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 چکیده

ای ای و ترک بطور همزمان بر روی پنل کامپوزیتی الیهمطالعه حاضر به بررسی تجربی و عددی دو عیب جدایش بین الیه

با ، و مقاالت تست تایید مدل المان محدود با نتایج ها انجام و پس ازانحنادار پرداخته است. ابتدا تست تجربی بر روی نمونه

موقعیت قرارگیری نسبت به فزایش تعداد عیوب، اهر دو عیب، تاثیر ابعاد  به بررسی ،شدهاستفاده از مدل المان محدود حاصل 

بررسی شده است. ای موقعیت و ابعاد جدایش بین الیه با ثابت ماندن طولی و عرضیهای ترکعیب  بررسی اثر هم و در نهایت

اشاره نمود.  در صورت وجود هر دو عیب های اصلی بر اثر کاهش سفتیتوان به کاهش فرکانساز نتایج مهم حاصل شده می

بر روی مود اول همچنین اثر ترک عرضی  .دارد یتیکامپوز هیچند ال یعیطب هایبر فرکانس یکم ریتاث ایهیال نیب شیجدا

 دارد.فرکانس بر  یشتریب ریدر مرکز صفحه تاث وبیع یریمحل قرارگ نیهمچنای است. یهسازه مشهودتر از جدایش بین ال

  .صفحه انحنادار؛ تست مودال؛ ترک؛ ایجدایش بین الیه: کلمات کلیدي

 مقدمه -1
-بند قالآیدر فر کامپوزیتهابطور مثال است فراوانی دارای اهمیت کامپوزیتی  هایسازه بکارگیری هنگامدر  عیوب شناسایی

باشند. ای میهای مختلفی نظیر ترک و جدایش بین الیهمستعد عیوب و آسیب زمان بارگذاری،مراحل ساخت و همچنین در  ،گیری

 .دنگذارخواص مکانیکی آن مانند سفتی و مقاومت فشاری تاثیر می در یک سازه کامپوزیتی برو ترک مانند جدایش  یوجود عیوب

شود. جدایش و ترک در ای سبب انتشار عیوب و کاهش غیرقابل قبول سفتی و شکست سازه میهای بین الیههمچنین وجود تنش

های طبیعی و نسبت میرایی در آزمایش مودال شناسایی نمونه صفحات تقویت شده با الیاف از طریق سه کمیت شکل مود، فرکانس

انجام شده که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. ال نفایی در گذشته در مورد ترک و جدایش سازه های کامپوزیتی تحقیقاتی  شوند.می

-های طبیعی و جابجایی)فرکانسارتعاشی  تحلیل ،با ارائه مدل سه بعدی المان محدود از صفحات کامپوزیتی تقویت شده با الیاف ]4[

mailto:azarkntu@yahoo.com
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کامپوزیتی چند الیه انش المان محدود کم ]2[کراوان و همکاران  های مودال( با در نظر گرفتن جدایش با ابعاد متفاوت انجام داد.

تحلیل تیر ساندویچی متشکل از دوالیه دارای  ]3[نیشا و همکاران  ( بررسی کردند.الیاف دارای جدایش متعدد و ترک )شکستگی

ند الیه را تحلیل ارتعاشی پوستۀ انحنادار کامپوزیتی چ ]1[میتال  .بررسی نمودند رادتایی در امتداد سطح مشترک جدایش منفرد و چن

بررسی تئوری و تجربی تاثیرات تورق بر پارامترهای ارتعاشی تیر کامپوزیتی متعامد متقارن به  ]1[ترابی و همکاران  بررسی نمود.

. هادی و نمودندهای ارتعاشی تیرهای کامپوزیت چندالیه به صورت تحلیلی و عددی بررسی جدایش بر ویژگی تاثیر وپرداختند 

ارتعاشی یک صفحه کامپوزیتی دارای جدایش را با ارائه یک مدل دو بعدی برای صفحه کامپوزیتی چندالیه دارای  تحلیل ]6[انهمکار

موقعیت جدایش در صفحات استوانه ای چند الیه  ]7[ماک و همکارش  گاهی متفاوت انجام دادند.تورق داخلی تحت شرایط تکیه

چاوال و همکاران  .در چندین سطح تحلیل اعمال شد (SHM4)می پایش سالمت سازه نمودند. در این مقاله حوزه عل تعیین را انحنادار

میزان تاثیر  و نشان دادند که بررسی نمودندرا دوگانه(  -های کامپوزیتی انحنادار )منفردو جدایش بر خواص مودال پنل ترکتاثیر  ]8[

ها و  اثر اندازه جدایش، چیدمان الیه ]9[ارد. عمران و همکاران در پنل بستگی د ترکعیوب بر خواص مودال به اندازه و مکان جدایش و 

 بررسی ]41[نیکبخت و همکاران  شرایط مرزی بر خواص ارتعاشی کامپوزیت پلیمری تقویت شده با الیاف کربن بررسی نمودند.

افزار آباکوس انجام کامپوزیتی در نرمهای سازی پدیده تورق برای ورقهای کامپوزیتی با شبیهزوایا جهت افزایش استحکام ورق چیدمان

 ای بررسی نمودند.ارتعاش آزاد یک صفحه کامپوزیتی کربن/ اپوکسی انحنادار دارای جدایش بین الیه ]44[آذرافزا و همکاران  دادند.

رهای ترک خورده/ ارتعاش صفحه چندالیه کامپوزیتی با استفاده از معیار خطی و غیرخطی برای توصیف ساختا ]42[عمران و همکاران 

یابد همچنین با افزایش عمق ترک، ها با افزایش طول و عرض تورق کاهش میفرکانس کردندمشاهده را بررسی نمودند و دارای تورق 

تحلیل ارتعاش آزاد تیر چندالیه با استفاده از روش ماتریس سفتی دینامیکی با در  ]43[شمس و همکاران  یابد.ها کاهش میفرکانس

به ای در مطالعه حاضر نیز به بررسی ارتعاشی عددی و تجربی اثرات عیوب ترک و جدایش بین الیهفتن جدایش بررسی نمودند. نظر گر

مواردی همچون تاثیر تغییر ابعاد ناحیه جدایش و تغییر ابعاد ترک، زوایای همزمان پرداخته خواهد شد. صورت جداگانه و همچنین 

 جدایش و بررسی تاثیر همزمانی دو عیب، بحث شده است.و قرارگیری ترک، اثر موقعیت ترک 

  

  هاپارامترهاي مؤثر در انتخاب هندسه نمونه -2
ها، ضخامت پوسته، شعاع انحنا و نسبت منظری بر روی نتایج فرکانس طبیعی پارامترهایی همچون شرایط مرزی، تعداد الیه

یابد، بنابراین در میان صفحات با ابعاد برابر و شعاع س طبیعی کاهش میبا افزایش شعاع انحنا، مقادیر فرکان. ]1[مؤثر خواهد بود

ها های طبیعی را دارد. افزایش ضخامت و تعداد الیهانحناهای متفاوت، صفحه مسطح با شعاع انحنای بینهایت کمترین مقادیر فرکانس

های طبیعی یک پارامتر مهم در بررسی فرکانسدر صفحات کامپوزیتی چندالیه باعث افزایش مقادیر فرکانس طبیعی خواهند شد. 

ای، نسبت منظری یا همان نسبت طول کمان به قطر آن است. با افزایش نسبت منظری، فرکانس طبیعی پوسته نیز های استوانهپوسته

ختلف، باعث کاهش و (. شرایط مرزی م11°)حداکثر  یابدهای طبیعی افزایش میافزایش خواهد یافت. با افزایش زاویه الیاف، فرکانس

در این  .]1[دهدبرای شرایط مرزی گیردار رخ می یگردند. بیشترین تغییرات فرکانسهای طبیعی صفحه مییا افزایش مقادیر فرکانس

یی شود، چرا که ایجاد شرایط مرزی ساده یا گیردار نیاز به دقت باالمطالعه شرایط مرزی مورد نظر، به طور کامال آزاد در نظر گرفته می

گذارد، بنابراین با در نظر گرفتن شرایط مرزی آزاد، گاه، بر روی فرکانس طبیعی سازه تأثیر میدارد. همچنین از سوی دیگر وجود تکیه

بایست گردد. از پارامترهای مهم دیگر در انتخاب نمونه، شرایط انجام آزمایش است. به عبارت دیگر میگاه فارغ میسازه از تأثیر تکیه

تری، تعداد مودهای فرکانسی بیشتری قابل ای انتخاب گردند تا در محدوده فرکانسی پایینهای تحت آزمایش مودال به گونهنمونه

های باالتر و عدم دستیابی به تابع همبستگی های کامپوزیتی در فرکانساستخراج باشند. علت این انتخاب مشکل تحریک نمودن سازه

نظر گرفتن تمامی پارامترهای هندسی مؤثر و شرایط ساخت، مشخصات هندسی  بنابراین با در .]44[مطلوبتر در آزمایش مودال است

 باشد.می s[0/90/0/90] صورتالیه چینی آن به  و (4)نمونه مطابق جدول 

                                                   
1 Structural health monitoring 
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 . مشخصات ابعادي صفحه انحنادار1جدول 

 مقطع کمان

[Deg] 

 شعاع 

[mm] 

 ابعاد صفحه

[mm
2
] 

ضخامت کل 

[mm] 

 تعداد الیه

 با ضخامت برابر 

 مشخصه

 مقدار 8 2 300*300 300 60

 

 های معیوب نیز مطابق با نمونه سالم خواهد بود.ابعاد هندسی نمونه سالم ارائه شده است. ابعاد کلی نمونه (4)در شکل 

 

 
 مدل ی. ابعاد هندس1شکل              

 روش ساخت -3
اند. در این روش الیاف کربن توسط رزین مایع آغشته شده و با شده گذاری دستی ساختههای کامپوزیتی به روش الیهنمونه

که خود ماتریس از رزین اپوکسی  ،درصد می باشد 61کسر حجمی الیاف قرار دادن آن بر روی قالب باز، سطحی صاف خواهد داشت. 

درصد  1های حاضر در حدود اخت نمونهدهد. در سو هاردنر تشکیل شده است.  معموال درصد پایینی از ماتریس را هاردنر تشکیل می

، قطعات در کوره به مدت یک و رسیدن به ضخامت مورد نظر گذاریاز حجم ماتریس را هاردنر تشکیل داده است. پس از انجام الیه

ر گردند، پس از پخت ددرجه سانتیگراد پخت می 91درجه سانتیگراد و سپس به مدت دو ساعت نیز در دمای  421ساعت در دمای 

های مدنظر گذاری در بین الیهای، در مرحله الیهشود. به منظور ساخت قطعات دارای جدایش بین الیهکوره، قطعه به تدریج سرد می

گیری و همچنین پخت همانند نمونه شود. مراحل قالب، از یک ورقه نازک الستیک با ابعاد مطلوب استفاده می1و الیه  1یعنی الیه 

 (2)گردد. در شکل های مدنظر ایجاد میدر وسط پوسته به وسیله دستگاه برش بر روی نمونهنیز . عیب ترک گیردسالم صورت می

 اند.اند. در شکل مذکور مرز ناحیه دارای جدایش و اندازه ترک توسط رنگ سفید مشخص شدههای نهایی شده نشان داده شدهنمونه

در  ،مده و مورد استفاده قرار گرفتهآکه با استفاده از تست بدست  ن،یه همراه رزکربن تک جهته ب افیبا ال تیکامپوز یکیخواص مکان

 ارائه شده است. (2)جدول 

 
 شده ییهاي نها. نمونه2شکل 

 .خواص مکانیکی صفحه انحنادار 2جدول 

ρ 
[kg/m

3
] 

ν23 ν12= ν13 G23 

[Gpa] 
G12=G13 
[Gpa] 

E2=E3 
[GpPa] 

E1 
[Gpa] 

 مشخصه

 مقدار 100 10 8 5 0.3 0.4 1350
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 مدل المان محدود -0
ی و سه بعدی در ابندی مناسب است. هر دو نوع المان صفحهگام اول در ایجاد مدل المان محدود، ایجاد هندسه صحیح و مش        

به نتایج دقیقسازی قابلیت استفاده دارند. در مطالعه حاضر از المان سه بعدی مرتبه دوم، جهت دستیابی ایجاد مدل، جهت انجام شبیه

 یبه منظور مدلساز .]44[شودنامگذاری می C3D20Rافزار آباکوس این المان با مشخصه تر استفاده شده است، که در نرم

delamination ریسا گریبخش د 8است و  شیمربوط به بخش جدا یانینمود که بخش م میبخش تقس 9ها را به  هیال هیکل یستیبا 

بخش  9 یافتد تمام یدر آن اتفاق م شیکه جدا 1و  1 هیها، به جز ال هیال ی(. سپس در تمام3شکل دهد ) یم لیقطعه را تشک ینواح

 شیجدا هیاطراف ناح هیناح 8 دیبا افتدیاتفاق م شیکه جدا یاهیمتصل خواهند شد. اما در ال Tieتوسط اتصال  نیریز هیبه ال هیهر ال

  .باشدیبرقرار نم یاتصال چیه 1و  1 هیدو ال یانیم هیو در ناح افتهیسازه بهم اتصال  گرید یمانند قسمتها Tieتوسط اتصال 

 

 
 کامپوزیتیدر الیه تورق سازي شبیه . 3شکل 

 

هر  یهاوارهید Tie. سپس با اتصال از نوع   میینما یم جادیبرش ا کی هیبه اندازه ابعاد ترک، در هر ال ز،یترک ن جادیا یبراهمچنین 

در کل  یترک سرتاسر جادیترک وجود خواهد داشت. به منظور ا هیترک حذف خواهد شد و با عدم اتصال در آن ال هیشکاف در هر ال

آزاد خواهد بود که در واقع به معنای  -شرایط مرزی در انجام تحلیل به صورت آزاد . شودینم جادیا یصالات چیترک ه هیها در ناح هیال

 وسازی عددی کم نتایج حاصل از شبیه گاهی، به علت اختالفگاه، جهت مقید کردن صفحه است. این حالت تکیهعدم وجود تکیه

در این نوع شرط مرزی، شش .  ]41، 44،  8[آسانتر است  تست انجامگیرد. همچنین ایجاد آن در مودال، مورد استفاده قرار می تست

  سازی عددی، مودهای صلب سازه هستند.مود اول حاصل از شبیه

 

 مودال  تستانجام  -5
تایی  1ردیف  3گذاری نموده که فواصل آنها با هم برابرند. تعداد نقطه را عالمت 42دا ها، ابتبر روی نمونه تستجهت انجام 

 تست، تا حد امکان شرایط کلی هانمونه تستمقایسه نتایج دهند. به منظور گذاری است که تشکیل یک شبکه را میتعداد نقاط عالمت

ها یکسان است. تحریک تصادفی توسط لرزاننده به دلیل تمامی نمونه گیری برایگاهی، نقطه تحریک و نقاط اندازهمانند شرایط تکیه

ابتدا توسط دو کش الستیکی نرم که مقدار سفتی آنها  تست،جهت انجام کنترل بهتر بر تحریک اعمالی، مورد استفاده قرار گرفته است. 

لرزاننده همراه با یک حسگر نیرو توسط چسب به  پایین است، صفحه انحنادار کامپوزیتی را آویزان نموده، سپس در نقطه تعیین شده،

بنابراین نوع تحریک تصادفی، نوع  گردندسنج ثبت و در رایانه ذخیره میگردد. پس از تحریک، پاسخها توسط شتابصفحه متصل می

 افزارنرمType 8230 B&K Transducer Force  روین وسریترانسد،  B&Kنوع لرزاننده ، PCB - (sensitivity: 100 mv/g)شتاب سنج 
جدول  های تست مودال مطابق بامشخصات نمونهدهد. این چیدمان را نشان می (1)شکل  می باشند.  Pulseی فرکانس یثبت پاسخ ها

تست ای است. که تنها مربوط به تغییر ابعاد جدایش بین الیه،ارائه شده است ]44[نتایج تست نمونه دوم تا چهارم از مرجع  است. (3)

  ولی بطور همزمان انجام شده است.پنجم که شامل عیوب جدایش و ترک ط نمونه مودال برای
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 ]11[ مودال تست.چیدمان  0شکل           

 

 تست مودالهاي . ابعاد عیب در نمونه3جدول

 موقعیت عیب درصد عیب )%( ابعاد نوع عیب نمونه

 ندارد 0 0 بدون عیب اول

 دوم

 جدایش
45 ×47 [mm

2
] 15 

   محل جدایش: مرکز صفحه

 الیه چهارم و پنجم بین
mm]104×100 سوم

2
] 30 

mm] 140×135 چهارم
2
] 45 

 پنجم
 ترک طولی

+ 
 جدایش

100 [mm] 30 
 محل ترک: مرکز صفحه

 میلی متر 2 ترک ضخامت

mm]104×100 بین الیه چهارم و پنجم  محل جدایش: مرکز صفحه
2
] 30 

 شده است( نتایج تست مودال برای شش نمونه ارائه 1در جدول )

 
 [Hz] هانمونه تست مودالهاي حاصل از . فرکانس 0جدول 

 شماره مود 1 2 3 4 5 6 7 8

 نمونه سالم 59.5 96.5 120 160 192.6 271.6 332 478

 نمونه دوم 58.2 92.3 120 156 190.4 258.5 312 453

 نمونه سوم 56.8 89.4 122 146 188.4 242 308 419.5

 نمونه چهارم 55 81.3 123.3 151 181.3 222.2 300 377.3

 نمونه پنجم 56.3 88 121 147 188.1 235 306 404.2

 

 شبیه سازي تحلیل نتایج -6

 صحت سنجی مدل المان محدود  -1 -6
افزار المان محدود، مدل المان محدود صفحه مسطح ای در نرمسازی صفحات کامپوزیتی الیهمدلروش سنجی به منظور صحت

که هر دو روش عددی و تجربی را  ]41[با نتایج لین و همکاران  و شرایط مرزی دو سر آزاد (5)هندسی جدول و انیکی با خواص مک

گردد. با این روش، انتخاب صحیح پارامترهایی همانند الیه اند، مقایسه میهای طبیعی این نمونه به کار بردهجهت استخراج  فرکانس

ای تأیید و در طول تحقیق قابل استناد سازی صحیح صفحات کامپوزیتی الیهستفاده برای مدلبندی، نوع المان مورد اچینی، مش

 باشدمی 8[0]صورت الیه چینی آن به سازی نمونه اصلی در تحقیق نیز کاربرد خواهد داشت. خواهد بود و جهت مدل

شده ، شش فرکانس اول بر حسب هرتز، حاصل از نتایج لین و مدل مطالعه حاضر به همراه درصد خطاها ارائه  (6) در جدول

سازی، جهت ایجاد قرار دارد. بنابراین این روش مدل یقابل قبولدر محدوده سازی مدل حاضر خطای شبیه (6)است. مطابق جدول 

 .است مورد تایید، نظر دهای ممدل المان محدود نمونه
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 ]15[.مشخصات ابعادي صفحه مسطح . 5لجدو

ρ 
[kg/m

3
] 

ν23 ν12= ν13 G23 

[Gpa] 
G12=G13 
[Gpa] 

E2=E3 
[GPa] 

E1 
[Gpa] 

 ابعاد صفحه

[mm
2
] 

ضخامت 

[mm] 

 تعداد الیه

 با ضخامت برابر 

 مشخصه

 مقدار 8 18/4 255*255 172.7 7.2 3.76 2.71 0.3 0.33 1566

 
 ]15[مرجع مطالعه حاضر و  [Hz] طبیعی . مقایسه فرکانسهاي 6جدول 

 شماره مود 1 2 3 4 5 6

 ]41[تست تجربی  81.5 107.4 196.6 285.5 382.5 531

 ]41[المان محدود  83.57 118.42 207.79 329.41 419.83 546.93

 المان محدود حاضر 81.42 109.86 199.38 302.6 391.55 537.16

 نسبت به تست تجربی درصد خطا 0.098 2.29 1.41 5.99 2.37 1.16

 

 هانتایج تحلیل المان محدود نمونه -6-2

 بررسی اثر )ابعاد/ اندازه( عیب بر فرکانس هاي طبیعی صفحه انحنادار به روش عددي 6-2-1

های طبیعی بر نتایج فرکانس .باشدمی (7)جدول  مطابقابعاد ناحیه دارای جدایش و ترک طولی و ترک عرضی )دارای عیب( 

سازی با ارائه شده است. برای انجام مدل( 8)ز در جدول حسب هرتز حاصل از تحلیل المان محدود برای هر ده نمونه بر حسب هرت

تر به الیه )صفحه( میانی بیشتر است و همچنین نتایج  های نزدیکافت فرکانس برای نمونه دارای جدایش ]1[توجه به نتایج ترابی 

های معیوب در تمامی نمونهشود؛ هرگاه نزدیک به مرکز صفحه باشد باعث افزایش تغییرات فرکانس طبیعی می عیبکه  ]6[هادی 

 محل قرارگیری جدایش را مرکز صفحه و در صفحه میانی در نظر گرفته شده است. 

 هاي معیوب. ابعاد عیب در نمونه7جدول 

 موقعیت عیب درصد عیب )%( ابعاد نوع عیب شماره نمونه

 دوم

 جدایش
45 ×47 [mm

2
] 15 

 محل جدایش: مرکز صفحه

 بین الیه چهارم و پنجم
mm]104×100 ومس

2
] 30 

mm] 140×135 چهارم
2
] 45 

 پنجم

 ترک طولی
45 [mm] 15 

 محل ترک: مرکز صفحه

متر معادل  یلیم 21/1 عمقترک به  8

 متر یلیم 2 عمقترک به  کی

 30 [mm] 100 ششم

 45 [mm] 135 هفتم

 هشتم

 ترک عرضی
47 [mm] 15 

 30 [mm] 104 نهم

 45 [mm] 140 دهم

 

های طبیعی رو به که با افزایش ابعاد/ اندازه ناحیه معیوب، میزان کاهش مقادیر فرکانسمشخص است  (8) لهایدر جدواز مقادیر 

 ریاول تاث یعیبر فرکانس طب عرضی ترک شود، مشاهده می همانطوریکهباشد، که در برخی از مودها کامال مشهود است. افزایش می

، در 31کمتر از %  شیجدا یدارا یتینمونه صفحه انحنادار کامپوز یعیطب هایفرکانس راتییتغ .گذاردیم شینسبت به جدا یشتریب

 معادل صفر است. 41% شیجدا یارااول در نمونه د یکینامیمود د راتییتغ زانیبه طور مثال م ست،یبا نمونه سالم قابل توجه ن سهیمقا

فرکانسها در تست  یاست که بعض نیا گردد،یمشاهده م لیو تحل شیحاصل از آزما جینتا نیکه ب ییدقت نمود که تفاوتها یستیبا

نمونه ساخته شده با مدل  یهاموضوع تفاوت نیشوند و بالعکس. علت ا یالمان محدود ظاهر نم لیدر تحل یول شوندیمشاهده م یتجرب

 .باشدیم شیدر آزما یریگاندازه یخطاها یبرخ نیهمچن و افزارموجود در نرم آلهدیا
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 [Hz]ها  هاي حاصل از المان محدود نمونه. فرکانس 8جدول 

 نمونه دهم نمونه نهم نمونه هشتم نمونه هفتم نمونه ششم نمونه پنجم نمونه چهارم نمونه سوم نمونه دوم نمونه سالم مود

1 61.23 61.23 61.22 61.22 61.22 61.20 61.20 61.20 61.17 61.15 

2 106.66 106.2 98.53 91.59 104.74 98.54 92.69 106.62 106.62 106.63 

3 159.25 159.24 158.73 157.42 159.01 158.83 158.21 159.24 159.12 159.05 

4 299.38 298.45 283.32 260.72 298.46 295.71 288.64 299.38 299.29 299.28 

5 348.42 348.40 347.39 343.50 347.51 347.60 347.39 348.37 348.13 347.56 

6 430.03 430.00 427.69 423.96 429.51 428.20 425.59 425.96 400.43 368.64 

 

 بررسی اثر پارامترهاي مختلف عیوب بر فرکانسهاي طبیعی -6-3
در این بخش میزان تاثیر همزمان وجود ، ای و ترک طولی و عرضی با افزایش میزان ناحیه عیببررسی اثر جدایش بین الیهپس از       

-برای سازه ]3[یتی ارائه شده است. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه نیشا های طبیعی صفحه انحنادار کامپوزچندین عیب در فرکانس

ها از سازیهای طبیعی در مقایسه با تیر سالم قابل توجه نیست؛ برای مدل، تغییرات فرکانس31ی کامپوزیتی دارای جدایش کمتر از % 

 استفاده شده است. 31جدایش %

 هاي طبیعیاي و تعداد ترک طولی )تعداد عیوب( بر فرکانسبررسی اثر تعداد جدایش بین الیه -6-3-1

و تعداد ترک طولی بر  ها با دو خط// مشخص شده است(ای در الیه) جدایش بین الیهایتعداد جدایش بین الیه تاثیر بخش حاضردر 

کل  31ه با در نظر گرفتن جدایش %، چهار نمون(9)گردد. مطابق با جدول تی بررسی میای کامپوزیفرکانسهای طبیعی پوسته استوانه

، که نمونه پنجم مطابق با تست مودال پنجم سازی گردیدمدل میلیمتر، 1221و با عمق هر ترک  کلطول  31و ترک طولی % سطح 

ه نمونه ها نسبت بها  و درصد تغییرات فرکانسنتایج حاصل از تحلیل فرکانسی المان محدود نمونهبوده و نتایج آن قابل مقایسه است. 

 باشد.می [90/90/0/90/90/0/90/0] الیه چینی آن به صورت  شده است. ارائه (41)الم در جدول س

 

  هاي معیوبابعاد عیب در نمونه .9جدول 

 نمونه
ابعاد 

 جدایش

تعداد 

 جدایش

 موقعیت جدایش

  مرکز صفحه

اندازه 

 ترک

تعداد 

 ترک

  موقعیت ترک طولی

  مرکز صفحه

 دوم

100 × 
104 

mm
2
 

1  
[90/90/0/90//90/0/90/0] 

100 
 

mm 

1 
،  1221، چهار ترک هر کدام به عمق  1/6/7/8های الیه

  mm 4ک ترک به عمق معادل ی

  2 سوم
[90/90/0/90//90/0//90/0] 

  mm21/1 هر کدام به عمق ترک ، دو  1/6 هایالیه 2

  3 چهارم
[90/90/0//90//90//0/90/0] 

 mm21/1 به عمقهر کدام ترک  هار، چ3/1/1/6های الیه 4

  3 پنجم
[90/90/0//90//90//0/90/0] 

8 
به هر کدام  ترک، هشت  4/2/3/1/1/6/7/8  الیه های

  mm 21/1عمق 

 

د خطا برای مود دوم و چهارم برای همه نمونه ها از بقیه مودها بیشتر است. شود که درصمشاهده می 41با توجه به نتایج جدول 

 .همچنین درصد خطا برای مود پنجم برای همه نمونه ها کمترین مقدار را دارد
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 [Hz]هاي طبیعی صفحات انحنادار کامپوزیتیاي و  تعداد ترک طولی  )تعداد عیوب( بر فرکانساثر تعداد جدایش بین الیه .14جدول 

 مودشماره 
فرکانس 

 نمونه سالم 
 نمونه دوم

درصد 

 تغییرات
 نمونه سوم

درصد 

 تغییرات
 نمونه چهارم

درصد 

 تغییرات
 نمونه پنجم

درصد 

 تغییرات

1 61.23 60.73 

 

0.81 61.17 0.8 61.15 0.12 60.26 1.57 

2 106.66 96.10 9.98 95.21 10.73 93.76 12.09 94.12 11.75 

3 159.25 158.42 0.51 158.38 0.54 158.24 0.63 158.05 0.75 

4 299.38 282.18 5.73 275.61 7.93 272.19 9.08 277.19 7.40 

5 348.42 346.91 0.42 346.79 0.46 346.42 0.57 345.81 0.74 

6 430.03 427.27 0.63 426.01 0.93 424.92 1.18 361.41 15.95 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیري -7
 

  حه و در های معیوب محل قرارگیری جدایش را مرکز صفدر تمامی نمونه( ]6[و   ]1[مراجع بررسی شده )با توجه به نتایج

های صفحه میانی در نظر گرفته شده است. نتایج گویای آن است که حضور عیب در این ناحیه بیشترین تاثیر را بر فرکانس

 طبیعی صفحه انحنادار کامپوزیتی دارد.

 گردد.حضور عیوب سبب کاهش فرکانس طبیعی و کاهش سفتی صفحه انحنادار کامپوزیتی می 

 های طبیعی صفحات انحنادار در محیط المان محدود برای ده نمونه تحت بررسی؛ ( عیب بر فرکانسبا بررسی اثر )ابعاد/ اندازه

 کامپوزیتی دارد. چند الیه های طبیعیای تاثیر کمی بر فرکانسجدایش بین الیه

  ضر نیز تغییرات ی تیر کامپوزیتی مورد بررسی قرار گرفت، در مطالعه حاکه سازه ]3[مطابق با نتایج حاصل از مطالعه نیشا

، در مقایسه با نمونه سالم قابل توجه 31های طبیعی نمونه صفحه انحنادار کامپوزیتی دارای جدایش کمتر از % فرکانس

  معادل صفر است. 41نیست، به طور مثال میزان تغییرات مود دینامیکی اول در نمونه دارای جدایش %

 گذارد.بت به جدایش میترک عرضی بر فرکانس طبیعی اول تاثیر بیشتری نس 

 یابد به طور مثال در نمونه دارای جدایش ای میزان تغییرات فرکانس طبیعی افزایش میبا افزایش درصد جدایش بین الیه

 می باشد.  94/42بیشینه تغییرات  %11
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