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چکیده
اي در صنایع دریایی، هوافضا و نظـامی شـناخته شـده    به عنوان عنصر سازهکامپوزیتی هدفمند تابعی و از مواد ساخته شده صفحات

بررسـی  ،مقاله حاضرارائه هدف از . شودیکی از معیارهاي مهم طراحی محسوب میمحاسبه نیروي کمانش این صفحات. باشندمی
دها به صفحات و همچنین تعداکنندهتاثیر افزودن تقویت، هاي کامپوزیتیمند تابعی بروي الیهپوشش مواد هدفتاثیرمواردي شامل 

و پوشش مواد اپوکسی است –گرفته شده از جنس گرافیت در نظرکامپوزیتی ماده . باشدبر بار بحرانی کمانشی میها کنندهتقویت
هـاي اعمـال شـده نیـز همگـی از جـنس       کننـده تقویـت .باشدهاي فوالد و آلومینا میحاصل ترکیب فلز و سرامیک از جنس،تابعی

به صورت یک سرگیردار فرض شده که طرف مقابـل آن  صفحه مورد نظرشرایط مرزي براي . استکامپوزیت در نظر گرفته شده 
هـاي  که پوشش مواد هدفمند تابعی بروي الیـه هاي صورت گرفته مشخص گردیدطبق تحلیل. باشداي میدر معرض بارگذاري لبه

دفمنـد تـابعی   در مـواد ه کسر حجمی فلـز که هرچه این نکته بدست آمدو نیز کامپوزیتی تاثیر زیادي بر افزایش بار کمانشی دارند
هـا بـه صـفحات تحـت     کننـده همچنین مشخص گردید که افزودن تقویـت .گرددافزایش یابد سبب کاهش بار بحرانی کمانشی می

.بارگذاري کمانشی تاثیر بسزایی در باال بردن بار بحرانی دارد

.صفحه کامپوزیتی،کنندهتقویت،کمانش،مواد هدفمند تابعی:هاي کلیديواژه



مقدمه -1
هاي قبلی را در ظهور این مواد بـه عنـوان رقیبـی جـدي     بینیاستفاده گسترده و روز افزون از مواد مرکب در چند دهه اخیر پیش

... اي، مخروطـی و مسـتطیلی و  اسـتوانه هايصفحات و پوستهیکی از مباحث مهم در خصوص. براي مواد سنتی مححق کرده است
بدین منظور اسـتفاده از مـواد کـامپوزیتی بـه سـرعت در حـال       . اید تالش شود تا حد امکان کم شودباشد، که بها میوزن این سازه

ایزوتروپ،همچنین مواد مدرج تابعی که مواد کامپوزیتی. ها نیز باشدبینیگسترش است و شاید سرعت این کاربردها بیش از پیش
اي کـه دارا  به دلیل خواص ویژه،کندآهسته و پیوسته تغییر میها از سطحی به سطح دیگر و غیرهمگن بوده و خواص مکانیکی آن

هـاي بـاالي   خواص مناسب، که به طـور عمـده در نسـبت   .شده استها در صفحات و ورقل جدیدي باعث پیدایش مسائد نباشمی
ي بسیار باال خالصـه  مقاومت به وزن، سفتی به وزن و نیز خواص ویژه و ممتاز محیطی همچون مقاومت در مقابل خوردگی و دماها

تقویـت شـده بـا    صـفحات . انـد شوند، مواد مرکب را به عنوان جایگزینی مناسب در بسـیاري از مصـارف روزمـره مطـرح کـرده     می
شناخته شده ...  اي، در صنایع نظامی، دریایی، هوافضا وهاي مختلف، با توجه به کاربردهاي خاص خود به عنوان عنصر سازههندسه

بنـابراین تـاکنون کوشـش    . شـود ها معیار مهمی محسـوب مـی  ها تحلیل کمانش آنبا توجه به اهمیت کاربرد این سازهلذا . باشندمی
عمـده راه مقابلـه بـراي جلـوگیري از     . هـا را افـزایش داد  زیادي صورت گرفته که بتوان تا حد امکان بار بحرانی کمانشی این سـازه 

یکـی دیگـر از خـواص اعمـال تقویـت      . باشـد هـا مـی  ها به بدنه آنتقویت کنندهکامپوزیتی اعمال صفحات مدرج تابعی وکمانش 
توان اظهار داشت که تقویت پس می. باشد که این امر در پارامتر طراحی بسیار خوشایند خواهد بودها میها کاهش وزن سازهکننده
تحقیقات تحلیلـی  ] 1[جواهري و اسالمی 2002در سال .ها باعث کاهش وزن پوسته در یک بار مشخص اعمالی خواهند بودکننده

معـادالت و روابـط پایـداري    . اي شـروع کردنـد  خود را درباره کمانش صفحات کامپوزیتی تابعی تحـت نیروهـاي فشـاري صـفحه    
بـه طراحـی بهینـه    ] 2[وودسـنبت و همکـاران   2003در سـال .صفحات کامپوزیتی بر اساس تئوري کالسیک صفحات استخراج شد

،ها پژوهش خود را بـر پایـه سـه روش تجربـی    آن. کامپوزیتی تقویت شده به منظور افزایش بار بحرانی کمانشی پرداختند1هايپنل
بدسـت آمدنـد و همچنـین کلیـه     2نیروهاي کمانشی توسط روش ریلی ریتـز ،در حل تحلیلی. تحلیلی و عددي پایه گذاري نمودند

به تحقیق تجربـی و عـددي در   ] 3[زیمرمان و همکاران 2006در سال . بدست آمدهاي ایزوگرید نیزنیروهاي وارد بر تقویت کننده
هاي مختلف استرینگرها، بار ها با استفاده از حالتآن. هاي تقویت شده مستطیلی انحنادار پرداختندمورد کمانش و پس کمانش پنل

سـازي عـددي از نـرم افـزار آبـاکوس اسـتاندارد       بـراي شـبیه  . کمانش را بدست آوردند و به بررسی بهترین حالت ممکن پرداختند
کمـانش صـفحات   ] 4[شوفرین و همکاران 2008در سال . نیز در این تحلیل مورد استفاده قرار گرفتS4Rاستفاده کردند و المان 

از روش نیمه هاآن. لمینتی را با شرایط مرزي ساده و گیردار، تحت ترکیب بارهاي کششی، فشاري و برشی مورد بررسی قرار دادند
کمانش صفحات مستطیلی استفاده کردند و روابط خود را بر اساس مدل کانتورویچ پایه تحلیلی براي بدست آوردن کمانش و پس

حل شد و همچنین در ادامه براي تحلیل عددي از نرم افزار 3روابط تحلیلی بدست آمده با استفاده از نرم افزار متلب. گذاري نمودند
بـه بررسـی اثـر پارامترهـاي مختلـف تقویـت       ] 5[قاسـمی توتشـامی و جعفـري   2009در سـال  . بهره برده شـد 4المان محدود انسیس

ورد اسـتفاده لمینـت و از   ماده کامپوزیتی مـ . اي کامپوزیتی پرداختندهاي رینگ و استرینگر بر روي بار کمانش پوسته استوانهکننده
کمـانش صـفحات   ] 6[پانـدا و راماکانـدرا   2010در سـال  . انتخـاب شـد  30/90/30و زوایـاي  3اپوکسی با تعداد الیـه  /جنس کربن
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ها به دو روش تحلیلی و آن. اي را مورد بررسی قرار دادندتحت بارگذاري غیر یکنواخت صفحه،مستطیلی با شرایط مرزي مختلف
تحقیقات قبلی نیـز مـورد مقایسـه و بررسـی واقـع      ،ام پژوهش خود پرداختند و به منظور اطمینان از نتایج بدست آمدهبه انج،عددي

6گره و 8با وجود 93اي از المان پوسته،بنديافزار المان محدود انسیس انجام دادند و به منظور المانحل عددي را توسط نرم. شد
اي طویـل  هـاي اسـتوانه  به تحقیق در مورد کمـانش پوسـته  ] 7[مارسینوسکی 2010در سال . دنددرجه آزادي در هر گره استفاده کر

عددي و تجربی انجام شد که در حـل عـددي   ،پژوهش صورت گرفته با استفاده از سه روش تحلیلی. تحت فشار محوري پرداخت
اي هـاي اسـتوانه  رفتـار کمـانش پوسـته   ] 8[اران هانگ و همک2011در سال . بهره برده شدCosmos/Mافزار المان محدود از نرم

گاهی شرایط مرزي را براي استوانه به صورت تکیه. را تحت بار خمش خالص مورد پژوهش و بررسی قرار دادند5کامپوزیتی تابعی
تحلیل کمانش ]9[کوبرن و همکاران 2013در سال . ساده فرض کردند و بار اعمالی را نیز به صورت غیر یکنواخت در نظر گرفتند

گاهی را ساده در نظر گرفته و براي حل تحلیلی مساله از ها شرایط تکیهآن. دو پنل تقویت شده زاویه دار را مورد بررسی قرار دادند
افزار تحلیلگر آبـاکوس  از نرم،ها به کمک روش حل عدديبه منظور مقایسه نتایج و تعیین صحت آن. روش ریلی ریتز  بهره بردند

در ادامه نتـایج  . استفاده شدS4ها نیز از المان و براي تقویت کنندهS4Rدر انتخاب نوع المان براي پوسته از المان . ه کردنداستفاد
درصد براي کمانش محلی 3تا 2که نتایج حاکی از خطایی حدود ،بدست آمده توسط حل عددي و تحلیلی با یکدیگر مقایسه شد

به تحلیل پس کمانش صفحات کـامپوزیتی تحـت ترکیـب    ] 10[چن و کیو 2014در سال . بوددرصد براي کمانش کلی10تا 3و 
اپوکسی در نظر گرفته شد و / ماده کامپوزیتی مورد نظر کربن. نیروهاي فشاري و برشی با استفاده از روش تفاضل محدود پرداختند

به منظور تحلیل عددي از روش المان محدود استفاده شد که ایـن کـار بـه کمـک نـرم      . چیده شد45و 15،30ها نیز با زوایاي الیه
در نهایت نتـایج تحلیـل تفاضـل محـدود بـا      . صورت پذیرفتS4Rبندي نیز توسط المان افزار تحلیلگر آباکوس انجام شد و المان

.افزار اعتبارسنجی شدنتایج حاصل از حل عددي نرم
هاي کامپوزیتی به منظور افزایش بار بحرانی پرداخته شده ابتدا به بررسی اثر پوشش مواد هدفمند تابعی بر روي الیهدر این پژوهش 

مـورد  بـر صـفحات   هـا  کننـده تقویـت اثـر سـپس  .در مواد هدفمند تابعی پرداخته شده استkهمچنین در ادامه به تاثیر توان .است
. نیز بررسی گردیده استها کنندهتعداد تقویتدر ادامه افزایش وبررسی قرار گرفته است

سازي المان محدودمدل-2
مقادیر بارهاي بحرانی کمانشی در حاالت . افزار المان محدود آباکوس صورت گرفته استدر نرمدر مقاله حاضر تحلیل انجام شده 

متر در نظر گرفته شده که مدل 1مورد نظر با ابعاد طول و عرض با پوشش مواد تابعیصفحه کامپوزیتی. استبدست آمدهمختلف 
-باشد که خواص آناپوکسی می-گرافیتوآلومینا،به ترتیب فوالدمورد استفاده مواد. سازي آن بصورت پوسته انجام شده است

د و پوشـش مـوا  ،s(45/90-/45)بـا زوایـاي   اپوکسی-گرافیتالیه6کامپوزیتی صفحهبراي . آمده است)2(و )1(در جدول ها
الیـه بـا زوایـاي    6هـا  کننـده همچنـین بـراي تقویـت   .ترکیبی از آلومینا و فوالد در نظر گرفته شـد الیه و به صورت10تابعی نیز در 

میلیمتر 1.25گرافیت اپوکسیالزم به ذکر است که ضخامت هر الیه. بصورت متقارن فرض شده استs(45/90-/45)چینیالیه
که هم براي صفحات ضخیم و نـازك مناسـب   S4Rاز المان صفحهبندي به منظور المان. باشدمیمیلیمتر1.5الیه مواد تابعی و هر

.استفاده شده است،باشدمی

5Functionaly graded Material
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شرایط مرزي و بارگذاري-2-1
از لبه فوقانی داراي شرایط مرزي ،نشان داده شده است)1(افزار همانطور که در شکلدر نرمصفحه کامپوزیتی مدل شده 

شود و نوع بارگذاري در نیوتن بر متر به لبه پوسته وارد می1باشد و همچنین از سمت مقابل نیرویی معادل کامال گیردار می
.باشداي مینیروي لبه،افزارنرم



ذاري پوسته کامپوزیتیشرایط مرزي و نوع بارگ) 1(شکل 

کننده مورد استفادهابعاد تقویت-2-2
در ایـن  . باشـد هـا مـی  ها به بدنـه آن افزودن تقویت کنندههاصفحات و پوستهعمده راه مقابله با کمانش طور که گفته شد همان
در . تـابعی پرداختـه خواهـد شـد    کننده و تعداد آن بر روي صفحه کامپوزیتی با پوشش مواد هدفمنـد  به بررسی اثر تقویتپژوهش 
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بنديبررسی همگرایی مش-2-3
بندي براي انتخاب مـش مناسـب در   مربعی انتخاب شد که حساسیت به سایز مشبراي پوسته بصورت المان مورد استفاده 

سپس ابعاد المان کاهش ،میلیمتر مربع انتخاب شد100×100هایی با اندازه در ابتدا المان. مورد بررسی قرار گرفتاین مرحله 
30×30یافت تا اینکه نتایج حاصل به عدد خاصی میل کردند و همگرا شدند کـه نتیجـه آن انتخـاب المـان مربعـی بـا انـدازه        

.ها با نتایج حاصل ارائه شده استمقایسه ابعاد المان)2(در شکل شماره . میلیمتر مربع بود
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سپس ابعاد المان کاهش ،میلیمتر مربع انتخاب شد100×100هایی با اندازه در ابتدا المان. مورد بررسی قرار گرفتاین مرحله 
30×30یافت تا اینکه نتایج حاصل به عدد خاصی میل کردند و همگرا شدند کـه نتیجـه آن انتخـاب المـان مربعـی بـا انـدازه        

.ها با نتایج حاصل ارائه شده استمقایسه ابعاد المان)2(در شکل شماره . میلیمتر مربع بود

ذاري پوسته کامپوزیتیشرایط مرزي و نوع بارگ) 1(شکل 

کننده مورد استفادهابعاد تقویت-2-2
در ایـن  . باشـد هـا مـی  ها به بدنـه آن افزودن تقویت کنندههاصفحات و پوستهعمده راه مقابله با کمانش طور که گفته شد همان
در . تـابعی پرداختـه خواهـد شـد    کننده و تعداد آن بر روي صفحه کامپوزیتی با پوشش مواد هدفمنـد  به بررسی اثر تقویتپژوهش 

.مشخصات کامل آمده است) 3(جدول شماره 

کنندهابعاد تقویت) 3(جدول 
نوع تقویت 

کننده
ضخامت )متر(طول 

)متر(هر الیه 
ارتفاع 

)متر(
تعداد 

الیه
10.01250.056مستطیلی

بنديبررسی همگرایی مش-2-3
بندي براي انتخاب مـش مناسـب در   مربعی انتخاب شد که حساسیت به سایز مشبراي پوسته بصورت المان مورد استفاده 

سپس ابعاد المان کاهش ،میلیمتر مربع انتخاب شد100×100هایی با اندازه در ابتدا المان. مورد بررسی قرار گرفتاین مرحله 
30×30یافت تا اینکه نتایج حاصل به عدد خاصی میل کردند و همگرا شدند کـه نتیجـه آن انتخـاب المـان مربعـی بـا انـدازه        

.ها با نتایج حاصل ارائه شده استمقایسه ابعاد المان)2(در شکل شماره . میلیمتر مربع بود



بنديحساسیت به سایز مش)2(شکل 

بررسی و مقایسه اثر پارامترهاي مختلف بر روي بار بحرانی-3
اثـر  در این مرحله با استفاده از جداول و نمودارهاي مختلف به مقایسه اثر پارامترهایی همچـون  ،با توجه به موارد ذکر شده

.خواهیم  پرداختها و تعداد آنهاکنندهتقویتاثر،kتوانتغییر ،پوشش مواد هدفمند تابعی

هاي کامپوزیتی بر بار بحرانی کمانشیبررسی اثر پوشش مواد هدفمند تابعی روي الیه-3-1
بدست آمد کـه بـه وضـوح بیـانگر اثـر مـواد       ) 4(سازي نتایج جدول شماره در این مرحله پس از استخراج نتایج حاصل از شبیه

.باشدهدفمند تابعی بر افزایش بار بحرانی کمانشی می

اثر پوشش مواد هدفند تابعینتایج ) 4(جدول 

Kضریب 

بار بحرانی 
کمانشی در مود اول 

)105×نیوتن(

نوع ماده مورد 
استفاده

04.407Composite-fgm

33.579Composite-fgm

5
ندارد

3.458
0.575

Composite-fgm
Composite

3.578
3.58
3.582
3.584
3.586
3.588
3.59
3.592
3.594
3.596

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

Bu
ck

lin
g 

Lo
ad

(N
*1

0^
5)

Mesh Size(mm2)



بر بار کمانشیkضریب بررسی اثر -3-2
اثر این پارامتر در چگـونگی میـزان افـزایش یـا کـاهش بـار       Kدر این مرحله با توجه به روابط ارئه شده در باال با تغییر توان 

بحرانی پرداخته شد که مشخص گردید هرچه توان افزایش یابد بار بحرانی کاهش خواهد یافت و دلیل آن کاهش سرامیک به فلـز  
.حاصل ارائه شده استنتایج) 5(در جدول شماره .باشدمی

بار کمانشیبرKبررسی تاثیر توان ) 5(جدول 
بار بحرانی Kضریب 

کمانشی در مود اول 
)105×نیوتن(

04.407
33.579
53.458

را به وضوح مشخص kارائه شده است که اثر ضریب)3(نمودار شکل ،به منظور بررسی و مقایسه هرچه بهتر نتایج جدول فوق
شود بدین معنی است که آن قسمت مدل در نظر گرفته میبرابر صفرkهنگامی که ضریب،البته این نکته قابل ذکر است. کندمی

.و با قرار دادن ضرایب غیر صفر صفحه مدل شده هدفمند تابعی خواهد بودباشدشده ایزوتروپ می

کمانشیبر بار Kبررسی تاثیر توان ) 3(شکل 

بر روي بار کمانشیها کنندهتقویتبررسی اثر -3-3
کننده ارائه شده و سپس با اعمال ها بر صفحات بررسی شده است که در ابتدا نتایج بدون تقویتکنندهدر این مرحله اثر تقویت

.استمورد بررسی واقع شده ها نتایج در جدول و نمودار زیر کنندهتقویت
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کننده به صفحه کامپوزتی با پوشش مواد تابعیتقویتعدد 5اثر اعمال ) 6(جدول 

K

بار بحرانی 
کمانشی در مود اول 

کننده با تقویت
)105×نیوتن(

بار بحرانی 
کمانشی در مود اول 

کننده بدون تقویت
)105×نیوتن(

05.4614.407
34.6453.579
54.5103.458

ها کنندهتقویتعدد 5بررسی اثر اعمال ) 4(شکل 

-بدون تقویت: 1پوشش مواد تابعی در دو حالت کامپوزیتی با صفحاتدر ادامه به عنوان نمونه تصویر کانتور مودهاي اول  

.آورده شده استk=0کننده و تقویت5با : k=02کننده و 
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k=0در حالت کننده صفحه بدون تقویتمود اول ) 5(شکل 

k=0در حالت کننده تقویت5صفحه با مود اول ) 6(شکل 

ها  بر روي بار کمانشیکنندهبررسی اثر تعداد تقویت-3-4
نتـایج حـاکی از   .پـردازیم ها بر افزایش بار کمانشی مینها حال به بررسی اثر تعداد آها و بررسی اثر آنکنندهپس از اعمال تقویت

نتـایج  .تاثیر قابل توجه اثر تعداد بر روي بار بحرانی هستند البته این موضوع تا جایی که شرایط اجازه بدهد قابل بررسی خواهد بود
.رسم شده است) 5(آورده شده و به منظور مقایسه هرچه بهتر نتایج شکل شمارهkهاي مختلف در ادامه با توان

k=0در حالت کننده صفحه بدون تقویتمود اول ) 5(شکل 

k=0در حالت کننده تقویت5صفحه با مود اول ) 6(شکل 

ها  بر روي بار کمانشیکنندهبررسی اثر تعداد تقویت-3-4
نتـایج حـاکی از   .پـردازیم ها بر افزایش بار کمانشی مینها حال به بررسی اثر تعداد آها و بررسی اثر آنکنندهپس از اعمال تقویت

نتـایج  .تاثیر قابل توجه اثر تعداد بر روي بار بحرانی هستند البته این موضوع تا جایی که شرایط اجازه بدهد قابل بررسی خواهد بود
.رسم شده است) 5(آورده شده و به منظور مقایسه هرچه بهتر نتایج شکل شمارهkهاي مختلف در ادامه با توان

k=0در حالت کننده صفحه بدون تقویتمود اول ) 5(شکل 

k=0در حالت کننده تقویت5صفحه با مود اول ) 6(شکل 

ها  بر روي بار کمانشیکنندهبررسی اثر تعداد تقویت-3-4
نتـایج حـاکی از   .پـردازیم ها بر افزایش بار کمانشی مینها حال به بررسی اثر تعداد آها و بررسی اثر آنکنندهپس از اعمال تقویت

نتـایج  .تاثیر قابل توجه اثر تعداد بر روي بار بحرانی هستند البته این موضوع تا جایی که شرایط اجازه بدهد قابل بررسی خواهد بود
.رسم شده است) 5(آورده شده و به منظور مقایسه هرچه بهتر نتایج شکل شمارهkهاي مختلف در ادامه با توان



)k=0(ها تعداد تقویت کنندهبررسی اثر) 7(جدول 
- تعداد تقویت

هاکننده
بار بحرانی 

کمانشی در مود اول 
)105×نیوتن(

فواصل 
-بین تقویت

)متر(ها کننده

فاصله اولین 
کننده از تقویت
)متر(لبه 

55.4610.150.075
75.8810.0750.1
96.2710.050.075

)k=3(ها تقویت کنندهبررسی اثر تعداد ) 8(جدول 
- تعداد تقویت

هاکننده
بار بحرانی 

کمانشی در مود اول 
)105×نیوتن(

فواصل 
-بین تقویت

)متر(ها کننده

فاصله اولین 
کننده از تقویت
)متر(لبه 

54.6450.150.075
75.06720.0750.1
95.4550.050.075

)k=4(ها کنندهبررسی اثر تعداد تقویت ) 9(جدول 
- تعداد تقویت

هاکننده
بار بحرانی 

کمانشی در مود اول 
)105×نیوتن(

فواصل 
-بین تقویت

)متر(ها کننده

فاصله اولین 
کننده از تقویت
)متر(لبه 

54.5100.150.075
74.9260.0750.1
95.3080.050.075



ها کنندهبررسی اثر تعداد تقویت) 4(شکل 

نتایج-4
، تعـداد  Kضـریب  بار بحرانی در حاالت مختلف شامل اثر پوشش مـواد هدفمنـد تـابعی،   هاي صورت گرفته با توجه به بررسی

هـاي  پوشـش الیـه  ها مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند کـه در نهایـت بـا توجـه بـه شـرایط فـرض شـده حـالتی کـه           کنندهتقویت
این نکتـه قابـل   بهترین بازده را خواهد داشت و اما عدد برسد9نیز به هاو تعداد تقویت کنندهباشدمواد هدفمند تابعی،کامپوزیتی

.هرچه افزایش پیدا کند بار بحرانی کمانشی کمتر خواهد شدkتوجه است که توان 
.ارائه شده استنتایج کلی بدست آمده پس از بررسی و مقایسه جداول و نمودارهاي مختلف به طور خالصه در قسمت بعدي 

بنديگیري و جمعنتیجه-5
:توان ارائه نمودهاي صورت گرفته نتایج زیر را میتحلیلبا توجه به 

هاي کامپوزیتی اثر قابل توجهی بر افزایش بار بحرانی داردپوشش مواد هدفمند تابعی بر روي الیه.
شودمیهاهاي طولی سبب افزایش بار بحرانی کمانشی پوستهکنندهتقویت.
کند، بار بحرانی به طرز قابل توجهی افزایش پیدا میهرچه تعداد استرینگرها افزایش یابد.
 افزایش توانkگرددباعث کاهش بار بحرانی کمانشی می.
هایی که عالوه بر بارگذاري کمانشی، بار حرارتی نیز دخیـل باشـد، بـازده    ، در موقعیتهاي مواد تابعیبا توجه به ویژگی
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