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بررسي عددي اثر سيال سخت شونده برشي با فرضيه اصطكاكي، در برخورد بالستيك پرتابه به پارچه 
  ٢٩ساخته شده از الياف كوالر

  

  ارشد، گروه مهندسي مكانيك، دانشگاه آزاد نور، نور، ايرانكارشناس حسين قهاري                                                 

  ، ايرانابلسرباستاديار، گروه مهندسي مكانيك، دانشگاه مازندران،   *ناصر كرداني

  
  چكيده

اتالف انرژي اصطكاكي الياف كوالر، از اصلي ترين عوامل كاهش نفوذ پذيري در برخوردهاي بالستيك، درك مناسبي  ندهافزاي بعنوان عاملاثر سيال سخت شونده برشي 
و بين  ،از اصطكاك بين الياف از مكانيزم اتالف انرژي را فراهم مي آورد. در اين مطالعه تاثير سيال بر كاهش نفوذ پذيري الياف، از طريق افزايش اتالفات انرژي ناشي

از الياف كوالر  پرتابهمتربرثانيه به هدف برخورد داده شد. سرعت خروجي  ٣٥٠پرتابه با سرعت  .شبيه سازي گرديد ANSYSسم هدف و پرتابه با استفاده از نرم افزار ج
و حد بالستيك الياف كوالر در حضور سيال  مقايسه مدل با نمونه آزمايشگاهي نتايجمتر بر ثانيه گرديد.  ٤٣/٣٠٦و از الياف آغشته به سيال سخت شونده برشي  ٨٨/٣٤١

ايش ضريب همچنين افز .نتايج بدست آمده تاثير سيال بر كاهش نفوذ پذيري الياف كوالر از طريق افزايش اصطكاك مي باشدبراساس و بدون حضور سيال مقايسه شد. 
حد ، ٥به عدد  اما با افزايشحد بالستيك گرديد  %١٧٢موجب افزايش  ٣ه ضريب اصطكاك ك بگونه ايتاثير چنداني در كاهش نفوذ پذيري ندارد،  ٣اصطكاك بيشتر از 

  قابل مالحظه نمي باشد. افزايشافزايش يافت كه  %١٨٧بالستيك 
  .حد بالستيك، مدول االستيسيته، ضريب پواسون ،٢٩سيال سخت شونده برشي، الياف كوالر  كليدي: هايواژه

  
  

Numerical Analysis of Effect of STF with Frictional Hypothesis on Impact of Ballistic 
Projectile to Fabric Made of Kevlar 29 Fibers 

 
Islamic Azad University, Nour Branch, Nour, Iran.      H. QAHARI 
University of Mazandaran, Mechanical Engineering Department, Babolsar, Iran. N. KORDANI 

                                                                                                                             
Abstract 
Investigation of the effect of the STF on increasing of frictional energy on Kevlar fibers as one of the main factors of decreasing permeability 
in ballistic impacts is very important. In this study, for understanding the effect of STF on decreasing the permeability of fibers by increasing 
the frictional energy between fibers and projectile was modeled by ANSYS15 software. The projectile was impacted to the target with 
velocity of 350m/s. In both models the projectile penetrated and crossed the target. In modeling with Kevlar 29 fibers, the output velocity 
of projectile was about 341.88m/s and in second modeling the output velocity was 306.43m/s. This model was compared with previous 
experimental model; ballistic limit of Kevlar fiber without STF is also compared. The results demonstrated the effect of STF on decreasing 
the permeability of Kevlar fibers because of increasing the friction coefficient. According to the results, increasing the friction coefficient 
of more than 3 did not have significant effect on decreasing permeability. 
Keywords: Kevlar 29, Ballistic limit, Elasticity Module, Poisson Ratio. 

 
 

  مقدمه -١
يكي از موضوعات علمي كه در ساليان اخير بسيار مورد توجه     

دانشمندان و محققان بوده است، مطالعه روي فعل و انفعال سياالت سخت 
شونده برشي و موارد استفاده آن مي باشد. يكي از كاربردهاي اين سيال، 
پاشش بر روي الياف كوالر جهت كاهش نفوذپذيري در مقابل برخوردهاي 

ي در رژمي باشد. اين امر از طريق افزايش مكانيزم هاي اتالف انك بالستي
نايك و همكاران در مطالعاتي كه در همين  فرايند فوق انجام مي گردد.

راستا انجام گرديد به تحليل مكانيزم هاي اتالف انرژي و روابط حاكم بر 
اگرس و همكاران به  .]٢[و]١[آن در برخورد هاي بالستيك پرداختند

بررسي مقاومت الياف كوالر در مقابل ضربه چاقو و درفش پرداختند و به 
افزايش قابل توجه مقاومت الياف آغشته به سيال سخت شونده برشي اذعان 

  .]٣[داشتند
وندرورف و همكاران به بررسي مدل عددي حدود بالستيك در برخورد 

د پرداختن پرتابه استوانه اي و جسم هدف ساخته شده از الياف كامپوزيت
و به اين نتيجه رسيد كه حدود بالستيك با چگالي سطحي پرتابه و جسم 

دست ب با نتايج مدل آزمايشگاهي و نظري هدف و مرتبط بوده و اين نتيجه
واي دوان و همكاران به بررسي  .]٤[آمده در مطالعات قبلي همخواني دارند

تفاوت برخورد بالستيك پرتابه به جسم هدف در سه شرايط مرزي م
حالت اول  جسم هدف با چهار گوشه آزاد، حالت دوم با دو  .پرداختند
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گوشه آزاد و حالت سوم با چهار گوشه ثابت شده و به اين نتيجه رسيدند 
 جسم هدف، ميزان رزي تاثير قابل مالحظه اي در تغيير شكلكه شرايط م

توزيع استرس و ميزان زمان جذب انرژي دارد و همچنين اصطكاك به 
ورت غير مستقيم موجب افزايش جذب انرژي در جسم هدف از طريق ص

ليو و همكاران در مقاله  .]٥[ درگير كردن تعداد بيشتري از الياف مي گرد
اي كه به بررسي آزمايشگاهي اصطكاك الياف برروي يكديگر پرداختند دو 

رغم  اما علي ]٦[روش جهت بدست آوردن ضريب اصطكاك ارائه نمودند
مطالعات و تحقيقات زيادي كه در اين خصوص انجام شد، بررسي اتالف 
انرژي ناشي از اصطكاك بين الياف به علت پيچيدگي، و عدم امكان اندازه 
گيري آن با استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي اندك است. بنابراين مطالعه 

اثير ت و بررسي نرم افزاري و تحليل انرژي ناشي از اصطكاك بين الياف،
در نمونه بسزايي در گسترش دامنه اين حوزه از علم خواهد داشت. 

از سه اليه الياف ، انجام گرديد همكارانآزمايشگاهي كه توسط كرداني و 
 فنگ گازيسانتي متر استفاده شد. توسط ت ٢٠به طول و عرض  ٢٩كوالر 

يال سپس س .و حد بالستيك الياف اندازه گيري شد به اين الياف شليك
و حد بالستيك الياف در حضور  اضافه الياف مذكور سخت شونده برشي به

  .سيال، با شليك دوباره با تفنگ گازي تعيين گرديد
  

  
  

  پرتابه و جسم هدف-١شكل

  
در اين فرايند به علت اضافه شدن سيال به الياف، ميزان اتالف انرژي پرتابه 

از جسم هدف در برخورد با جسم هدف افزايش و سرعت خروجي پرتابه 
 ٥٢±٥كاهش يافت. حد بالستيك براي الياف كوالر در آزمايش اول برابر با 

شد و ضرايب ايستايي و ديناميكي اصطكاك ١١٦ ±١٠و در آزمايش دوم
بين الياف از طريق آزمايش بيرون كشيدگي الياف جسم هدف تحت نيرويي 

تاثير اضافه شدن سيال سخت شونده  در اين مطالعه .]٧[ثابت تعيين شد
برشي، از طريق اضافه نمودن ضرايب اصطكاكي كه در نمونه آزمايشگاهي 

فوذ اهش نتا ميزان تاثير اصطكاك بر كبدست آمد بررسي و مقايسه شد، 
همچنين جهت آگاهي از ارتباط بين افزايش  پذيري الياف بررسي گردد.

راحل بعدي تحليل ضريب ضرايب اصطكاك و ميزان نفوذ پذيري، در م
اصطكاك بين الياف بيش از نمونه هاي آزمايشگاهي افزايش داده شد و حد 

 اين بررسي مي بالستيك مربوط به هريك از ضرايب جداگانه بدست آمد
اف كاهش نفوذپذيري اليبرتواند درك صحيحي از چگونگي تاثير اصطكاك 

خصوص انجام  مطالعات آتي كه در اينكوالر و كمك قابل توجهي به 
   نمايد. شدخواهد 

                                                           
1 Ansys 15 
2 Catia 
3 connection 

  شبيه سازي و تحليل عددي  -٢
جهت تحليل و بررسي مدل مورد نظر، ابتدا مدل مطابق با نمونه 

ايجاد و سپس جنس پرتابه و جسم  ١٥ ١آزمايشگاهي در نرم افزار انسيس
هدف تعيين گرديد، پس از آن مدل شبكه بندي و مواردي نظير سرعت 
برخورد، جهت و راستاي برخورد، شرايط مرزي مسئله، خروجي هاي مورد 

 سپس به .نياز و بازه زماني برخورد پرتابه به جسم هدف مشخص گرديد
وجي هاي نرم افزار تحليل و پس از آن خر نرم افزار دستور حل داده شد

جهت تعيين ميزان دقت حل و با توجه به مدل  عددي شد، در نهايت
آزمايشگاهي تحليل خطا نيز انجام گرديد، در ادامه مراحل فوق به تشريح 

  بيان گرديد.
  

  مدل سازي  -١-٢
در اين مطالعه مدل برخورد بالستيك پرتابه با جسم هدف در نرم افزار 

جسم هدف متشكل تحليل گرديد.  ١٥سط نرم افزار انسيسايجاد و تو ٢كتيا
 ٧تار و  ٧بوده كه در هر سانتي متر مربع از آن  ٢٩از سه اليه الياف كوالر 

و براي هرتار و پود يك معادله خط نوشته شد و هراليه بر  پود قرار دارد
. جسم هدف از چهار جهت توسط نگهدارنده روي اليه بعدي قرار داده شد

ميليمتر  ٢٥شد. پرتابه استوانه اي سر تخت مي باشد كه طول استوانه ثابت 
  ميليمتر مي باشد. ٩و قطر استوانه و كره 

  

  ضرايب اصطكاك -٢-٢ 
سه ضريب اصطكاك مختلف كه تاثير عمده اي در كاهش ميزان انرزي 
جنبشي پرتابه دارند شامل الف) ضريب اصطكاك جنبشي بين پرتابه و 

اصطكاك ايستايي بين الياف جسم هدف ج) ضريب جسم هدف ب) ضريب 
 ٣در قسمت (اتصاالت)اصطكاك جنبشي بين الياف جسم هدف مي باشند.

ضرايب اصطكاك فوق را اضافه نموده و در آن  ٤گزينه (فعل و انفعال جسم)
و براي مدل الياف آغشته  ٢/٠و  ٢٦/٠و  ١٧/٠را براي مدل اول به ترتيب  

كه در نمونه آزمايشگاهي بدست آمد تعيين  ٢/٠و  ٣٥/١و  ٢٥/١به سيال  
  .]٧[گرديد

  

  تعيين جنس و متريال پرتابه و جسم هدف -٣-٢
مي باشد كه به صورت پيش فرض در قسمت  نس پرتابه از فوالد زنگ نزنج

جود نرم افزار موجود مي باشد اما با توجه به عدم و ٥اطالعات مهندسي
سي ابتدا در قسمت اطالعات مهند نرم افزاردر ليست مواد  ٢٩ماده كوالر

. مشخصه هاي مورد نياز عبارتند از، را اضافه گرديد ٢٩ماده كوالر 
واسون، مدول بالك و مدول برشي (دانسيته، مدول االستيسيته، ضريب پ

اخذ  ٦انجمن مواد و آزمون آمريكاهاي مواد و كامپوزيت،  كه از استاندارد
  در جدول زير آمده است.   گرديد

4 Body interaction 
5 Engineering data 
6 ASTM 
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  ١شبكه بندي -٤-٢
بندي لبه آن از گزينه  شبكهبا توجه به لبه دار بودن جسم هدف، جهت 

 شبكه به صورت پيش فرضو بقيه قسمت آن و پرتابه  ٢(اندازه صفحه)
. جهت بررسي تاثير نوع شبكه بندي در نتيجه محاسبات، بار بندي شد

 ٥اندازه هر قسمت برابر با  گزينه اندازه گيري صفحهديگر با استفاده از 
متر قرار در نظر گرفته شد و مجدداً جسم هدف و پرتابه شبكه بندي ميلي

ه ك گرديد و مشاهده شد هيچ گونه تغييري در نتايج مسئله بوجود نيامد
نشان از عدم وابستگي جواب مسئله با نوع و سايز شبكه بندي دارد كه در 

 جدول فوق مشاهده مي گردد.
  

  تعيين سرعت برخورد و حل مسئله -٥-٢
براي هر دو مدل به پرتابه سرعت برخورد ٣قسمت (تنظيمات تحليلي)در 

متر برثانيه داده شد. در اين قسمت عالوه برمقدار سرعت، جهت آن  ٣٥٠
نيز تعيين گرديد و با توجه به اينكه در مدل آزمايشگاهي پرتابه از لوله 
تنفگ گازي پرتاب مي گردد در نتيجه تنها در يك جهت داراي سرعت 

سرعت پرتابه در دو راستاي ديگر برابر صفر است، به همين علت  بوده و
و در جهت برخورد با جسم هدف تعيين گرديد،  zسرعت پرتابه در راستاي 

مقدار صفر در نظرگرفته شددر شرايط مرزي  yو  xسرعت در راستاهاي 
، گيردار ٤هر دو مدل چهار ضلع جسم هدف، توسط گزينه (تكيه گاه ثابت)

يين گرديد تا مانع از حركت جسم هدف به همراه پرتابه گردد. و ثابت تع
پس از انجام مراحل فوق به نرم افزار دستور حل داده شد و موارد و 

ميزان  ٣و ٢هاي شكلنمودارهاي زير از اين نرم افزار بدست آمد. در 
استرس وارد شده توسط سطح پرتابه به الياف كوالر مشاهده مي گردد. 

رنگ قرمز مشخص شده است، حداقل تنش نرمال و نمودار  نموداري كه با
سبز حداكثر تنش نرمال در هر لحظه از فرايند برخورد را نشان مي دهد. 
چون جسم هدف از پارچه ساخته شده و انعطاف پذير است،  نمودار تنش 
وارده از طرف آن به جسم هدف يكنواخت نمي باشد. با استفاده از اين 

به مساحت پرتابه، ميزان نيروي اعمال شده از طريق پرتابه نمودار و با توجه 

به سطح تماس با جسم هدف در طول برخورد و نهايتًا ميزان اتالف انرژي 
  .ناشي از اصطكاك بين پرتابه و جسم هدف محاسبه شد

 
  تنش نرمال وارد بر پرتابه، توسط الياف آغشته نشده به سيال   -٢شكل 

 

  بر سطح پرتابه، توسط الياف آغشته به سيالتنش نرمال وارد -٣شكل
  

  حد بالستيك و ميزان خطا -٦-٢
حد بالستيك با توجه به سرعت خروجي پرتابه از جسم هدف و سرعت 
پرتابه قبل از برخورد، تعيين گرديد، ميزان سرعت خروجي  پرتابه از جسم 

  .قابل مشاهده مي  باشد   ٥و ٤هدف در نمودارهاي 
) حد بالستيك جسم هدف براي نمونه اول ١و طبق رابطه ( ٣ شكلاز 

محاسبه گرديد.      

  تاثير شبكه بندي بر حدبالستيك مدل -٢جدول

  شبكه بندي
آغشته نشده به (مدل ميليمتر ٥  شده به سيالمدل آغشته   مدل آغشته نشده به سيال

  سيال)
(مدل آغشته شده به ميليمتر ٥

  سيال)
  ١٢/١٦٩  ٩٤/٧٥  ١٢/١٦٩  ٩٤/٧٥  حد بالستيك

                                                           
1 Meshing   
2 Face sizing 

3 Analysis setting 
4 Fix support 

  
  ٢٩مشخصات كوالر -١جدول

 چگالي
kg/ m^-3 

مدول 
 )paيانگ(

ضريب 
 پواسون

مدول بالك 
)pa(  

مدول 
  )paبرشي(

٣٦/٠ ١٠٩×٣/٦٩ ١٤٤٠  ١٠٩×١/٣٥٦٦ ١٠٩×٤/٣٩٢٩ 
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  تغييرات سرعت پرتابه در نمونه آغشته نشده به سيال -٤ شكل
  

 
  تغييرات پرتابه در نمونه آغشته به سيال -٥شكل

  

)١(  
2 22 5

2 2 74, 95350 341.881

V V Vb i

V b

 

  
 

 
 

b1V     سرعت بالستيك𝑽𝒊   سرعت پرتابه هنگام قبل از برخورد𝑽𝒐 
با توجه به اينكه در نمونه  سرعت پرتابه پس از خروج از جسم هدف

گرديد خطاي محاسبات  ٥٢±٥انجام شده حد بالستيك برابر  آزمايشگاهي
  به صورت زير بدست آمد:

)٢(  

− حد بالستيك آزمايشي    حد بالستيك نرم افزاري 

حد بالستيك آزمايشي
 

               خطا  =  
٥٧ ٧٤,٩٥

٥٧
  =    ٣١%    

 (m/s)، برابر ٤ در مدل دوم سرعت خروجي پرتابه، طبق نمودار
  رديد، در نتيجه حد بالستيك و ميزان خطابرابر است با:گ ٤٣/٣٠٦
  

2 222 306,43 169,123502V b           طبق رابطه (١)  

= خطا  126 169,12
34%

126


   طبق رابطه (٢)                  

  

 
  

  خروج پرتابه از جسم هدف -٦ شكل

  
 

  تحليل انرژي  -٣
  اتالف انرژي پرتابه  -١-٣

اختالف انرژي پرتابه قبل و بعد از برخورد، ناشي از اتالف انرژي پرتابه در 
طول برخورد است و با محاسبه اين اختالف انرژي و مقايسه آن با اتالف 
انرژي ناشي از اصطكاك، تاثير اصطكاك در اتالف انرژي مشخص گرديد. 

بعد از  ل وميزان اختالف انرژي پرتابه برابر با تفاضل انرژي جنبشي آن قب
برخورد با جسم هدف مي باشد، و طبق رابطه انرژي جنبشي محاسبه 

  گرديد: 

)٣(  1 1
22 02 2

MV MVK EP i   

 

1 1 220,011536 0,011536 32,4051341,88350
2 2

jK EP     

 
∆𝑲𝑬𝑷   ــه ــرژي جنبشــي پرتاب ــياخــتالف ان ــل و بعــد از برخــورد م قب

در نتيجـه ميــزان انــرژي اتـالف شــده پرتابــه در  جــرم پرتابــه 𝑴  باشـد
  ژول گرديد.  ٤٠٥١/٣٢طول فرايند برخورد برابر با 

  

ــاف  -٢-٣ ــين الي ــطكاك ب ــي از اص ــرژي ناش ــالف ان ات
  پاره شده

به منظور انجام اين كار، ميزان جابجايي الياف در تماس مستقيم با پرتابه 

٨اندازه گيري گرديد، با توجه به اينكه پس از ثانيه  × ١٠
-٥

الياف دچار   
پارگي گرديدند از اين زمان به بعد عمًال اصطكاك تاثيري در اتالف انرژي 
نداشته؛ لذا جهت محاسبه اتالف انرژي ناشي از اصطكاك، ميزان جابجايي 

٨الياف تا اين زمان در نظر گرفته شد. جابجايي الياف در ثانيه  × ١٠
-٥

  
متر بوده و تعداد الياف در تماس با پرتابه  ٠١٨١٦٣/٠برابر با  zدر راستاي 
 ١٨تار مي باشد كه با توجه به سه اليه بودن آن در مجموع  ٦در هر اليه 

تار در تماس با پرتابه هستند. جهت محاسبه انرزي ناشي از اصطكاك، 
نيروي عمود ناشي از پرتابه كه بر الياف وارد مي نمايد محاسبه گرديد. در 

و جهت حركت پرتابه  zخيمه در راستاي محور پشت جسم هدف، يك
برابر با طول ارتفاع  zتشكيل گرديد. ميزان جابجايي الياف در راستاي 

متر مي باشد.  ٠١٨١٦٣/٠و مقدار آن متساوي الساقين فرضي  مثلث
ه جسم هدف را با خود ب برابر با قطر پرتابه كه الياف همچنين قائده مثلث
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٢٤١  
 

ل نيرو در متر است. راستاي عما ٠٩/٠جلو مي برد مي باشد كه برابر با 
   .و ميزان جابجايي هر تار برابر با ضلع مثلث است راستاي ارتفاع مثلث

   2 2 0,020270,009 0,018163L m        
 
باتوجه به محاسبات فوق، ميزان جابجايي اليافي كه در تماس مستقيم 

را محاسبه  زاويه𝛉متر مي باشد، حال  ٠٢٠٢٧/٠پرتابه مي باشند برابر با 
نموده تا مولفه نيروي اعمالي در راستاي عمود بر محور جابجايي الياف 

متر مي باشد، نصف  ٠٠٩/٠محاسبه گردد. با توجه به اينكه قائده مثلث 
  متر مي باشد لذا داريم: ٠٠٤٥/٠قائده برابر با 

0,0045
0,0222

0,0
s

20
i

27
n  12,82    و        

تار بوده و  ١٨با توجه به اينكه تعداد اليافي كه درتماس با پرتابه هستند، 
متر مي باشد و همچنين با توجه  ٠٢٠٢٧/٠ميزان جابجايي هر تار برابر با 

به ضريب اصطكاك بين الياف و مولفه عمود نيروي پرتابه بر الياف ، ميزان 
طكاك محاسبه مي گردد. اما ابتدا جهت تعيين انرژي تلف شده ناشي از اص

نيروي اعمالي پرتابه كه در راستاي نشان داده شده در مثلث فوق، مي 
بايست شتاب ميانگين پرتابه در طول برخورد محاسبه گردد كه براي اين 

 كار از رابطه زير استفاده مي كنيم: 

350 341,88
81200

20,0001 0,0001

mV Vin outa
s

 
    

      
ـــه جـــرم  ـــه بـــا توجـــه ب ـــه، نيـــروي وارد شـــده از طـــرف آن ب پرتاب

  جسم هدف طبق رابطه نيوتن برابر است با:

81200 0,011536 936,7232F m a N    

936,7232 0,222 0,2 18 0,02027 15,1747 jE fr     

 
ـــه،  ـــا پرتاب ـــاف در تمـــاس ب ـــرژي ناشـــي از اصـــطكاك الي ـــالف ان ات

 .]٥[طبق رابطه كار اصطكاك محاسبه گرديد

sin 18F p LE fr                (٤) 

𝐄𝐟𝐫    انرژي ناشي از اصطكاك بين الياف پرتابه𝑭𝒑   نيروي وارد شده
انرژي تلف شده پرتابه  ٨/٤٦%اين ميزان  ضريب اصطكاك 𝝁توسط پرتابه 

  مي باشد.
  

  انرژي مورد نياز جهت پارگي الياف  ٣-٣
ست جابجايي زير براي الياف بددر تست بيرون كشيدگي الياف نمودار نيرو  

  .]٨[آمد
ضرب نيرو در جابجايي مي ٧شكل در  صل  ساحت زير نمودار كه حا ، م

شان مي دهد،  ست و پارگي هر تار را ن شك شد، مقدار انرزي الزم براي  با
ســانتي متر و تعداد الياف پاره شــده  ٢٠لذا با توجه به اينكه طول هر تار 

 محاسبه مي گردد:   تار مي باشند انرژي الزم جهت پارگي الياف ١٨
3% 0,2 0,006m   

  
   ٢٩نيرو جابجايي الياف كوالر _٧شكل

  
ـــد، با توجه به  ٦متر يا  ٠٠٦/٠ برابر با جابجايي الياف  ميلي متر مي باش

  آيد:نيوتن مساحت زير نمودار بدست مي  ١٦٠اعمال نيروي 

                                       
1

160 0, 006 0, 48
2

18 0, 48 8, 64

J

J

  

 
 

ژول مي باشد و با توجه  ٤٨/٠ميزان انرژي الزم براي پارگي هر تار برابر با 
تار مي باشد كل انرژي الزم براي پارگي  ١٨به اينكه تعداد الياف پاره شده 

  ژول مي باشد.٦٤/٨الياف برابر
  

ــه  -٤-٣ ــين پرتاب ــطكاك ب ــي از اص ــرژي ناش ــالف ان ات
  و جسم هدف

اصطكاك بين جسم هدف و پرتابه ابتدا براي محاسبه اتالف انرژي ناشي از 
و در مساحت پرتابه  ميزان تنش نرمال وارد بر سطح پرتابه را استخراج

تا نيروي وارد بر سطح بدست بيايد، سپس نيروي وارد شده  ضرب مي شود
را در ضريب اصطكاك بين پرتابه و جسم هدف و طول پرتابه كه برابر با 

ي باشد، ضرب نموده تا مقدار انرژي ميزان جابجايي نيروي اعمال شده م
ناشي از اصطكاك بين پرتابه و جسم هدف بدست بيايد. تنش نرمال وارد 

پاسكال بوده وانرژي تلف  ٤٢٥٢٩٤١برابر با  ١پرتابه با توجه به شكل  بر
 .]٢[شده از رابطه انرژي اصطكاكي بدست مي آيد

E L Lfp p pp p                                          (٥)    

𝑬𝒇𝒑   ،انرژي تلف شده ناشي ازاصطكاك بين پرتابه و جسم هدف𝑳𝒑  
مساحت  𝑨𝑷ضريب اصطكاك بين پرتابه و جسم هدف،   𝝁𝒑طول پرتابه،  
تنش نرمال وارد شده بر سطح پرتابه  مي باشد. لذا   𝒑�� ،سطح پرتابه

  ا:انرزي تلف شده برابر است ب
4252941 0, 17 0, 009 3, 14 0, 018 0, 018

6 , 62 J

    


 

بنابراين ميزان انرژي ناشي از اصطكاك بين پرتابه و جسم هدف برابر با 
به دست آمد. با توجه به محاسبات فوق ميزان اختالف انرژي  ژول٦٢/٦

ژول بوده و  ٤٠٥١/٣٢پرتابه قبل و بعد از برخورد با جسم هدف برابر با 
  اتالفات انرژي در برخورد شامل:

  ژول ١٧/١٥اتالف انرژي ناشي از اصطكاك بين الياف پاره شده، برابر با  -١
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٢٤٢  

  ژول ٦٤/٨انرژي مورد نياز جهت پارگي الياف، برابر با  -٢
ژول مي ٦٢/٦اتالف انرژي ناشي از اصطكاك بين الياف و پرتابه، برابر با  -٣

ژول مي باشد. با  ٤٣/٣٠باشد و در مجموع  اتالفات انرژي فوق برابر با 
توجه به محاسبات فوق ساير مكانيزم هاي اتالف انرژي كه پيشتر توضيح 

  داده شده، همانطور كه پيش بيني مي شد قابل اغماض مي باشد.
  

  مدل اغشته به سيالتحليل انرژي  - ٤
ميزان انرژي تلف شده پرتابه با توجه به سرعت برخورد و سرعت خروجي 

ستفاده از را 1بطه آن و با ا 1
22

2 2
MV MVK EP outin    بدست

ژول گرديد كه اين ميزان انرژي نيز مانند نمونه  ٧٣/١٨٧آمده و برابر با 
  .رايند اتالف انرژي مقايسه شدف ٤قبل با 

  

ــاف  -١-٤ ــين الي ــطكاك ب ــي از اص ــرژي ناش ــالف ان ات
  پاره شده

با توجه به قسمت پاره شده مدل پس از برخورد، تعداد اليافي كه تحت 
تار  ١٥تار و در مجموع برابر با  ٥تاثير برخورد پرتابه پاره شدند در هر اليه 

بوده است، با توجه به نمودار جابجايي الياف كه در مركز جسم هدف قرار 
و تا زمان   z داشتند، مالحظه گرديد كه ميزان جابجايي الياف در راستاي

متر بوده  ٠١٩٧/٠برابر با ثانيه كه جدايش تار و پود اتفاق افتاد  ٠٠٠٠٩/٠
است، لذا ميزان جابجايي تار و پود بر روي يكديگر با توجه به شكل زير 

متر و ارتفاء مثلث  ٠٠٩/٠) قائده مثلث برابر با ٥در شكل( محاسبه گرديد.
يزان جابجايي كه برابر با ضلع متر مي باشد در نتيجه م ٠١٩٧/٠برابر با 

     مثلث مي باشد، برابر است با:   

L2 22 2 0,020,0197 0,0045I ma b       
برابر   𝛉و سينوس زاويه  نيز ديگر اضالع آن هستند a, bقائده مثلث و 

شتاب متوسط پرتابه و نيروي اعمال شده به الياف پاره شده  ، ٢٢/٠است با 

1از رابطه  0V V

t


گرديد، كه با  ١٧٤٢٤٠)2s/m( بدست امد و برابر 

ل وارد شده بر جسم هدف ضرب آن در جرم پرتابه ميزان انرژي نرما
  محاسبه شد

sin 011536 174640 2010En m j        
 پرتابه ناشي از اصطكاك بين الياف پاره شده برابرو ميزان انرژي تلف شده 

  است 

1 sinE N L                                                 (٦)  

2010 0,22 1,25 0,02 11 j     
تار مي باشد انرژي تلف شده  ١٥ا توجه به اينكه تعداد تارهاي پاره شده ب

  ژول١٦٥ناشي از آن برابر است با 
  

ــه و  ٢-٤ ــين پرتاب ــطكاك ب ــي از اص ــرژي ناش ــالف ان ات
  جسم هدف

ميانگين تنش نرمال وارد شده به سطح جسم هدف  ٢شكل با توجه به 
پاسكال مي باشد و با توجه به اينكه سطح پرتابه مانند  ٧٦/١٨٩٢٣برابر با 

نمونه اول مي باشد لذا ميزان انرژي تلف شده ناشي از اصطكاك بين پرتابه 
  .]٢[) محاسبه گرديد٧و جسم هدف مانند مدل اول و طبق رابطه (

 

  
  تنش نرمال وارد شده بر بدنه جسم هدف -٨شكل 

  

R L LE sy s                                                 ( ٧ ) 

18923076 3,14 0, 009 0, 01 0, 018 0, 2

34, 65

E

J

     


  

  انرژي مورد نياز جهت پارگي الياف -٣-٤
 ٤٨/٠از بخش قبل داريم ميزان انرژي الزم جهت پاره شدن هر تار برابر با 
تار  ١٨ژول مي باشد، و با توجه به اينكه تعداد تارهاي تحت تاثير برابر با 

  :ارگي الياف جسم هدف برابر است باميزان انرژي الرم جهت پاست، لذا 

15 0,48 7,2E      
 

  تحليل خطا-٤-٤
اتالف انرژي ناشي از سه مكانيزم فوق كه بيشترين سهم را در برخورد 

ژول، كه كمي بيشتر از مجموع انرزي  ٢/٢٠٦بالستيك دارند، برابر است با 
تلف شده پرتابه است. ساير مكانيزم هاي اتالف انرژي، هر چند سهم قابل 
توجهي در اتالف انرژي پرتابه ندارند اما چنانچه به مجموع سه مكانيزم 
اتالف فوق اضافه گردند خطاي محاسبه اتالف انرژي كمي بيشتر از مقدار 

يل و تحليل خطاهاي بوجود آمده در زير محاسبه شده مي گردد كه دال
  بيان شده است.

خطا 187,73 206,2
9%

187,73


   

سانتي متر و در مدل نرم افزاري ٢٠طول الياف در نمونه آزمايشگاهي  -١
سانتي متر است، در نتيجه ميزان انرژي كه هر تار در نمونه آزمايشگاهي  ٦

هر تار درمدل نرم افزاري تحمل مي كند بيشتر از مقدار انرژي متحمل شده 
  مي باشد.

خطاي محاسبه حد بالستيك مدل نرم افزاري، در تحليل اتالفات انرژي  -٢
  نيز اثر گذاشته و منجر به خطا در تحليل انرژي گرديد.
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٢٤٣  
 

  افزايش ضرايب اصطكاك -٥ -٤
جهت بررسي اينكه، افزايش ضرايب اصطكاك تا چه حد در كاهش نفوذ 

و بار ديگر  ٣ بار كليه ضرايب اصطكاك را برابر عددپذيري تاثير دارد، يك 
در  كه شدو حد بالستيك را براي هر كدام محاسبه  تعيين گرديد ٥برابر 

شكل هاي زير نمودار كاهش سرعت پرتابه براي هر يك از مدل ها مشخص 
  گرديد.

  

  ٣تغييرات سرعت براي ضريب اصطكاك -٩شكل
 

  
  ٥تغييرات سرعت براس ضريب اصطكاك  -١٠شكل

  
همانطور كه در جدول زير مشاهده مي گردد افزايش ضرايب اصطكاك 
موجب افزايش حد بالستيك نيز  مي گردد، اما اين افزايش حد بالستيك 

قابل توجه نمي باشد، كه نشان از كاهش  ٥و  ٣براي ضرايب اصطكاك 
مود مي توان نتيجه گيري ن تاثير ضرايب اصطكاك باال مي باشد، بنابراين

كه افزايش ضريب اصطكاك تا حد مشخصي موجب افزايش حد بالستيك 
مي گردد ولي افزايش بيش از اين حد تاثير چنداني در افزايش حد 

  بالستيك نخواهد داشت.
  

  حد بالستيك براي مدل با ضرايب اصطكاك مختلف-٣جدول

  مشخصات مدل
مدل بدون 

  سيال 

مدل 
آغشته به 

  سيال

ضرايب 
  ٣اصطكاك 

ضرايب 
اصطكاك 

٥  

حد 
  )m/sبالستيك(

٥/٢١٥  ٣٦/٢٠٤  ١٢/١٦٩  ٩٥/٧٤  

  نتيجه گيري -٥
در مدل نرم افزاري با تغيير ضرايب اصطكاكي، تاثير سيال در اتالف انرژي 

، با همانطور كه در نتايج مشاهده شدناشي از اصطكاك لحاظ گرديد و 
بالستيك تا ميزان قابل توجهي افزايش ضرايب اصطكاك بين الياف، حد 

افزايش يافت. در نتيجه اتالف انرژي ناشي از اصطكاك در برخورد بالستيك 
با جسم هدف عاملي مهم در كاهش ميزان انرژي پرتابه است، كه سهم 
عمده اي در كاهش نفوذ پذيري و جذب انرژي پرتابه دارد. در اين مطالعه 

بالستيك محاسبه گرديد كه سه اتالف انرژي عمده در برخورده هاي 
  بيشترين اتالف انرژي را در برخوردهاي بالستيك با الياف كوالر دارند:

 تالف انرژي ناشي از پاره شدن الياف اوليه و يا الياف در تماس با پرتابها -١
 اتالف انرژي ناشي از اصطكاك بين پرتابه و جسم هدف -٢ 
  اتالف انرژي ناشي از انرژي مورد نياز جهت پاره نمودن و شكست الياف  -٣ 

در نتيجه مي توان با تعيين ضريب اصطكاك ايده آل براي هر ماده بيشترين 
اتالف انرژي و در نتيجه كاهش نفوذپذيري را موجب شد. با بررسي حد 

ه) و متر بر ثاني ٣٦/٢٠٤(كه برابر با  ٣بالستيك براي ضريب اصطكاك 
متر بر ثانيه) گرديد مالحظه شد افزايش  ٥/٢١٥(برابر با ٥ضريب اصطكاك 

  ضرايب اصطكاك تا حد مشخصي در كاهش نفوذ پذيري تاثير دارد.
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