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  چكيده  
، هدف ارزيابي خواص مكانيكي كامپوزيت اليافي سه مقالهدر اين 

براساس  2بدين منظور از روش همگن سازي عددي مي باشد. 1بعدي
استفاده شده  4با شرايط مرزي پريوديك (FEM)3روش اجزاي محدود

است. براي مدل سازي ميكروسكوپيك كامپوزيت، از يك سلول واحد 
هاي سختي موثر مدل تكرارشونده استفاده گرديد. همچنين، ويژگي
به كمك اين روش پيش  سه بعدي يك كامپوزيت قائم راست گوشه،

مدل ميكروسكوپي براي اين الياف، براساس آرايش  بيني شده است.
شرايط مرزي پريوديك براي اين مدل در  ه شده است.ارائ 5هگزاگونال

طول تحليل اجزاي محدود جهت اطمينان از اينكه جابجايي و تنش 
هردو به صورت ادامه دار بر روي سطح هاي مرزي  ادامه مي يابند، 
اعمال مي شود. در نتيجه با اعمال اين روش و با استفاده از روابط 

 .زيت محاسبه مي گردندموجود، ضرايب مهندسي معادل كامپو

اجع مر در شده گزارش ريمقاد با ياندك تفاوت آمده دست به بيضرا
  .دارد شده ارائه روش قبول قابل دقت از نشان و داشته

  
  واژه هاي كليدي

شرايط مرزي  سلول واحد تكرارشونده، اجزاي محدود، همگن سازي،
  بافته شده سه بعدي كامپوزيت پريوديك،

  
  مقدمه

يك پارچه شبكه اي شكل است كه از به  ،اليافي سه بعديكامپوزيت 
هم پيچيدن نخ هاي اليافي شكل در جهت ضخامت آنها براي به هم 
پيوستن اليه هاي تار و پود ايجاد شده است و با ماتريس هايي تحت 

اين ماده نسبت به كامپوزيت بافته شده  شرايط خاص بهبود مي يابند.
مقاومت به ضربه باالترو  يشتر آسيب ها،اليافي چنداليه براي تحمل ب

مواد كامپوزيت  ،در نتيجه هزينه ساخت پايين باصرفه تر مي باشد.

                                                 
3D Woven Composite١ 
Numerical Homogenisation٢ 
Finite Element Method٣ 
Periodic Boundry conditions٤ 
Hexagonal٥ 

 اتومبيل ها، اليافي سه بعدي به صورت وسيعي در هواپيماها،
  و صنايع دفاعي كاربرد دارد. زيردريايي ها

  
راست گوشه به هم  b)،( (a).ساختمان هاي كامپوزيت سه بعدي:1 شكل

 ]1[زاويه اي به هم پيچيده(c),(d)پيچيده 

  
شامل راست گوشه به هم  ،اغلب كامپوزيت هاي سه بعدي كاربردي

 1پيچيده و زاويه اي به هم پيچيده مي باشد كه در شكل شماره 
اگرچه حالت هاي زيادي با تنوع در به حالت به  نشان داده شده است.

براي استفاده  هم پيچيدگي و جهت ضخامت الياف تار وجود دارد.
 موثر و طراحي كامپوزيت بافته شده سه بعدي بايد رفتار مكانيكي

از روش هايي مسير تار و  ]1[ 6يانگ آنها به صورت واضح درك شود.
ك صفحه كامپوزيتي پود را شبيه سازي نمود و سختي را براي ي

اليافي پيش بيني نمود. براي روش هاي تحليلي دو روش براي اين 
اي و تحليلي و روش هاي مدل وجود دارد؛ روش هاي تجزيه

عددي.در بيشتر مدل هاي تحليلي بر اساس تئوري كالسيك 
خواص االستيك با ميانگين گيري مقادير سختي (CLT)7اياليه

 چروكيده به دست مي آيد.تركيب شده در طول الياف 

روش هاي تحليلي بيان شده در باال نمي تواند كه همه جزييات 
ميكروسكوپي ساختماني و تنش هاي كامپوزيت ها را از جمله 
برخوردها و عكس العمل هاي بين الياف هاي به هم پيوسته را ايجاد 
كند.پيش بيني دقيق توزيع تنش ممكن است كه اثر مشخصي بر 

ني هاي مقاومت مدل داشته باشد زيرا آسيب ها عمدتا روي پيش بي
به مشخصه هاي تنش هاي محلي در هر فاز از كامپوزيت ها بستگي 
                                                 
Yang٦ 
Classic Layer Theory٧ 
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دارند. چندين مدل عددي اخيرا براي كامپوزيت هاي سه بعدي 
كه الياف  8از جمله مدل دوتايي توسط  كاكزت اليافي ارائه شده است،

ر با شبكه هاي الماني شبيه فيبر با بندهاي الماني و ماتريس موث
بهتر  سازي شدند و شبكه هاي الماني مورد استفاده قرار گرفتند.

و رفتار  نموداست كه براي تحليل ابتدا از مدل ميكروهندسي شروع 
ساختار كامپوزيت را مرحله به مرحله  با انجام دادن تحليل 

بر . اگر چه رفتار هاي ميكروسكوپيك الياف فيمدل كردچندمقياسي 
ميتواند با روابط مربوط به آن و با پارامترهاي مناسب پيش بيني شود 

  كه پارامترها از آزمايش هاي خاصي بايد به دست بيايند.
همگن سازي عددي بر روي يك سلول واحد تكرار  روشدر اين مقاله 

شونده از يك ماده كامپوزيت اليافي سه بعدي اعمال مي شود. در اين 
- كروسكوپي براي كامپوزيت براساس رفتار تنشروش، خواص موثر مي

بنابراين، هدف  كرنش آن سلول واحد از كامپوزيت برآورد مي شود.
سپس  اصلي ابتدا ايجاد يك سلول واحد از ماده كامپوزيتي اليافي،

اعمال شرايط مرزي مناسب بر روي مدل و در نتيجه به دست آوردن 
  شد.خواص معادل مكانيكي ماده كامپوزيتي مي با

  
    (RUC)9سلول واحد تكرارشونده

روش معمول براي شبيه سازي و تحليل كردن خواص مكانيكي يك 
ايجاد كردن يك سلول واحد تكرارشونده  ،كامپوزيت سه بعدي اليافي

يا يك سلول واحدكه ويژگي هاي مهم ساختار ميكروسكوپي را 
 مي باشد، همچنين خواص فيزيكي و مكانيكي تشكيل دريافت كند،

دهنده ماده هميشه به عنوان ساختار ميكروسكوپي آن ماده برآورد 
يكي از قوي ترين تكنيك ها براي سرعت بخشيدن به عمل  مي شود.
يعني هم جداسازي اجزاي كامپوزيت و هم شبيه سازي و  مدلسازي،

تحليل كامپيوتري كامپوزيت ها در شرايط واقعي، روش همگن سازي 
وش پيدا كردن يك معادل كلي متوسط و ايده اصلي اين ر مي باشد.

همگن از كامپوزيت اصلي مي باشد كه انرژي كرنشي ذخيره شده در 
يك سلول واحد كوچكترين جزئي  هردوي آنها تقريبا برابر مي باشد.

است كه اطالعات كافي را در مورد ويژگي هاي هندسي ساختاري و 
خواص موثر  خواص ماده در حالت ميكروسكوپي در بر گرفته است تا

  .]2[ كامپوزيت را استنباط و دريافت كند

  
  ]b(]2و سلول واحد ((a) . دياگرام شماتيك يك كامپوزيت2شكل 

  
نشان مي دهد كه سلول واحدي كه از اين كامپوزيت گرفته  2شكل 

شده است ابعاد نا محدودي در هر سه جهت را داراست. براي اثبات 
ت با آرايش فيبر مربعي را در نظر اين الگوريتم ما يك كامپوزي

   گرفتيم. فرض مي شود كه خواص ماده در دو جهت اول يكسان
                                                 
8 Coxet 
9 Repeating Unit Cell (RUC) 

x(براي مثال در طول  مي باشند فرض مي شود كه همه  .), 
قرار  مثال در طول محور  ،فيبرها صاف هستند و در جهت سوم

دياگرام شماتيك يك سلول واحد برگرفته شده از b) ( 2شكل  .دارند
  كامپوزيت مفروض را نمايش مي دهد.

  
  (PBC) 10شرايط مرزي پريوديك

 كاربردشرايط مرزي پريوديك و يك فرم يكپارچه از براي اولين بار، 
براي كامپوزيت تك ، آن در روش اجزاي محدود سلول هاي واحد

چون  ايجاد شد. 11توسط شخصي به نام زيا، جهته چنداليه اي
كامپوزيت هاي سه بعدي اليافي مي توانند به عنوان يك آرايش 

از شرايط مرزي  شوند، درنظر گرفتهمتناوب از سلول هاي واحد 
حوزه  استفاده مي شود كه به طور خالصه در اين تحليلپريوديك 

  ]1[:جابجايي براي يك ساختار پريوديك به صورت زير بيان مي شود
)1   (                  , , ̅ ∗ , , 

  
چون آرايش پريوديك سلول هاي واحد بيانگر يك بدنه فيزيكي دنباله 

دو شرط ادامه دار بايد در مرزهاي اطراف سلول واحد  دار مي باشد،
 يك شرط اين است كه جابجايي ها بايد ادامه دار باشند، .اعمال شود

مودهاي تغيير  ،ين بيانگر آن است كه هر سلول واحد در كامپوزيتا
بين حاشيه  12روي هم افتادگي كل يكساني دارد و هيچ جدايي و ياش

توزيع  شرط ديگر بيانگر آن است كه هاي سلول واحد وجود ندارد.
كشش در مرزهاي موازي در جهت مخالف سلول واحد بايد يكسان 

شرايط است كه سلول هاي واحد منفرد مي باشند. بنابراين با اين 
توانند به عنوان يك بدنه فيزيكي دنباله دار از يك كامپوزيت بر روي 

مشاهده مي شود كه براي بيشتر سلول هاي  يكديگر چيده شوند.
  واحد سطح هاي مرزي هميشه در جفت هاي موازي پديدار 

هت روي يك جفت سطح هاي موازي در ج جابجايي ها بر مي شوند.
  ) مي توانند مانند زير نوشته شوند:xمخالف هم (در جهت 

)2(̅ ∗                                                      

)3(̅ ∗                                                      

  
اين  -jمثبت و   xاين معني را مي دهد كه در جهت   +jكه شاخص 

چون  منفي هستند.  xمعني را مي دهد كه در جهت 
x , تفاضل بين دو  طرف مرزها برابر هستند، ودر د ∗),

  رابطه باال برابر است با:
)4(               u ̅ ̅  
  

براي  x∆و چون  ̅) با مقادير مشخص 4سمت راست رابطه (
 .باشدثابت مي  هرجفت از سطح هاي مرزي موازي ثابت هستند،

به عنوان قيد جابجايي گره اي در  ) مي تواند مستقيما4ًرابطه (
فرض مي شود كه  تحليل اجزاي محدود مورد استفاده قرار گيرد.

                                                 
10 Periodic Boundary Conditions  
11Xia  
12 Overlap 
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واحد برابر ميانگين خواص ويژه خواص مكانيكي ميانگين يك سلول 
تنش هاي ميانگين در يك سلول واحد اينگونه  كامپوزيت باشد،
  تعريف مي شود:

)5            (                                           dVσ  
  

در كامپوزيت  برابر حجم سلول واحد تكرارشونده مي باشد.  Vكه 
اورتوتروپيك و به طور خطي  ،كامپوزيتاليافي فرض مي شود كه 

براي اين ماده به  حاكماالستيك مي باشد. براي فرم ماتريسي رابطه 
  :صورت زير نوشته مي شود

 )6                                            (               }S }={  
  

با داشتن مقدار  باشد. مقدار ماتريس نرمي كامپوزيت مي [S]كه 
) به 6نيز از رابطه ( ) به دست مي آيد. مقدار5توسط رابطه ( ̅

بنابراين ضرايب مهندسي االستيك ديگر ماده با  دست خواهد آمد،
  مي تواند محاسبه گردد. داشتن مقدار 

  
  مقياس ميكروسكوپي الياف سلول واحد

 اليافي از كامپوزيت ه عنوان فيبر تقويت شده و تك جهت دارالياف ب
از فيبرها و متناوب پريوديك  يآرايش صورتمفروض هستند كه به 

 .كامپوزيت به صورت ايده آل قرار داده شده اند 13قالب ايپاكسيدر 
به همراه سلول واحدي كه مي توان از آن استخراج  3كه در شكل 

   ]1[ نمود نشان داده شده است.

  
مدل ميكروسكوپي  (b)توزيع فيبرها و  (a).طرح توزيع فيبرها: 3شكل 

  ]1[فمكانيكي سلول واحد اليا
  

مدل هاي زيادي را مي  ،در ميان مدل هاي مكانيكي تكرار شونده
مدل مستطيلي، مدل ستوني و مدل هگزاگونال يا . توان در نظر گرفت

در ميان آنها مدل  باشندها مياز جمله اين مدل شش وجهي
هگزاگونال به طور وسيعي براي مدلسازي ماده ايزوتروپيك با آرايش 

بنابراين شرايط مرزي پريوديك يعني  متقاطع پيشنهاد مي شود.
) به آساني نمي تواند بر روي مدل هگزاگونال استفاده 4( همان رابطه

شكل كه شامل مدل  يك مدل ميكروسكوپي مستطيلي شود.
) نشان داده شده است. 3كل شماره (هگزاگونال نيز مي شود در ش

 مستطيلي مدلتواند بر بنابراين شرايط مرزي پريوديك به آساني مي
  براي انجام تحليل اجزاي محدود پياده شود. نيز
  

  روند تحليل المان محدود در روش همگن سازي
                                                 
13 Epoxy 

سلول واحد در اين روش را به طور خالصه روند تحليل المان محدود 
  مي توان به صورت زير خالصه نمود:

)ايجاد يك سلول واحد تكرارشونده سه بعدي با استفاده از نرم افزار 1
  14آباكوستحليل المان محدود 

) اعمال شرايط مرزي پريوديك بر روي سلول واحد ايجادشده و 2
مرزي  شرايط عمالزير جهت ا تغييرمكان استفاده از رابطه هاي

 :]1[روي سلول واحد پريوديك بر
)7(                                  U U U _                      
)8(                             U U U _  
  

  داريم: 1همچنين در جهت 
)9                         (U U _   

    
را   2-3ي جلو و عقب، گره هاي در صفحه هايكه مجموعه گره ها

در صفحه،  5، همچنين گره شماره )4(مطابق شكل احاطه كرده اند
  ..دارد1مختصات يكساني با گره شماره 

  
  ]5[مجموعه گره ها براي اعمال شرايط مرزي پريوديك .4 شكل

  
براي ايجاد ) تغيير مكان ها بر روي گره ها و لبه هاي مختلف 3

مشاهده مي  5طبق شكل  كشش و برش خالص اعمال مي شوند.
لبه ها و گره ها به صورت  تنش برشي خالص، كه پس از تحليلشود 

  هماهنگ با يكديگر دچار تغييرشكل شده اند.

  
) با اعمال شرايط مرزي 2- 3مدل تغييرشكل يافته در برش خالص( .5 شكل

  .]5[پريوديك
  

                                                 
14 Abaqus 
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 شرايط مرزي پريوديك در نرم افزاراعمال شبيه سازي و 
  آباكوس

ابتدا پس از ايجاد مدل سلول واحد در نرم افزار و خواص مربوط به 
 سپس براي اينكه .داده مي شودر روي آن انجام ب مش بندي آن،

نوع  Element Typeتحليل از دقت باالتري برخوردار باشد در بخش 
. گام بعدي اين شودمي  تعريف 15چهار ضلعي از نوع آرايش هندسي

مي باشد كه حال كه مش بندي انجام شده است و گره ها معلوم 
تا  شوند تعريف Setبه صورت  شده اند، گره هاي روبروي يكديگر

رابطه بين آنها را تعريف نمود و روش   Interactionبتوان در مدول 
  همگن سازي عددي را در آن پياده نمود.

  
  در نرم افزار واحد ايجاد شده سلول. حالت نهايي مدل 6 شكل

  
به طور كلي مي توان گفت كه اصل اعمال شرايط مرزي پريوديك و 

در اين  شود. انجام مي interaction روش همگن سازي در مدول
هايي را كه در مدول   Setمدول الزم مي باشد كه رابطه آن دسته از 

Mesh به صورت قيودي از نوع  ,اعمال مي شودEquation   تعريف
در اين مرحله بايد براي هر دو گره متقارن و متقابل به هم كه  .شود
Set  سه درجه آزادي در جهات  شدهآنها را ايجاد x,y,z  شودتعريف 

 ) مي باشد 3) و (2وط به روابط (و ضرايب مربوط به اين روش كه مرب
ذكر چند نكته در  .تنشي كه مدنظر مي باشد تعيين شوندبنابر جهت 

  قسمت ضروري مي باشد:اين 
كه براي هر جفت گره متقارن و مقابل به هم بايد سه  شودتوجه .1

ايجاد گردد كه اگر مثال گره ها در  x , y , zمعادله در راستاهاي 
الزم است كه همين اعمالي كه در  ،باهم متقارن مي باشند yراستاي
  .گرددانجام   yانجام شد را براي  x باال براي

فقط و فقط براي يك جفت گره استفاده شود  16نقطه مرجع از هر. 2
 نقطههر در غير اينصورت تحليل با مشكل مواجه خواهد شد، يعني

  تنها سه درجه آزادي را مي تواند قبول كند. مرجع
، 1با   xبه درجات آزادي توجه شود كه درجه آزادي در راستاي . 3

  مي باشد.مربوط  3با  zدر راستاي  و 2با    yدر راستاي 
در دو معادله براي دو   Node set توجه شود كه به هيچ عنوان يك.4

تحليل با مشكل مواجه  ،در غير اينصورت .جفت گره استفاده نشود
  مي شود.
 نقاط مرجعهايي كه مد نظر است به  نيز تغيير مكان  Loadدر مدول

  .مربوطه بايد اعمال گردد
                                                 
15 Quadratic 
16 Reference point 

  ماتريس سختيروند چگونگي به دست آوردن ضرائب 
به دست آوردن ضرائب ماتريس سختي و  مقالهدر اين  هدف اصلي

سپس به كمك آنها به دست آوردن ضرائب مهندسي همچون ضريب 
 معادل G,E)و(پواسون و مدول االستيك و مدول االستيك برشي

درايه هاي هر كدام از كامپوزيت مي باشد، بنابراين در ابتدا بايد 
صورت جداگانه با استفاده از رابطه زير به دست ماتريس سختي را به 

  :]3[ردآو
)10(  

  
  

كرنش براي يك كامپوزيت و تنش ارتباط دهنده  اين رابطه،
 مي باشد. همان ماتريس سختي ،ميانياورتوتروپيك است و ماتريس 

ودرايه هاي ماتريس سختي ،سپس در  7مانند شكل  cو
تغيير مكان  +xاند و فقط به صفحه حالتي كه همه جهات ثابت شده 

  :]3[بدين صورت محاسبه مي گردداعمال شده است، 
)11(

  
  

  بحث و نتيجه گيري از تحليل 
ي انجام شده در شكل سري از نتايج از مجموع شش تحليل تنشدو 

فقط يك تنش نرمال در جهت  7كه در شكل زير آمده است هاي 
صورت گرفته است،  xyتنش برشي در راستاي  8و در شكل  xمثبت 

به صورت هماهنگ تغيير  مشاهده مي شود كه لبه ها و گره ها كه
اند كه نشان از اين دارد كه اين حالت در كل كامپوزيت تكرار يافته

  مي گردد.

  
  +x.نتيجه تحليل مدل با اعمال تنش نرمال در جهت 7 شكل
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  xyنتيجه تحليل مدل با اعمال تنش برشي در راستاي  .8 شكل

  
درايه وردن آدريافت داده هاي عددي المان ها براي به دست 

  هاي ماتريس سختي
ومقادير  ،پس از دريافت نتايج تحليل و و و كه  و

براي هر  و همچنين حجم هر المان مقادير تانسور تنش مي باشند
، مقادير داده از ميان داده ها و شود مي استخراجمدل از نرم افزار 

به صورت جدول  17اكسلفايل  يكدر  شد بيانكه در باال هايي 
تا در درنهايت به كمك آنها تنش ميانگين محاسبه شود ذخيره مي 

   .شود

  
  محاسبه درايه هاي ماتريس سختي

درايه هاي ماتريس سختي با استفاده از تنش هاي ميانگين و مقادير 
  ذكر اين نكته كه:با  آيدكرنش به راحتي به دست مي 

Cو.1   ، xاز تحليل تنش نرمال  و
و.2  ، yاز تحليل تنش نرمال  و

Cو.3  ،zاز تحليل تنش نرمال  Cو

 ،از تنش برشي .4

  ،از تنش برشي .5
  از تنش برشي  .6

  محاسبه مي گردند.
ميانگين مورد استفاده قرار مي گيرد رابطه اي كه براي محاسبه تنش 

  ]3[به صورت زير مي باشد:
         ∑

                                         )12(  
  

تنش ميانگين در هر  ،كه از تنش ميانگين بيان شد فوقمطابق رابطه 
 )11با استفاده از رابطه ( كه آيدمي   تراستا به دس

ومقادير به راحتي محاسبه مي گردند و به همين گونه  و
مقادير ديگر درايه ها با استفاده از مقادير تنش تحليل هاي ديگر 

  محاسبه مي شوند.
  
  

                                                 
١٧ Excell 

  تعيين ضرايب مهندسي معادل كامپوزيت
حال كه درايه هاي ماتريس سختي به دست آمدند با استفاده از 
روابطي كه موجود است ضرائب مهندسي معادل مربوط به كامپوزيت 

تاي آنها  6عدد مي باشند كه  12ضرائب مهندسي  به دست مي آيند.
رشي بوده و تاي آن مدول االستيك ب 3مربوط به ضرائب پواسون بوده،

  تاي ديگر مدول االستيك كامپوزيت مي باشند كه عبارتند از: 3
E Eو Eو νو و νو νو νو νو و Gو Gو  

  
ضريب  9كه مدول هاي االستيك برشي به دست آمده اند و حال نيز 

ديگر مد نظر مي باشد كه از روابط زير كه روابط مربوط به يك 
  :]3[باشد محاسبه مي گردندكامپوزيت اورتوتروپيك مي 

)13(  
1 ν ν                                                  
1 ν ν                                                   
1 ν ν                                                   
ν ν ν VE ν ν ν VE  
ν ν ν VE ν ν ν VE       
ν ν ν VE ν ν ν VE       
G Cو G Cو G E     

  
1

1 ν ν ν ν ν ν 2ν ν ν
 
  

به دليل اينكه روابط باال نسبتا طوالني مي باشد و براي محاسبه 
ضرائب مهندسي احتياج به حل يك دستگاه شش معادله و شش 

 مجهول مي باشد براي سهولت كار از نرم افزار برنامه نويسي 

  گردد.تعيين ميو ضرائب  شوداستفاده مي 18متلب
، از داده هاي تحليلي كه ايسه مقادير به دست آمدهبراي صحت و مق
اند آمدهبه دست  19نسترنزار با استفاده از نرم اف ]1[در مقاله مرجع

  آمده است. همانطور كه مشاهده  1استفاده مي كنيم كه در جدول
  د خطاي پاييني برخوردار مي شود مقادير به دست آمده از درص

  مي باشند.
  

مقايسه ضرائب مهندسي به دست آمده با مقادير موجود در  .1جدول 
  ]1[مرجع

 
  رديف

  
ضرائب 
  مهندسي

مقادير 
موجود در 
  مقاله مرجع

  مقادير
به دست 

  آمده

  
  درصد 
  خطا
  

1  E  
(GPa)  

27/34  12/38  10  

2  E  
(GPa)  

27/34  11/38  10  

3  E  
(GPa)  

28/75  29/75  1/0  

                                                 
١٨ MATLAB 
١٩ NASTRAN  
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4  G  
(GPa)  

29/13  55/13  9/1  

5  G  
(GPa)  

29/13  50/13  6/1  

6  G  
(GPa)  

09/14  78/14  6/4  

7  ν  219/0  289/0  4/2  
8  ν  219/0  213/0  8/2  

  
  نتيجه گيري 

اعداد به دست آمده در باال همان خواص مكانيكي معادل يا خواص 
كامپوزيت مي باشند. به كمك اين روش خواص 20همگن شده

و در مده آمكانيكي معادل كامپوزيت به آساني از اين طريق به دست 
صورتي كه يك مدل با ابعاد خيلي بزرگ مد نظر باشد، مثال اين مدل 

به جاي اينكه آن  يك كامپوزيت قسمتي از بدنه يك هواپيما باشد،
و در نرم افزار مدل و تحليل  دمدنظر قرار داده شومدل با ابعاد بزرگ 

به كمك اين روش يعني تنها به كمك ايجاد يك سلول واحد  شود،
تكرار شونده در كل كامپوزيت و اعمال شرايط مرزي پريوديك بر 
روي آن و پياده كردن روابط به آساني مي توان خواص مكانيكي 

ه كار به ابعادي بزرگتر ب ،معادل آن را محاسبه نمود و در كل آن مدل
  گرفت.

نسبت به روش  ،استفاده از شرايط مرزي پريوديك ،مزيت اين روش
  22كرنش يكنواخت و 21هاي ديگر يعني روش هاي تنش يكنواخت

يعني ثابت فرض  مي باشد كه مثال در روش تنش يكنواخت،نكته اين 
 كردن همه جهات و تنها ايجاد تنش يكنواخت بر روي يك صفحه،

معادل به گونه اي انجام مي شود كه حالت محاسبه ضرائب مكانيكي 
 دست پايين آنها گرفته مي شوند و يا در روش كرنش يكنواخت،

يعني ثابت فرض كردن همه جهات و تنها ايجاد يك تغيير مكان بر 
روي يك صفحه، محاسبه ضرائب مكانيكي به صورت دست باال انجام 

ضرائب به مي شوند، يعني به طور كلي دقت كافي در محاسبه اين 
كار گرفته نمي شود در حالي كه در روش شرايط مرزي پريوديك 
بهترين پاسخ از ضرائب مكانيكي معادل ارائه مي شود و از درصد 

كه نشان از دقت قابل قبول  خطاي خيلي پاييني برخوردار مي باشد
  روش ارائه شده مي باشد.

  
  فهرست عالئم

U    تغييرمكان(mm) ,  
  , (MPa)تنش نرمال     
  كرنش      

  ,(MPa)تنش ميانگين      
E       مدول االستيك ،(GPa) 

G      مدول االستيك برشي ،(GPa) 

                                                 
Homogenised Properties٢٠ 

21Uniform Stress 
22Uniform Strain 

  ضريب پواسون       
V      حجم المان،(mm 

mm)،حجم سلول واحد       )  
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