل هَری-تبًبکب
تأثیز کزًص ًبضی اس هیذاى
هزسّب ،کزًص اس ؼزف سبیز
ًبّوگٌی درٍى سهیٌِ ،لزار دارد.
فبس هبتزیس را ثیبى هیکٌذ:

)

(

کزًص هتَسػ هؼبدل ایدبد ضذُ ثزاثز است:

(

()16

)

)

()25

(

)) (

(

(
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کزٍی ٍ ثیعَی ثؼٌَاى اضغبلکٌٌذُ استفبدُ ضذ (ضکل  .)5رسیي هَرد
استفبدُ  EPON 828ثب سخت کٌٌذُ  205هیثبضذ .خَاظ هکبًیکی ٍ
فیشیکی رسیي در خذٍل ً 1طبى دادُ ضذُ استّ .ذف اس اًدبم آسهبیصّب
ثزرسی صحت هذل ارائِ ضذُ در ایي همبلِ هیثبضذ .ثب تَخِ ثِ استفبدُ اس
تئَری اضلجی درهؼبدالت ٍ تأثیزگذاری ضکل هبدُ ًبّوگٌی ثز رٍی هؼبدلِ
اضلجی ،در آسهبیصّبی اًدبم ضذُ اس هبرثلّبی ضیطِای ثب ضکلّبی کزٍی ٍ
ثیعَی استفبدُ گزدیذُ است .در خذٍل  2خَاظ هکبًیکی هبرثل ضیطِ
ًطبى دادُ ضذُ است .هبرثلّبی ضیطِای در ایي همبلِ ثِ ػٌَاى اضغبلکٌٌذُ
در ًظز گزفتِ هی ضًَذ .رٍش سبخت هذل ثذیي گًَِ است کِ در هزحلِ اٍل
هبرثلّبی ضیطِای ثِ صَرت تصبدفی در داخل لبلت ریختِ هیضًَذ ٍ سپس
رسیي ثز رٍی آىّب ریختِ هیضَد .سپس لؽؼبت ثِ هذت  7رٍس در دهبی 25
درخِ ًگْذاری هی ضًَذ تب ثِ ضزایػ السم ثزای آسهبیص ثزسٌذ .اس ّز ًوًَِ
ثزای اسهبیص ًیش  2ػذد سبختِ ضذ.

احمد پارسایی ي َمکاران

 -2-4آزهبیشّبی هکبًیکی

آسهبیص فطبری هؽبثك استبًذارد  [24] ASTM C39-46ثب سزػت پیطزٍی
 5 mm/minاًدبم ضذُ است .لؽؼِ هَرد آسهبیص ،یک کبهپَسیت پلیوزی
(هخلَؼی اس هبرثل ضیطِ ٍ رسیي اپَکسی) ثِ ضکل استَاًِای ثِ لؽز 6 mm
ٍ ؼَل 12 mmهؽبثك ثب استبًذارد  [25] ASTM C293-554Tهیثبضذ
(ضکل  .)6اس دستگبُ یًَیَرسبل  STM150ضزکت سٌتبم ثزای آسهبیص
استفبدُ ضذُ است .در ایي آسهبیص اس یک فک خَد تٌظین استفبدُ گزدیذ .سز
فک لبثلیت تٌظین ثبر در راستبی ؼَلی استَاًِ کبهپَسیتی ٌّگبم ثبرگذاری را
داراست .ایي فک کوک هیکٌذ کِ حتی اگز سؽح لؽؼِ تخت ٍ ّوَار ًجبضذ،
ثتَاى ًیزٍی فطبری هحَری ثز سؽح ًوًَِ اػوبل کزد .در ایي آسهبیص کزًص
هحَری تَسػ اکستٌسَهتز ٍ کزًص هحیؽی تَسػ کزًصسٌح اًذاسُگیزی
هیضَد (ضکل  .)7کزًصسٌح هَرد استفبدُ سبخت ضزکت
 [26] Zemicثب هطخصبت ًطبى دادُ ضذُ در خذٍل  3هیثبضذ.

جدٍل  1خَاظ هکبًیکی ٍ فیشیکی رسیي EPON 828

خَاظ هکبًیکی

خَاظ فیشیکی
1.16

43.12

)(MPa

110-115

3.14

)(GPa

60-70

42.3

)(MPa

سهبى السم ثزای استفبدُ ( رٍس )

1-7

3.02

)(GPa

سهبى السم ثزای خبهذ ضذى

6-8

41

)(MPa

چگبلی)(g/ml
o

ٍیشکَسیتِ)C (P

سهبى سفت

ضذى)(min

شکل  6اثؼبد ًوًَِ هَرد آسهبیص

شکل  5اضغبلکٌٌذُ کزٍی ٍ ثیعَی
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شکل  7آسهبیص ًوًَِ فطبری
جدٍل  2خَاظ هکبًیکی ضیطِ
خَاظ هکبًیکی ضیطِ
25

)(MPa

65

)(GPa

0/22

جدٍل  3هطخصبت کزًص سٌح هَرد استفبدُ
هطخصبت کزًص سٌح
همبٍهت

اسوی)(Ω

ظزیت کبری
دهبی

کبری)(oC

اثؼبد )L×W (mm

022

][26

350
2-2/2
 +80تب -30
8×3/6
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ً -3-4تبیج آزهبیشّب

45

35
30

Ex

25

MT-DS

20

M-T

S-C

15

D-S

10

الف) آزهبیش فشبری کبهپَزیت پلیوری ثب اشغبلکٌٌدُ کرٍی

5

در ایي آسهبیص ،هبرثل ضیطِای کزٍی ثب درصذ حدوی هتغیز ثِصَرت
تصبدفی در داخل هبتزیس سهیٌِ لزار دادُ ضذُ تب تأثیز اضغبلکٌٌذُ کزٍی ثب
درصذ حدوی ثبال هَرد ثزرسی لزار گیزد .ثِ ػلت کزٍی ثَدى اضغبلکٌٌذُ
هیثبضذ .در ضکل  8تغییزات هذٍل
ًسجت هٌظزی در هؼبدلِ اضلجی
االستیسیتِ هؼبدل ثز حست درصذ حدوی اضغبلکٌٌذُ کزٍی ًطبى دادُ
ضذُ استّ .وبى ؼَر کِ در ضکل  8دیذُ هی ضَدً ،تبیح حبصل اس هذل ارایِ
ضذُ ) (MT-DSثب ًتبیح حبصل اس آسهبیص ّوخَاًی هٌبسجی داضتِ ٍ کوتزیي
خؽب را در همبیسِ ثب رٍشّبی دیگز ارائِ هیکٌذ

0

اضغبل کٌٌذُ ثیعَی
شکل  9هذٍل االستیسیتِ هؼبدل کبهپَسیت ثب اضغبلکٌٌذُ ثیعَی ثب درصذ حدوی
٪88
= (MT = Mori-Tanaka model, D-S = Diff-Scheme, Li = Lielens, S-C
)Self-Consistent, MT-DS = Present Model, Ex = Experiments
0.4

Ex

ة) آزهبیش فشبری کبهپَزیت پلیوری ثب اشغبلکٌٌدُ ثیضَی

25

15
10

0.2
0.15
0.1
0.05
0

اضغبل کٌٌذُ ثیعَی
شکل  11ظزیت پَاسَى هؼبدل کبهپَسیت ثب اضغبلکٌٌذُ ثیعَی ثب درصذ حدوی ٪88
= (MT = Mori-Tanaka model, D-S = Diff-Scheme, Li = Lielens, S-C
)Self-Consistent, MT-DS = Present Model, Ex = Experiments

25

Li
20

15

S-C

D-S

M-T

10

5

5
0.9

0.85

0.8

0.75

0.7

0.65

0.6

0
0.55

درصذ حدوی اضغبل کٌٌذُ

0

اضغبل کٌٌذُ ثیعَی
شکل  11هذٍل ثزضی هؼبدل کبهپَسیت ثب اضغبلکٌٌذُ ثیعَی ثب درصذ حدوی ٪88

شکل 8تغییزات هذٍل االستیسیتِ هؼبدل ثز حست درصذ حدوی اضغبلکٌٌذُ کزٍی
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20

Li

0.25

Ex
هذٍل االستیسیتِ هکزٍ) ( GPa

30

0.3

هذٍل ثزضی هؼبدل )(GPa

35

S-C

MT-DS

45
40

MT-DS

D-S

M-T

0.35

ظزیت پَاسَى هؼبدل

در ایي آسهبیصّب اس ضیطِّبی ثیعَی ضکل ثِػٌَاى اضغبلکٌٌذُ در سهیٌِ
هبتزیس استفبدُ ضذُ است .ثب تَخِ ثِ هحذٍدیت اثؼبدی ضیطِّبی ثیعَی،
آسهبیصّب صزفب" در کسز حدوی اضغبلکٌٌذُ هؼبدل ثب  88%اًدبم ضذُاًذ.
هیثبضذ .پیصثیٌی
ًسجت هٌظزی در هؼبدلِ اضلجی هسبٍی
خَاظ هکبًیکی هؼبدل کبهپَسیت ثب اضغبلکٌٌذّبی غیزکزٍی ثسیبر پیچیذُ
ٍ سخت هیثبضذ .لذا ثزای ثزرسی تَاًوٌذی هذل ارائِ ضذُ در ایي همبلِ در
ّوگيسبسی اضغبلکٌٌذُ غیزکزٍیً ،تبیح ثذست آهذُ اس هذل ارائِ ضذُ در
ایي همبلِ ثب ًتبیح حبصل اس آسهبیص ّب هَرد ارسیبثی لزار گزفتً .تبیح ثذست
اهذُ ثزای هذٍل االستیک هؼبدل ،ظزیت پؤاسَى هؼبدل ٍ هذٍل ثزضی
هؼبدل.ثِ تزتیت در ضکلّبی  11 ٍ 10 ،9ارائِ ضذُ استّ .وبًگًَِ کِ
هالحظِ هیضَد ًتبیح ثذست آهذُ اس هذل ارائِ ضذُ در ایي تحمیك تؽبثك
ثسیبر خَثی ثب ًتبیح آسهبیصّب ارائِ هیدّذ.

Experiments
Mori Tanaka Scheme
Diff-scheme
Lielens
Self-Consistent
Corrected Diff-scheme

هذٍل االستیسیتِ هؼبدل )(GPa

سِ دستِ آسهبیصّبی هتفبٍت اًدبم ضذُ است .الف) آسهبیص فطبری رسیي
تمَیت ضذُ ثب هبرثل ضیطِ کزٍی ،ة) آسهبیص فطبری رسیي تمَیت ضذُ ثب
ضیطِ ثیعَی ٍ ج) آسهبیص فطبری رسیي تمَیت ضذُ ثب هخلَؼی اس
هبرثل ّبی ضیطِ کزٍی ٍ ثیعَی .آسهبیصّبی اًدبم ضذُ ثِ گًَِای است کِ
ثتَاى ثب اًدبم آىّب تأثیز درصذ حدوی ٍ ّوچٌیي تأثیز ضکل اضغبلکٌٌذُ
هَرد ثزرسی لزار گیزد.

Li

40

= (MT = Mori-Tanaka model, D-S = Diff-Scheme, Li = Lielens, S-C
)Self-Consistent, MT-DS = Present Model, Ex = Experiments
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ج) آزهبیش فشبری کبهپَزیت پلیوری ثب اشغبلکٌٌدُّبی کرٍی ٍ ثیضَی

25

MT-DS Ex

15

S-C
M-T

10

5

هذٍل االستیسیتِ هؼبدل )(GPa

D-S

0

تزکیت اضغبل کٌٌذُ ثیعَی ٍ کزٍی
شکل  12هذٍل االستیسیتِ هؼبدل کبهپَسیت ثب اضغبلکٌٌذُ ثیعَی )ٍ (Vf=20%
اضغبلکٌٌذُ کزٍی

)(Vf=63%

= (MT = Mori-Tanaka model, D-S = Diff-Scheme, Li = Lielens, S-C
)Self-Consistent, MT-DS = Present Model, Ex = Experiments
0.45

S-C
Ex

0.4

M-T

0.35
0.3

D-S
0.25
0.2
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0.15

ظزیت پَاسَى هؼبدل

MT-DS

Li

0.1
0.05
0

تزکیت اضغبل کٌٌذُ ثیعَی ٍ کزٍی
شکل  13ظزیت پَاسَى هؼبدل کبهپَسیت ثب اضغبلکٌٌذُ ثیعَی )ٍ (Vf=20%
اضغبلکٌٌذُ کزٍی )(Vf=63%
= (MT = Mori-Tanaka model, D-S = Diff-Scheme, Li = Lielens, S-C
)Self-Consistent, MT-DS = Present Model, Ex = Experiments

020

7

M-T

MT-DS Ex

6
5

S-C
D-S

4
3
2
1
0

تزکیت اضغبل کٌٌذُ ثیعَی ٍ کزٍی
شکل  14هذٍل ثزضی هؼبدل کبهپَسیت ثب اضغبلکٌٌذُ ثیعَی )ٍ (Vf=20%
اضغبلکٌٌذُ کزٍی )(Vf=63%

Li
20

Li

هذٍل ثزضی هؼبدل )(GPa

در ایي آسهبیص کبهپَسیتی سبختِ ضذُ ثب تزکیجی اس اضغبلکٌٌذُ ثیعَی
ٍ کزٍی در سهیٌِ رسیي هَرد ثزرسی لزار هیگیزد .درصذ حدوی اضغبلکٌٌذُ
ٍ درصذ حدوی اضغبلکٌٌذُ ثیعَی
کزٍی  63%ثب ًسجت هٌظزی
هیثبضٌذ .در ضکل  12هذٍل االستیسیتِ
 20%ثب ًسجت هٌظزی
هؼبدل کبهپَسیت ثب اضغبلکٌٌذُ کزٍی ٍ ثیعَی ًطبى دادُ ضذُ استّ .وبى
ؼَرکِ در ضکل ً 12طبى دادُ ضذُ است هذل  ٍ S-Cهذل ارائِ ضذُ در ایي
همبلِ ّوخَاًی هٌبسجی ثب ًتبیح حبصل اس آسهبیص دارد .در ضکل  13ظزیت
پَاسَى هؼبدل کبهپَسیت ثب اضغبلکٌٌذُ کزٍی ٍ ثیعَی ًطبى دادُ ضذُ
است .اس ثیي هذلّبی هختلف ارائِ ضذُ هذل  ٍ Liهذل ارائِ ضذُ در ایي
همبلِ ثب ًتبیح آسهبیص ّوخَاًی دارد .ضکل  14هذٍل ثزضی هؼبدل کبهپَسیت
ثب اضغبل کٌٌذُ کزٍی ٍ ثیعَی ًطبى دادُ ضذُ است .اس ثیي هذلّبی ارائِ
ضذُ ،هذل  ٍ S-Cهذل ارائِ ضذُ در ایي همبلِ ثب ًتبیح حبصل اس آسهبیص
ّوخَاًی هٌبسجی دارد.

8

= (MT = Mori-Tanaka model, D-S = Diff-Scheme, Li = Lielens, S-C
)Self-Consistent, MT-DS = Present Model, Ex = Experiments

ّوبىؼَر کِ دیذُ هیضَد هذل ارائِ ضذُ در ایي تحمیك تَاًبیی پیصثیٌی
خَاظ هکبًیکی کبهپَسیت ثب اضغبلکٌٌذُ تزکیجی کزٍی ٍ ثیعَی را ًیش دارا
هیثبضذ.
ً -5تیجِ گیری
ّذف ایي همبلِ پیصثیٌی خَاظ هکبًیکی هَاد کبهپَسیت چٌذ فبسی ثب
استفبدُ اس تئَری ّوگيسبسی هیثبضذ .اثتذا رٍش ّوگيسبسی چٌذفبسی
خذیذی ثزای هَاد کبهپَسیت ثب درصذ حدوی ثبالی اضغبلکٌٌذُ ارائِ گزدیذ.
تفبٍت هذل خذیذ ارائِ ضذُ در ایي همبلِ ) (MT-DSثب هذلّبی ارائِ ضذُ
لجلی در سهیٌِ ّوگيسبسی ،در ًظز گزفتي تأثیز سبیز اضغبلکٌٌذُّب ثز رٍی
یکذیگز ٍ ّوچٌیي تأثیز آىّب ثز رٍی خَاظ هکبًیکی هبتزیس هیثبضذ .هذل
ارئِ ضذُ در ایي همبلِ ثز پبیِ تزکیت دٍ هذل هَری-تبًبکب ٍ هذل دیفزاًسیلی
پبیِگذاری گزدیذُ است .هذل هَری-تبًبکب ثزای درصذ حدوی پبییي
اضغبلکٌٌذُ ًتبیح هٌبسجی ارائِ هیکٌذ اهب در درصذ حدوی ثبالی
اضغبلکٌٌذُ ًتبیح هٌبسجی ارائِ ًوی کٌذ ػلت ظؼف هذل هَری-تبًبکب در
ػذم لحبؾ کزدى اثز اضغبلکٌٌذُ ثز رٍی خَاظ هبتزیس هی ثبضذ .ادػب
هیضَد کِ هذل دیفزاًسلی در درصذ حدوی ثبالی اضغبلکٌٌذُ کبرثزد دارد،
اهب ثِ ػلت ػذم لحبؾ کزدى تأثیز اضغبلکٌٌذُّب ثز رٍی یکذیگز ًتبیح
هٌبسجی ارائِ ًویکٌذ .لذا اثتذا هذل دیفزاًسیلی اصالح گزدیذ ٍ سپس اس
هذل هَری-تبًبکب ثزای هحبسجِ تبًسَر توزکشکزًص استفبدُ ضذ ٍ ایي تبًسَر
در هؼبدلِ تصحیح ضذُ دیفزاًسیلی خبیگشیي گزدیذ .ثب ایي رٍش در هذل
 MT-DSتأثیز اضغبلکٌٌذُ ثز رٍی یکذیگز ٍ تأثیز آى ثز رٍی هبتزیس لحبؾ
هیضَد ٍ لذا ًتبیح هٌبسجی ًسجت ثِ سبیز هذلّبی ّوگي سبسی ثب درصذ
حدوی ثبالی اضغبلکٌٌذُ ارایِ هیدّذ.
ثزای ثزرسی صحت هذل ً ،MT-DSتبیح هذل ثب ًتبیح آسهبیصّب هَرد
ارسیبثی لزار گزفتٌذ .در ایي آسهبیص ّب ،لؽؼبت کبهپَسیتی پلیوزی چٌذ فبسی
ثب اضغبلکٌٌذُّبی کزٍی ٍ ثیعَی ثِ صَرت ًوًَِّبی استَاًِای سبختِ
ضذًذ .سپس ثب ًصت کزًص سٌح ٍ اکستٌسَهتز ثزرٍی لؽؼبت ٍ استفبدُ اس
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دستگبُ کطص اسهبیصّب اًدبم ٍ ًتبیح ثذست آهذُ ثب ًتبیح هذل ارائِ ضذُ در
.ایي تحمیك همبیسِ گزدیذ
 دیذُ هیضَد سهبًی کِ اس هبرثل11 ٍ 10 ،9 ّوبىؼَر کِ در ضکلّبی
،تبًبکب- هذلّبی هثل هَری،ثیعَی ثِػٌَاى اضغبلکٌٌذُ استفبدُ هیضَد
خَد سبسگبر ٍغیزُ تَاًبیی ثیبى هذٍل االستیسیتِ را دارا ًویثبضٌذ ٍ خؽبی
 ػلت ٍخَد ایي خؽب.سیبدی ثیي ًتبیح آسهبیص ٍ ًتبیح تئَری آىّب ٍخَد دارد
 تبًسَر اضلجی یک تبًسَر.در ًحَُ در ًظز گزفتي تبًسَر اضلجی هی ثبضذ
غیزهتمبرى هیثبضذ کِ سجت غیزهتمبرى ضذى هبتزیس سفتی هؼبدل در
 توبهی. ایي اثز در سبیز هذلّب ًظز گزفتِ ًطذُ است.کبهپَسیت هیضَد
 ٍ ثزای.هذلّب ثزای ظزیت پؤاسَى تمزیجب ًتبیح یکسبًی را ًطبى هیدٌّذ
هذٍل ثزضی ًیش ّوبًٌذ هذٍل االستیسیتِ ثیي ًتبیح آسهبیص ٍ ًتبیح تئَری
.سبیز هذلّب خؽبی سیبدی ٍخَد دارد
 اثز، ثب افشایص اضغبل کٌٌذُ کزٍی14، ٍ 13 ،12 در ضکلّبی
ًبهتمبرًی تبًسَر سفتی هؼبدل کِ ثِ ػلت ًبهتمبرى ثَدى تبًسَر اضلجی
 ثِ ّویي ػلت ّوبىؼَر کِ دیذُ هی ضَد ًتبیح هذل.هیثبضذ کبّص هییبثذ
خَدسبسگبر کِ سهیٌِ هبتزیس را ثِ صَرت هتغییز در ًظز هیگیزد ثِ ًتبیح
 ایي ثیبى کٌٌذُ ایي هؽلت است کِ ثبثت در ًظز.آ سهبیص ًشدیک هی ضَد
ًگزفتي خَاظ رسیي در ؼی هحبسجبت کوک سیبدی ثِ تصحیح ًتبیح هیکٌذ
 ّوبى ؼَر کِ دیذُ هیضَد هذٍل.ٍ در ایي حبلت ًتبیح ثْتزی ثذست هیآیذ
 ارائِ ضذُ در ایيMT-DS االستیسیتِ ٍ هذٍل ثزضی هذل خَدسبسگبر ٍ هذل
ِ تمزیجب ّو.تحمیك تمزیجب ثب ًتبیح آسهبیص ّوخَاًی هٌبسجی پیذا هیکٌذ
هذلّب ثزای ظزیت پؤ اسَى ًیش ّوبًٌذ هبرثل ثیعَی در اسهبیص اٍل ًتبیح
 ًتبیح ثذست آهذُ ًطبىدٌّذُ ّوخَاًی هٌبسجی.یکسبًی را ارائِ هیکٌٌذ
 هذل حبظز.ثیي ًتبیح حبصل اس آسهبیص ثب ًتبیح ارائِ ضذُ تَسػ هذل است
لبثلیت ّوگي سبسی هَاد کبهپَسیت چٌذفبسی ثب درصذ حدوی ثبالی
.اضغبلکٌٌذُّب را دارا هیثبضذ
 فْرست عالئن-6
تبًسَر توزکش کزًص
ُهبتزیس هؼبدل االستیک کبهپَسیت ّوگي ضذ
تبًسَر اضلجی
تبًسَر ٍاحذ
ًسجت هٌظزی
عالین یًَبًی
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