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Fibre reinforced composite (FRC) structures require reliable and economical design. Under monotonic or
cyclic loads the stiffness of FRC laminates is reduced. The corresponding analysis is called as the
‘‘progressive failure analysis”. Which includes determining damage initiation and evolution up to structural
failures. Several failures criteria of composite laminates have been developed. These criteria have a
significant effect on the analytical response of FRC laminates. In this paper a comprehensive review on the
general methodologies of the damage constitutive modeling is presented. For the first time, the invariantbased failure criteria for multi-layer materials together with Hashin two and three-dimensional criteria are
implemented and investigated. The analysis is performed by using a constitutive material model (UMAT)
developed and implemented in the finite element software ABAQUS. Twelve samples in two groups are used
to evaluate failure criteria. The accuracy of numerical results is compared by experimental data taken from
literature. The modeling results obtained by using invariant-based failure criteria can predict the
experimental data with a maximum error of 5%.
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کامپوزیتهای الیافی ( )FRCبه علت مزایایی نظیر نسبت باالی مقاومت به
وزن ،مقاومت عالی در برابر خستگی و سایش و همچنین دوام رضایتبخش
کاربرد فراوانی در صنعت و ساخت سازهای پیشرفته یافتهاند .در مقابل این
مواد رفتار شکنندهای دارند و مستعد آسیب از منابع مختلف در هنگام ساخت
و نصب هستند .کامپوزیتهای الیافی بهصورت الیهای تهیه میشوند که در هر
الیه الیاف با مقاومت و سفتی باال در یک راستا در محیطی نگهدارنده به نام
ماتریس قرار میگیرد .نسبت به الیاف ،ماتریس از مقاومت و سفتی پایینی
برخوردار است .پس برای ساخت سازههای  ،1FRCالیهها در جهات زاویهدار
قرار می گیرند تا به مقاومت و سفتی باالیی در جهات مختلف دست یابند.
بهعبارتدیگر طراحی سازه با استفاده از این مصالح یک مسئله بهینهسازی
است [ .]1اما در کنار بهینهسازی سازه ،برای دستیابی به طرحی مطمئن و
اقتصادی کاوشی اولیه برای تعیین ظرفیت باربری سازه نیاز است تا ارائه
دهنده رفتار آسیب و بار گسیختگی سازه باشد [.]2
تاکنون تالشهای گستردهای برای شناسایی رفتار آسیب و تعیین دقیق
بار گسیختگی  FRCصورت گرفته است [ .]8-2شناسایی این رفتار نیاز به
شبیهسازی دقیق فرآیند آغاز و تکامل پدیده آسیب برای تعیین مشخصات
مکانیکی آسیبدیدهی  FRCدارد .تحت بارگذاری پیوسته یا سیکلیک سفتی
 FRCتنزل مییابد ،این تنزل میتواند پاسخ مناسب برای توسعه آسیب و
گسیختگی  FRCارائه دهد .تحلیل متناظر این فرآیند تحلیل آسیب
پیشرونده نامیده میشود [ .]8-7روشهای پیادهسازی تنزل سفتی برای
پیشبینی مقاومت نهایی گسیختگی  FRCدر تحلیل آسیب پیشرونده مؤثر
2
هستند .با توجه نتایج بهدستآمده تاکنون[ ،]3-6،9مکانیک آسیب پیوسته
بهترین روش برای تعیین شروع آسیب و جمعآوری اطالعات از کامپوزیتهای
الیافی ،است [ .]10روش  CDMمشخصات مکانیکی مصالح آسیبدیده را با
مصالح همگن همراه با اثر مکانیزم آسیب بر مشخصات مکانیکی مصالح
جایگزین میکند .در این روش کاهش سفتی میتواند بهصورت فیزیکی
نمایشی ماکروسکپی مجموعهای از میکرو ترکهای توزیعشده در ماده باشد.
با در نظر گرفتن قالب کاری  CDMپژوهشگران تمرکز خود را بر شروع آسیب
و تکامل آن قرار دادند .کامانهو و همکاران [ ]10یک مدل آسیب االستیک
برای پیشبینی استحکام ،تخریب و اثرات اندازه با دقت قابل قبولی برای
کامپوزیتهای کربن/اپوکسی ارائه کردند .آنها نشان دادند که نتایج روش
 CDMبرتری قابلتوجهی نسبت به دیگر روشهای مدلسازی کامپوزیتهای
الیافی دارد .الپسزیک و هورتاد [ ]4یک مدل آسیب بر پایهی  CDMبرای
پیشبینی رفتار  FRCدر لحظه گسیختگی و پس از آن ارائه کردند .آنها
چهار مود شکست کشش الیاف ،فشار الیاف ،کشش ماتریس و فشار ماتریس
را در نظر گرفتند .در این مدل معیار آسیب هشین [ ]11برای آغاز آسیب در
نظر گرفته و بر اساس انرژی آسیب اتالف شده یک الگو کاربردی و ساده برای
تکامل آسیب ارائه شد .نتایج این مدل دقت قابل قبولی را در مدلسازی ورق
سوراخدار کامپوزیت ارائه کرد .شکریه و همکاران [ ]5با استفاده از معیار
گسیختگی هشین [ ]11و توسعه آن با افزودن امکان تورق الیههای  FRCبا
استفاده از مدل ناحیه چسبناک روشی برای شبیهسازی رفتار  FRCارائه
کردند .مطابق بررسی آنها بر روی یک صفحه چندالیه سوراخدار این مدل
دقت مناسبی را ارائه کرد.

)Fibre reinforced composite (FRC
)continuum damage mechanics (CDM
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مهدی مرادی و همکاران

تاکنون مطالعات جدی برای مدلسازی صفحات نازک صورت گرفته
است ،اما الگوهای مدلسازی بررسیشده برای صفحات ضخیم پاسخی مناسب
را ارائه نکردهاند [ .]12در طراحی و تحلیل صفحات مرکب ضخیم ،شرایط
تنش سهبعدی باید در نظر گرفته شود و یک معیار گسیختگی مطمئن برای
این حالت بیان شود [ .]13کامانهو و همکاران [ ]13یک معیار آغاز آسیب
سهبعدی براساس نامتغیرهای تنش ارائه کردند .این معیار توانایی در نظر
گرفتن رفتار ناهمسانگر ،عیوب ساختاری ،تابیدگی فشاری و آثار درون و برون
صفحهای و همچنین ارائه پاسخ غیرخطی برشی را داشت .این معیار پیش-
بینیهای مناسبی را برای صفحات تک الیهی  FRCتحت شرایط بارگذاری
مختلف در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی ارائه کرد.
هدف اصلی این مقاله پیادهسازی و توسعهی معیار آغاز آسیب کامانهو و
همکاران [ ]13برای مدلسازی آسیب پیشروندهی کامپوزیتهای الیافی
برای صفحات نازک و ضخیم است .این کار با در نظر گرفتن قالب ،CDM
معیار آغا ز آسیب کامانهو و همکاران ،الگوی تکامل آسیب الپسزیک و هورتاد
[ ]4و پیادهسازی روابط در یک زیر برنامه کاربر ( )UMATدر نرم-افزار اجزای
محدودی  ABAQUSانجام شد .برای مقایسه نتایج مدل پیشنهادی دو مدل
معتبر دیگر از ادبیات موضوع انتخابشده و عواملی نظیر اثر ابعاد مشبندی و
متغیرهای مدلسازی بررسی شدند .نتایج کلیه مدلها با مقادیر آزمایشگاهی
متناظر مقایسه شدند.
 -2مدلسازی رفتار FRC

 -1-2ماتریس سفتی آسیب

برای مصالح مرکب الیهای آسیبدیده ،تانسور تنش میتواند با تانسور تنش
اسمی مطابق با رابطه  1-aجایگزین شود [ .]14در رابطه  M ، 1-aتانسور
آسیب است و در رابطه  1-bتعریفشده است .در این رابطه  dm ،dfو  dsبه
ترتیب متغیرهای آسیب مودهای آسیب الیاف ،ماتریس و برشی هستند .زمانی
که این شاخصها برابر صفر باشند ،نشاندهندهی حالت بدون آسیب هستند و
زمانی که به مقدار یک افزایش مییابند آسیبدیدگی کامل در مود متناظر
آنها موردنظر است.
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بیان آسیب مصالح بر اساس تنش ،برای رابطهسازی به روش المان
محدود مشکالتی را ایجاد میکند .بنابراین با تلفیق این تانسور و ماتریس
سفتی ،ماتریسی با عنوان ماتریس سفتی آسیب تعیین میشود .ماتریس
سفتی آسیب سهبعدی برای  FRCتک الیه در رابطه ( )2تعریفشده است
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 𝐶𝑖𝑗0ها در رابطه  ،2مؤلفههای ماتریس سفتی هستند و با توجه به رابطه
تعیین میگردند .در رابطه  3زیروند  1,2,3به ترتیب نشاندهنده راستای
الیاف ،ماتریس و راستای عمود بر الیه هستند 𝐺13 ،𝐺23 ،𝐺12 ،𝐸3 ،𝐸2،𝐸1 .به
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ترتیب مدول یانگ و برشی و  𝜈13 ،𝜈13 ،𝜈12ضرایب پواسن مصالح آسیب
ندیده را در جهات مختلف نشان میدهند 𝑑𝑚𝑐 ،𝑑𝑚𝑡 ، 𝑑𝑓𝑐 ،𝑑𝑓𝑡 .پارامترهای
آسیب هستند .زیروند های  fو  mنماینده مود آسیب الیاف و ماتریس هستند
که فشاری یا کششی بودن این مودها با زیروند  cو  tنمایش دادهشده است.
در رابطه  )a-j( 3فرض شده است که آسیب برشی خود تابعی از شاخص
آسیب مود کشش و فشاری ماتریس و الیاف است [ .]16مقدار 𝑡𝑚𝑠 و 𝑐𝑚𝑠 به
ترتیب برابر  0.9و  0.5در نظر گرفته میشود [.]16
)(3-a
)(3-b
)(3-c
)(3-d
)(3-e
)(3-f
)(3-g
)(3-h
)(3-i
)(3-j
)(3-k
)(3-l

𝛤) 𝐶11 = (1 − 𝑑𝑓 )𝐸1 (1 − 𝜈23 𝜈32
𝛤) 𝐶22 = (1 − 𝑑𝑓 )(1 − 𝑑𝑚 )𝐸2 (1 − 𝜈13 𝜈31
𝛤) 𝐶33 = (1 − 𝑑𝑓 )(1 − 𝑑𝑚 )𝐸3 (1 − 𝜈12 𝜈21
𝛤) 𝐶12 = (1 − 𝑑𝑓 )(1 − 𝑑𝑚 )𝐸1 (𝜈21 + 𝜈31 𝜈23
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 -2-2معیار آغاز گسیختگی

معیار گسیختگی ابزاری مناسب برای تعیین آغاز گسیختگی است که از نتایج
آزمایشگاهی نسبتاً ساده استخراجشده و در تحلیل استفاده میشود .معیارهای
آسیب باید درحالیکه دربرگیرندهی فیزیک مسئله هستند ،بهاندازهی کافی
ساده بوده تا در مسائل مهندسی قابلاستفاده باشند [ .]17در اصل آسیب
 FRCیک مسئله پیچیده است و مودهای آسیب تعریفشده در معیارهای آغاز
گسیختگی عموماً نتیجه سادهسازی پدیده آسیب این مواد هستند [.]18
تاکنون تئوریها و معیارهای آسیب مختلفی برای پیشبینی آغاز گسیختگی
کامپوزیتهای الیافی نظیر معیارهای تنش نهایی،یاماها و سان ،تسای و وو،
هافمن ،هشین و نامتغیرها پیشنهادشدهاند [ .]21-19 ،13 ،11این
معیارهای آسیب ،بر اساس مؤلفههای تنش یا کرنش مودهای آسیب مختلفی
را با توجه به مکانیزمهای مختلف آسیب نظیر شکست الیاف ،کمانش الیاف،
ترکخوردگی ماتریس و آسیب برشی مشخص میکنند .معیارهای آغاز
گسیختگی به دو گروه غیرتعاملی و تعاملی تقسیمبندی میشوند .در
معیارهای آسیب غیرتعاملی فرض میشود هیچگونه اندرکنشی بین مؤلفههای
تنش یا کرنش وجود نداشته باشد و این مؤلفهها بهطور جداگانه با مقدار
متناظر مقاومت مجاز مصالح مقایسه شوند .معیار حداکثر تنش به این گروه
تعلق دارد .معیارهای آسیب تعاملی نیز شامل معیار یاماها و سان ،تسای و وو،
هشین و نامتغیرهای میشوند که با درهم کنش بین مؤلفههای تنشها یا
کرنشها سروکار دارند.

معیار هشین به علت سادگی پیادهسازی در مدلهای المان محدود  ،CDMدر
صنعت کاربرد فراوانی دارد [ .]4درحالیکه برخی مطالعات نشان دادند که این
معیار توانایی تعیین دقیق شروع آسیب را ندارد [ .]4جدول  1معیار هشین
[ ]11را برای حالت دوبعدی و جدول  2این معیار را برای تنش سهبعدی ارائه
میدهد.
در روابط ارائهشده در جداول  1و  𝑋𝑇 ،2و 𝐶𝑋 مقاومت کششی و فشاری
در راستای الیاف 𝑌𝑇 ،و 𝐶𝑌 مقاومت کششی و فشاری در راستای ماتریس
است؛ 𝑇𝑆 و 𝐿𝑆 نیز مقاومت برشی طولی و عرضی است.

جدول  1معیار دوبعدی هشین []11
]Table 1 Two-dimensional Hashin’s failure criteria [11

مود گسیختگی

≥0

𝜎11

<0

𝜎11

≥0

𝜎22

<0

𝜎22

معیار گسیختگی

≤1

𝜎11 2
𝜎12 2
𝐹𝑓𝑡 = ( ) + ( ) ≤ 1
𝑇𝑋
𝑙𝑆
𝜎11
= 𝑐𝑓𝐹
≤1
𝐶𝑋−
𝜎22 2
𝜎12 2
𝐹𝑚𝑡 = ( ) + ( ) ≤ 1
𝑇𝑌
𝐿𝑆
𝜎22 2
𝑌𝐶 2
𝜎22
𝜎12 2
( = 𝑐𝑚𝐹
([ ) +
]) − 1
) (+
𝑇𝑆2
𝑇𝑆2
𝐶𝑌
𝑙𝑆

جدول  2معیار سهبعدی هشین []11
]Table 2 Three-dimensional Hashin’s failure criteria [11

مود گسیختگی

≥0

𝜎11

<0

𝜎11

≥0

𝜎22 + 𝜎33

<0

𝜎22 + 𝜎33

معیار گسیختگی
𝜎11 2 1 2
) 2
𝐹𝑓𝑡 = ( ) + (𝜎12
+ 𝜎13
≤1
𝑇𝑋
𝐿𝑆
𝜎11
= 𝑐𝑓𝐹
≤1
𝐶𝑋−
1
1 2
𝐹𝑚𝑡 = 2 (𝜎22 + 𝜎33 )2 + 2 (𝜎23
) + 𝜎22 𝜎33
𝑇𝑌
𝑡𝑆
1 2
) 2
+ 2 (𝜎12
+ 𝜎13
≤1
𝑙𝑆
2
1 𝜎22
1
([ = 𝑐𝑚𝐹
) − 1] (𝜎22 +𝜎33 ) + 2
𝑇𝑆𝑌𝐶 2
𝑡𝑆4
1 2
(𝜎22 + 𝜎33 )2 + 2 (𝜎23
) − 𝜎22 𝜎33
𝑡𝑆
1 2
) 2
+ 2 (𝜎12
+ 𝜎13
≤1
𝑙𝑆
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این معیار برای اولین بار در این پژوهش برای مدلسازی آسیب پیشرونده
کامپوزیتهای چندالیه استفاده و بررسی شد؛ بنابراین در این بخش با شرح
بیشتری بیان میشود .در معیار نامتغیرها چهار مود گسیختگی برای  FRCدر
نظر گرفتهشده است (فشار الیاف ،کشش الیاف ،فشار ماتریس و کشش
ماتریس).
در این معیار شکست کششی الیاف بر اساس یک معیار کرنش مجاز غیر
متعامل پیشبینی میشود (رابطه  .)4در صورت نبود امکان تعیین مقدار
کرنش حداکثر کششی ( 𝑇 )𝜀1این رابطه میتواند بر اساس تنشها بیان شود.
در این معیار ،گسیختگی کششی و فشاری ماتریس با در نظر گرفتن اثر
نامتغیر ها بررسی شده است .هر الیه از  FRCرا میتوان با یکجهت مقدم
توصیف کرد (جهت الیاف) [ .]22با این فرض که جهت مقدم بر محور Xها
منطبق باشد این جهت بهصورت رابطه  5قابل نمایش است.
در معیار نامتغیرها فرض میشود پاسخ مصالح با چرخش آزادانه حول
محور مقدم نامتغیر است ،بهعبارتدیگر این مصالح همسانگرد عرضی هستند.
رابطه  6تانسور سازهای برای مصالح همسانگرد عرضی را نشان میدهد که با
استفاده از آن نامتغیرهای تنش در رابطه  7معرفی میشوند [.]22
)(4
)(5
)(6
)(7

𝜀11
≤1
𝑇𝜀1
𝑇]𝑎 = [1 0 0
𝑎⨂𝑎 = 𝐴
) 𝑡𝑟𝜎, 𝑡𝑟𝜎 2 , 𝑡𝑟𝜎 3 , 𝑡𝑟(𝐴𝜎), 𝑡𝑟(𝐴𝜎 2
ارائهشده در رابطه  7قابلاستفاده است و
= 𝑡𝑓𝐹

هر ترکیب آزاد خطی از نامتغیرهای
حاصل نامتغیر باقی میماند .نامتغیر درجه سه برای مدلسازی پالستیسیتهی
فلز مناسب است؛ اسپنسر [ ]22نامتغیرهای درجهدو )  𝑡𝑟𝜎 2 ، 𝑡𝑟(𝐴𝜎 2و
همچنین نامتغیر خطی 𝜎𝑟𝑡 را با فرض تجزیه تانسور تنش به تنشهای
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مدلسازی سهبعدی آسیب پیشرونده در کامپوزیتهای الیافی بر اساس معیار گسیختگی نامتغیرها

پالستیسیتهی تحریککننده ) 𝑝 𝜎( و تنشهای عکسالعملی ) 𝑟 𝜎( برای
استفاده در شبیهسازی گسیختگی الیاف رابطهسازی کرد (رابطه  .)8تانسور
تنش عکس العمل شامل فشار هیدرو استاتیک و تصویر تانسور تنش بر جهت
مقدم است.
)(8-a
)(8-b
)(8-c

𝑟𝜎 𝜎 = 𝜎𝑝 +
1
1
𝐴)𝑎𝜎𝑎𝜎 𝑟 = (𝑡𝑟𝜎 − 𝑎𝜎𝑎)𝐼 − (𝑡𝑟𝜎 − 3
2
2
𝑟𝜎 𝜎𝑝 = 𝜎 −

پس از جایگذاری مقادیر تجزیهشده تانسور تنش در نامتغیرهای رابطه ،7
نامتغیرهای ایزوتروپ عرضی مطابق روابط  9تعریف میشوند .با استفاده از
نامتغیرهای  𝐼1و  𝐼2به ترتیب بارگذاری برشی عرضی و برش درون صفحه در
نظر گرفته میشود .نامتغیر خطی  𝐼3توانایی در نظر گرفتن بارگذاریهای
فشاری یا کششی را دارد.
)(9-a
)(9-b
)(9-c

1
𝑎 𝐼1 = 𝑡𝑟(𝜎 𝑝 )2 − 𝑎(𝜎 𝑝 )2
2
𝑎 𝐼2 = 𝑎(𝜎 𝑝 )2
𝑎𝜎𝑎 𝐼3 = 𝑡𝑟𝜎 −

در صورت انتخاب محور xها بهعنوان جهت مقدم ،نامتغیرها فوق به شکل
زیر ساده میشوند.
)(10-a
)(10-b
)(10-c

1 2 1
1 2
2
𝐼1 = 𝜎22
− 𝜎22 𝜎33 + 𝜎33
+ 𝜎23
4
2
4
2
2
𝐼2 = 𝜎12 + 𝜎13
𝐼3 = 𝜎22 + 𝜎33

رابطه  11-aمعیار گسیختگی ماتریس را ارائه میدهد .آغاز گسیختگی
فشاری یا کششی در ماتریس توسط نامتغیر سوم تعیین میشود .اگر این نا-
متغیر مقداری مثبت داشته باشد ،حالت آغاز گسیختگی کششی در ماتریس
بررسی شده و در غیر این صورت حالت آغاز گسیختگی فشاری بررسی می-
شود .با توجه به مقدار نامتغیر سوم ضرایب معیار گسیختگی ( 𝑖𝛼) تعیین
میشود (رابطه  .)11-bمقدار این ضرایب در رابطه  12معرفی شدند.
)(11-a
)(11-b
)(12-a
)(12-b

𝐹𝑀 = 𝛼1 𝐼1 + 𝛼2 𝐼2 + 𝛼3 𝐼3 + 𝛼32 𝐼32
𝑡
𝐼3 > 0 → 𝛼3 = 𝛼3𝑡 , 𝛼32 = 𝛼32
𝑐
𝐼3 ≤ 0 → 𝛼3 = 𝛼3𝑐 , 𝛼32 = 𝛼32
1
𝛼1 = 2
𝑇𝑆
1
𝛼2 = 2
𝐿𝑆
𝑌𝑇2

)(12-c
)(12-d

𝑇𝑌
− 𝛼1
𝑇𝐵𝑌2
4
𝑇𝑌 𝑇𝐵𝑌𝑌𝑇2 − 2

1
𝑡
− 2𝛼32
𝑇𝐵𝑌
𝑇𝐵𝑌2

𝑌𝐶2

)(12-e
)(12-f

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت
194

1−

𝑡
𝛼32
=

4

− 𝛼1

𝐶𝑌
𝐶𝐵𝑌2

1−

= 𝑡𝛼3

]Fig. 1 Kinking plane of FRC [13

شکل  1صفحه تابیدگی ]13[ FRC
𝜑 cos
]𝜑 𝑎 = [cos 𝜓 sin
𝜑 sin 𝜓 sin

)(13

برای محاسبه زاویه صفحه تابیدگی (𝜓) رابطه ( )14بهکاربرده میشود ،اما اگر
هر دو مقدار  𝜎12و  𝜎13صفر باشند برای محاسبه این زاویه رابطه ( )15به کار
میرود.
𝜎13
𝜎12

)(14

2𝜎23
( 𝜓 = arctan
)
𝜎22 − 𝜎33

)(15

زاویه تابیدگی اولیه ( )𝜑0را میتواند بهعنوان توصیفی از عیوب میکرو
سازه ای در نظر گرفته شود که هنگام ساخت نامناسب و یا به علت نوسان
ذاتی نسبت حجمی الیاف ایجاد شود .برای مصالحی که پاسخ برشی خطی
دارند ،این زاویه با در نظر گرفتن برش خطی با استفاده از روابط  16و 17
تعریف میشود.
−1

| 𝐶𝑋|
)
𝐺12

)(16

)(17

1
𝐶
= acos {[4√𝛼1 − 4𝛼1 + 𝛼22 𝑋𝐶2 + (𝛼3𝐶 )2 + 2𝛼2 𝛼32 𝑋𝐶 + 4𝛼32
2
𝑋) 𝐶
𝐶
𝐶
−1
+ (𝛼1 + 4𝛼32
} ] 𝐶𝑋) 𝑐 + 4𝛼3 ] . [(𝛼1 − 4𝛼2 + 4𝛼32

زاویه تابیدگی در ناحیه تنش اعمالی بر اساس زاویه تابیدگی اولیهی
)𝑅(
 𝜎12تنش برشی در صفحه تابیدگی که
بر اساس روابط  18محاسبه میشود.
در رابطه  19معرفیشده است.
𝜑0

𝐶
𝛼32
=

گسیختگی فشاری الیاف  FRCنتیجهی فروپاشی الیاف است که به آن
مود گسیختگی تابیدگی نیز میگویند .این فروپاشی به علت تخریب ماتریس
حمایتکننده اتفاق میافتد .حالت تنش سهبعدی به مقدار قابلتوجهی بر مود
گسیختگی تابیدگی اثر دارد .در مدل تابیدگی سهبعدی فرض میشود که
تابیدگی الیاف به علت معایب میکرو سازهای محلی ایجاد میشود .این معایب
منجر به تشکیل یک نوار تابیدگی میشوند و زمانی که ترکخوردگی ماتریس
در نزدیکی این ناحیه رخ دهد ،الیاف دچار کمانش محلی میشوند .شکل 1
صفحه تابیدگی در مدل سهبعدی تابیدگی را نشان میدهد.
با توجه به شکل  1جهت مقدم برای ناحیه معیوب الیاف از رابطه 13
محاسبه میشود.

𝜑0 = 𝜑𝑐 (1 +
𝑐𝜑

}|

)(18

𝐶𝑌 𝐶𝐵𝑌𝑌𝐶2 − 2
1
𝐶
= 𝐶𝛼3
− 2𝛼32
𝐶𝐵𝑌
𝐶𝐵𝑌2

𝜓 = arctan

)(19

)𝑅(
)𝜓 𝜎12 (𝜑0 ,

𝐺12

|+

)𝑅(
SGN(𝜎12 (𝜑0 , 𝜓)) {𝜑0

=𝜑

1
)𝑅(
𝜓 𝜎12 (𝜑0 , 𝜓) = [−𝜎11 + 𝜎11 cos 2 𝜓 + 𝜎33 sin2
2
+ 𝜎23 sin2𝜓]sin2𝜑0
+ (𝜎12 cos𝜓 + 𝜎13 sin𝜓)cos2𝜑0

برای تعیین آغاز گسیختگی در این مود با توجه به عدم تطابق زاویه
مقدم بر محور Xها مقدار نامتغیرها باید از رابطه  9محاسبه شوند و برای
بررسی وقوع شرایط آغاز گسیختگی فشاری الیاف در رابطه  11قرار داده
شوند .مقادیر بیش از یک نشاندهنده آغاز گسیختگی مود فشاری الیاف است.
 -3-2تکامل آسیب

هنگامی که معیار آغاز گسیختگی ارضا شود ،بارگذاری بیشتر باعث تنزل
ضریب سفتی مصالح میشود .کاهش ضریب سفتی توسط متغیرهای آسیب
کنترل می شوند .این متغیرها مقداری بین صفر (حالت بدون آسیب) و یک
(حالت کامالً آسیبدیده) دارند .قانون تکاملی استفادهشده در این پژوهش
یک مدل تعمیمیافته بر اساس روش پیشنهادی توسط کامانهو و داویال []23

مدلسازی سهبعدی آسیب پیشرونده در کامپوزیتهای الیافی بر اساس معیار گسیختگی نامتغیرها

است که توسط الپسزیک و هورتاد [ ]4برای مدلسازی  CDMارائهشده است.
این قانون بر اساس انرژی آسیب اتالف شده ) 𝑐𝐺( است.

Table 3 Stress and equivalent displacement

تکامل هر یک از متغیرهای آسیب توسط یک تغییر مکان معادل کنترل
می شود .تغییر مکان و تنش معادل برای هر یک از مودهای آسیب در جدول
 3ارائه شده است .متغیر آسیب برای هر یک از مودهای آسیب  Iتوسط رابطه
زیر تعریف میشوند.
𝑓

𝑓

)(20

0
𝑞𝑒𝛿𝐼,𝑒𝑞 (𝛿𝐼,𝑒𝑞 − 𝛿𝐼,
)
𝑓

0
𝑞𝑒𝛿𝐼,𝑒𝑞 (𝛿𝐼,𝑒𝑞 − 𝛿𝐼,
)

= 𝐼𝑑

0
𝑞𝑒 𝛿𝐼,تغییر مکان معادل است که در آن معیار آغاز برآورده
در رابطه ،20
𝑓
𝑞𝑒 𝛿𝐼,تغییر مکان معادلی است که در آن مصالح بهطور کامل
میشود و
𝑓
آسیبدیده میشوند .در رابطه  𝛿𝐼,𝑒𝑞 20مشخص نیست و از رابطه زیر محاسبه
میشود.

𝐼𝐺2
0
𝑞𝑒𝜎𝐼,

)(21

تعیین می گردد .معیار آغاز گسیختگی نامتغیرها و هشین دوبعدی و سهبعدی
با توجه به توضیحات بخش  2-2تعریف شدند و برای هرکدام یک UMAT
جدول  3تنش و تغییر مکان معادل

 -1-3-2محاسبه متغیرهای آسیب []4

0
𝑞𝑒; 𝛿𝐼,
𝑞𝑒≤ 𝛿𝐼,𝑒𝑞 ≤ 𝛿𝐼,
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𝑓

مود آسیب
کشش الیاف
فشار الیاف

تغییر مکان و تنش معادل
〉 δft,eq = LC 〈ε11
〉 LC 〈ε11 〉〈σ11
= σft,eq
δft,eq
〉 δfc,eq = LC 〈−ε11
〉 LC 〈−ε11 〉〈−σ11
= σfc,eq
δfc,eq
2
δmt,eq = LC √〈ε22 〉2 + ε12

کشش در ماتریس

) LC (〈ε22 〉〈σ22 〉 + σ12 ε12
δmt,eq

= σmt,eq

2
δmc,eq = LC √〈−ε22 〉2 + ε12

فشار در ماتریس

= 𝑞𝑒𝛿𝐼,

) LC (〈−ε22 〉〈−σ22 〉 + σ12 ε12
δmt,eq

= σmc,eq

0
𝑞𝑒𝜎𝐼,

تنش معادلی است که در آن شرایط شروع آسیب
در این رابطه
ارضا می شود .تغییر مکان و تنش معادل در ابتدای آسیب با ضرب تغییر مکان
معادل و تنش در یک تابع مقیاس (  )fIscمحاسبه میشوند (رابطه ( )22و
(.))23
)(22
)(23

0
𝑞𝑒𝛿𝐼,
𝑐𝑠𝐼𝑓 𝑞𝑒= 𝛿𝐼,
0
𝑞𝑒𝜎𝐼,
𝑐𝑠𝐼𝑓 𝑞𝑒= 𝜎𝐼,

تابع مقیاس برای مدهای آسیب مختلف در جدول  4معرفیشده است.
در روابط ارائهشده در جدول  LC ،3طول مشخصه المانها است .این طول بر
اساس فرآیند مشبندی در نرمافزار  ABAQUSبرای هر یک از المانها
قابلاستخراج است 〈 〉 .عملگر ماکائولی است؛ حاصل این عملگر برای مقادر
| (w+|wاست.
فرضی 〉 〈wبرابر با )
2
 -4-2مدلسازی المان محدود

Table 4 Scale function

مود آسیب

تابع مقیاس ) (fIsc

کشش الیاف
فشار الیاف
کشش در ماتریس

1/√Fft
1/√Ffc
1/√Fmt
√γ2

فشار در ماتریس

−γ +

+ 4β
Yc
σ22
]; γ = [( ) − 1
;
2β
2St
Yc
2
2
σ22
σ12
) (β=( ) +
2St
2Sl

تهیه گردید .برای تکامل آسیب طبق روش شرح دادهشده در بخش 3-2
عمل شد .فلوچارت شکل  2فرآیند تحلیل گسیختگی پیشرونده با استفاده از
 UMATرا بهصورت خالصه نمایش میدهد.

 1-4-2زیر برنامه کاربر ()UMAT

برای تعریف زیر برنامه از ماتریس سفتی ارائهشده در بخش  1-2استفاده شد.
این ماتریس سفتی قبل از آغاز گسیختگی االستیک بوده و با شروع فرآیند
گسیختگی در هر گام تحلیل مقدار آن بهصورت ماتریس سفتی مماسی

Fig. 2 Simplified process of progressive failure analysis using UMAT
][24

شکل  2فرآیند سادهسازی شده تحلیل گسیختگی پیشرونده با استفاده
User Material Subroutine
Integration Point

1
2

[]24

ازUMAT
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برای مدلسازی المان محدود مسئله بر اساس روش تحلیل گسیختگی
1
پیشرونده ،از یک زیر برنامه کاربر به نام  UMATدر نرمافزار ABAQUS
استفاده شد .این زیر برنامه اجازهی تعریف مصالح با مشخصات دلخواه را برای
کاربر فراهم میکند .زیر برنامه تعریفشده در هر گام حل و برای هر یک از
نقاط انتگرالگیری 2المانها فراخوانده میشود .بهوسیله این زیر برنامه می-
توان مقدار سختی مماسی و تغییرات تنش را در پایان گام تحلیلی برای
مصالح تع یین کرد .تبدیالت و تولید ماتریس سفتی کل با توجه به الیهبندی
 FRCو فرآیند تحلیل به صورت خود تعریف بدون نیاز به گسترش زیر برنامه
توسط نرمافزار  ABAQUSانجام میشود .این کار اجازه استفاده از الگوهای
مشبندی پیچیده را بهسادگی برای کاربر فراهم میکند .الگوریتم حل نیوتن
رافسن به علت سرعتباالی همگرایی ،برای حل این سیستم غیرخطی
استفاده شد.

جدول  4تابع مقیاس
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-3مثال عددی
در این بخش برای بررسی معیار نامتغیرها و مقایسه پاسخ آن از دو نمونه
آزمایشگاهی برگرفته از ادبیات موضوع استفاده شد .تاکنون مطالعات جدی
برای مدلسازی صفحات نازک صورت گرفته است ،اما الگوهای مدلسازی
بررسیشده برای صفحات ضخیم پاسخی مناسب را ارائه نکردهاند [.]12
بنابراین در این پژوهش برای بررسی پاسخ مدل  CDMمبتنی بر معیار آغاز
گسیختگی نامتغیرها از یک تیر ساختهشده از کامپوزیتهای الیافی تحت
خمش سهنقطه استفاده شد (طرح اول } .){S1این تیر بهصورت آزمایشگاهی
توسط زیچن و همکاران [ ]12برای بررسی چگونگی گسیختگی و توزیع تنش
صفحات الیهای ضخیم مورد بررسی قرارگرفته بود.
طرح دوم ( )S2متشکل از یک صفحه چندالیه با سوراخ دایرهای
تحتفشار است .این طرح توسط سیماسی و همکاران [ ]25برای بررسی
تمرکز تنش بهصورت آزمایشگاهی بررسی شد .هندسه ،مشخصات الیهبندی و
مصالح طرحهای  S1و  S2به ترتیب در شکل  3و جداول  5و  6ارائهشده
است.
طرحهای معرفیشده بهوسیله روش ارائهشده در بخش قبل برای
معیارهای دو و سه بعدی هشین و نامتغیرها بررسی شدند .برای تعیین اثر
مشبندی بر تحلیل ،دو طرح مشبندی برای هر مدل در نظر گرفته شد .برای
نمونهها از المان  8گره مکعبی) (C3d8استفاده شد .بنابراین با توجه به طرح،
معیار استفادهشده و الگوی مشبندی درمجموع دوازده مدل بهصورت عددی
جدول  5مشخصات و آرایش الیههای مثالهای عددی
Table 5 Properties and stacking sequence of numerical examples

نام طرح
]S1[12
]S2[25

ضخامت الیهها )(mm

تعداد الیهها

آرایش الیهها

0.25

120

])0/90/-45/45(s[15

0.1375

8

]45/0/-45/90[s

مهدی مرادی و همکاران

بررسی شدند .این نمونه ها شامل چهار نمونه براساس معیار آغاز گسیختگی
دوبعدی هشین ) S2-H2D-1 ،S1-H2D-2 ،S1-H2D-1و  ،)S2-H2D-2چهار
نمونه براساس معیار آغاز گسیختگی سهبعدی هشین )S1-H3D- ،S1-H3D-1
 S2-H3D-1، 2و  )S2-H3D-2و چهار نمونه بر اساس معیار آغاز گسیختگی
نامتغیرها ) S2-IN-1 ،S1-IN-2 ،S1-IN-1و )S2-IN-2بودند.
 -1-3نتایج مدلسازی تیر تحت خمش سهنقطه (طرح )S1

کل تیر به همراه تکیهگاهها برای این طرح مدلسازی شد (شکل  .)4برای
مصالح تکیهگاهها و بازوی بارگذاری از مشخصات االستیک فوالد استفاده شد.
شش نمونه برای بررسی این طرح مدلسازی شدند که نتایج حاصل از
مدلسازی آنها در جدول  7گردآوریشده است .با توجه به این جدول
نمونههایی که بر اساس مدل آغاز گسیختگی نامتغیرها مدلسازی شدند پاسخ
بسیار بهتری نسبت به دیگر نمونهها داشتند .پاسخ نمونهی  S1-IN-2تنها
 3.4%با مقدار آزمایشگاهی اختالف داشت .برخالف انتظار نمونههایی که بر
اساس مدل آغاز گسیختگی هشین سهبعدی مدلسازی شده بودند نتایج
بسیار ضعیفی را در برداشتند .سازههای مدلسازی شده تغییرمکان کمتری
نسبت به مقدار آزمایشگاهی در لحظه گسیختگی داشتند .علت این امر می-
تواند االستیک در نظر گرفتن عملکرد تکیهگاهها و بازوی بارگذاری یا دیگر
متغیرهای آزمایشگاهی در نظر گرفته نشده در طرح باشد.
اثر اندازه مشبندی تأثیر قابلتوجهی بر پاسخ مسئله داشت (شکل .)5
نمونههای مدلسازی شده بر اساس معیار گسیختگی نامتغیرها با افزایش
تراکم مشبندی سرعت همگرایی بیشتری به پاسخ دقیق داشتند؛ با توجه به
محدودیت منابع پردازشی در تحلیل و طراحی سازهها ،از این نظر نیز معیار
آغاز گسیختگی نامتغیرها نسبت دیگر معیارها برتری دارد.
با توجه به نتایج زیچن و همکاران [ ،]12در لحظه گسیختگی ترکی در
ناحیه میانی تیر به وقوع میپیوندد (شکل  -6الف) .برای بررسی این موضوع
تنش برشی عرضی در لحظه گسیختگی در مسیر تکیهگاه تا محل بارگذاری
استخراج شد (مسیر نشان دادهشده در شکل -6ج) .با توجه به شکل  7تنش
برشی حداکثر در محل بارگذاری است و در داخل تیر مقدار بیشینه در ناحیه
میانی مشاهده میشود .بر این اساس میتوان ترک های زیر بازوی بارگذاری و
گسترش ترک در بخش میانی تیر را در لحظه گسیختگی توجیه کرد (شکل
-6الف و ب).

()a
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()b
]Fig. 3 Configuration of numerical examples a) S1 [12] b) S2 [25

شکل  3هندسه نمونهها ( )aطرح  )b( ]12[ S1طرح ]25[ S2

Fig. 4 Geometry modeled in ABAQUS software for S1

شکل  4هندسه مدلسازی شده در نرمافزار آباکوس برای طرح

S1

مهدی مرادی و همکاران
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 مشخصات مصالح مثال عددی6 جدول
Table 6 material properties of numerical examples
[25] S2 طرح
T800H/3633
)N/mm( انرژی شکست
)Mpa( مقاومت مصالح
89.83]27[

Gft

]27[

78.27

2000

Gfc

]27[

0.23

-1500

Gmt

0.76]27[

50

Gmc

Xt
Xc
Yt

مشخصات سفتی
148GPa
9.5GPa
9.5GPa

)N/mm( انرژی شکست
7.027]26[

𝐸1

]26[

𝐸2

7.027

]26[

𝐸3

1.325

1.325 ]26[

[12] S1 طرح
HTS 5631 12 K
)Mpa( مقاومت مصالح

مشخصات سفتی

Gft

1970

Xt

136GPa

𝐸1

Gfc

-990

Xc

9.4GPa

𝐸2

Gmt

67

Yt

9.58GPa

𝐸3

Gmc

-240

Yc

3.1GPa

G12
G13

-150

Yc

4.5GPa

G12

50

Y3

4.5GPa

G13

67

Y3

3.1GPa

-150

Y3c

3.17GPa

G23

-240

Y3c

3.1GPa

100

St

0.3

υ12

62

St

0.3

υ12

100

Sc

0.3

υ13

62

Sc

0.3

υ13

υ23

37*

YBt

0.3

υ23

-600*

YBc

30.3]13[

YBt

-769.8]13[

YBc

0.49

[13] IM7/8552

G23

*مشابه

70000

Force (N)

60000
S1-IN-1
S1-IN-2
S1-H2D-1
S1-H2D-2
S1-H3D-1
S1-H3D-2

50000
40000
30000
20000
10000
0
0

0.5

1
Displacement
(mm)1.5

2

2.5

Fig. 5 Force-displacement diagram of S1
S1  نمودار نیرو تغییر مکان برای طرح5 شکل

Fig. 6 Failure mode in numerical and experimental a) Beam at the moment of rupture [12] b) Cracking under the support after the rupture [12] c)
Contour of out-plane shear stress in S1-IN-2 at the moment of rupture
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 در لحظه گسیختگیS1-IN-2 تنش برشی خارج از صفحه برای نمونهی
Out-plane shear
stress (Pa)

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

) کانتور توزیعc( ]12[ ) ترکخوردگی زیر تکیهگاه پس از گسیختگیb( ]12[ ) تیر در لحظه گسیختگیa(  لحظه گسیختگی در نمونه آزمایشگاهی و مدلسازی شده6 شکل

4.3E+07
2.3E+07
3.0E+06
-1.7E+07
-3.7E+07

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

Length (m)

Fig. 7 Diagram of out-plane shear stress along the path of outside load-support

نیرو- نمودار توزیع تنش برشی خارج از صفحه در طول مسیر تکیهگاه7 شکل
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S2-IN-1

30000

S2-IN-2

25000

S2-H2D-1

20000

S2-H3D-1

)Load (N

S2-H2D-2

15000
10000

S2-H3D-2
5000
0
1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0

0.2

)Displacement (mm
Fig. 8 Force-displacement diagram of S2
شکل  8نمودار نیرو تغییر مکان برای طرح S2

Fig. 9 Failure mode in numerical and experimental a) Cutting through the specimen from the rupture point [25] b) Microscope image of the edge of
the hole at the moment of rupture [25] c) Stress Contour perpendicular to the edge of the hole at the moment of rupture d) Contour of shear stress
perpendicular to the edge of the hole at the moment

شکل  9لحظه گسیختگی در نمونه آزمایشگاهی و مدلسازی شده ( )aبرش داخلی نمونه از محل گسیختگی (لبه سوراخ) [ )b( ]25تصویر میکروسکوپی از لبه سوراخ در لحظه
گسیختگی [ )c( ]25کانتور تنش عمودی بر صفحه در لبه سوراخ در لحظه گسیختگی برای نمونهی  )d( S2-IN-2کانتور تنش برشی عمودی بر صفحه در لبه سوراخ در لحظه
گسیختگی برای نمونهی S2-IN-2خارج از صفحه برای نمونهی  S1-IN-2در لحظه گسیختگی

جدول  8مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی طرح S2

جدول  7مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی طرح S1
Table 7 Comparing numerical and experimental results of S1

نمونه
S1-IN-1
S1-IN-2
S1-H2D-1
S1-H2D-2
S1-H3D-1
S1-H3D-2

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت
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نمونه آزمایشگاهی[]12

Table 8 Comparing numerical and experimental results of S2

تعداد
المانها

بار نهایی
()kN

تغییر مکان نهایی
)(mm

نمونه

تعداد
المانها

آغاز کاهش

بار نهایی

تغییر مکان

سفتی ()kN

()kN

نهایی )(mm

9120
15840
9120
15840
9120
15840
-

50.88
44.48
123.5
54
13.6
15.8
43

1.79
1.62
4.24
1.9
0.53
0.6
1.82

S2-IN-1
S2-IN-2
S2-H2D-1
S2-H2D-2
S2-H3D-1
S2-H3D-2
نمونه آزمایشگاهی[]25

992
2144
992
2144
992
2144
-

16.5
17.26
13.15
14.41
13.15
16.31
17.5

26.47
22.02
13.15
14.41
13.15
16.31
23.2

1.55
1.14
0.67
0.74
0.67
0.83
1.15

 2-3نتایج تحلیل صفحه چندالیه با سوراخ دایرهای تحتفشار (طرح )S2

در جدول  8نتایج حاصل از تحلیل آزمایشگاهی و عددی این طرح ارائهشده
است .نمونههایی که در آنها از معیار هشین استفادهشده بود ،پاسخ
محافظهکارانهای ارائه کردند .اگرچه استفاده از این پاسخها برای طراحی
مطمئن مناسب خواهد بود ،اما ممکن است اقتصادی نباشد .پاسخ نمونهی
 S2-IN-2که در آن از معیار آغاز گسیختگی نامتغیرها استفادهشده بود توافق
بسیار مناسبی با نتیجه آزمایشگاهی داشت .این نمونه توانست با خطای
%5پاسخ آزمایشگاهی را پیشبینی کند و در تغییر مکانی مشابه نمونه

آزمایشگاهی گسیخته شد.
الزم به ذکر است که نمونه واقعی استفادهشده توسط سیماسی و
همکاران[ ]25اندازهای مشابه با نمونه استفادهشده در این تحلیل داشت ،اما
ضخامت و الیهبندی آن متفاوت بود (ضخامت  2.2میلیمتر بهجای 1.1
میلیمتر و الیهبندی  [(45/0/-45/90)2]Sبهجای الیهبندی .) (45/0/-45/90)S
دلیل این تفاوت پیشنهاد انگ [ ]28بود .او این الیهبندی و شرایط مرزی را
برای مقایسه نتایج عددی با این نمونه آزمایشگاهی پیشنهاد کرد که در

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت
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 اگرچه تقریب بسیار جسورانه است.] نیز استفاده شد6[ مطالعات پییتریپالی
 با نتایج8  پاسخ عددی نمونهها در شکل.]6[ اما نتایج بسیار امیدبخش بودند
.] مقایسه شده است25[ آزمایشگاهی ارائهشده توسط سیماسی و همکاران
 استفاده از معیار آغاز گسیختگی.اثر مشبندی بر کلیه نمونهها مشهود است
نامتغیرها در مدلسازی این طرح نیز باعث افزایش سرعت همگرایی پاسخ
.شد
 کانتور تنشهای محوری و برشی عمود بر صفحه در محل،9 در شکل
 نواحی.سوراخ دایره ی در لحظه گسیختگی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شدند
د نشاندهندهی المانهایی-9 ج و نواحی آبیرنگ در شکل-9 قرمز در شکل
 بیشتر شده است؛ بهعبارتدیگرFRC است که تنش در آنها از تنش نهایی
 همانطور که در شکل.این نواحی نشاندهندهی محل جدایی الیهها هستند
 در نمونهی آزمایشگاهی همانند نتایج عددی،ب نشان دادهشده است-6
. اتفاق افتاده است-45  و0 جدایی الیهها در الیههای با زاویه
 جمعبندی-4
در این پژوهش سه معیار آغاز گسیختگی برای تحلیل آسیب پیشرونده
 این معیارها شامل معیار آغاز.بهصورت المان محدود پیادهسازی شدند
گسیختگی دوبعدی و سهبعدی هشین و معیار آغاز گسیختگی نامتغیرها
 دوازده نمونه برای بررسی معیارهای آغاز گسیختگی مطرحشده بهویژه.بودند
 نتایج.معیار آغاز گسیختگی نامتغیرها در دو گروه مدلسازی و بررسی شدند
بهدستآمده با نتایج آزمایشگاهی نمونههای مشابه برگرفته از ادبیات مقایسه
: نتایج حاصل از این پژوهش بهصورت زیر خالصه میگردد.شدند
 مدلساز ی بر اساس معیار آغاز گسیختگی نامتغیرها پاسخ مناسبی در
 خطا نسبت به5% مدلسازی عددی ارائه کرد و توانست با حداکثر
.نتایج آزمایشگاهی بار نهایی را پیشبینی کند
 نمونهها وابستگی شدیدی به تراکم مشبندی از خود نشان دادند؛ با
- نمونه.افزایش این تراکم پاسخ عددی به آزمایشگاهی نزدیکتر میشد
های مبتنی بر معیار آغاز گسیختگی نامتغیرها سرعت همگرایی
 که این مطلب مزیت مهمی با توجه به،بیشتری به پاسخ نهایی داشتند
.محدودیت منابع پردازشی در تحلیل و طراحی سازهها است
- استفاده از معیار آغاز گسیختگی نامتغیرها و هشین دوبعدی در مدل
سازی عددی منجر به پاسخ مناسبی برای صفحات ضخیم تحت خمش
.شد
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