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his research work is devoted to the simulation of a steel-belted radial tire under
different static loads. The nonlinear finite element calculations were performed
using the MSC.MARC code, installed on a computer system equipped with
a parallel processing technology. Hybrid elements in conjunction with two hyperelastic models, namely Marlow and Yeoh, and rebar layer implemented in surface
elements were used for the modeling of rubbery and reinforcing parts, respectively.
Linear elastic material models were also used for the modeling of the reinforcing
elements including steel cord in belts, polyester cord in carcass and nylon cord in
cap ply section. Two-dimensional axisymmetric elements were used for the modeling
of rim-mounting and inflation and three-dimensional models were developed for
the application of the radial, tangential, lateral and torsional loads. Different finite
element models were developed, in which both linear and quadratic elements were
used in conjunction with different mesh densities in order to find the optimum finite
element model. Based on the results of the load deflection (displacement) data, the
tire stiffness under radial, tangential, lateral and torsional loads were calculated and
compared with their corresponding experimentally measured values. The comparison
was verified by the accuracy of the measured radial stiffness. However, due to the
neglecting of the stiffness in shear and bending modes in cord-rubber composites,
modeled with rebar layer methodology, the difference between computed values and
real data are not small enough so that a more robust material models and element
formulation are required to be developed.
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چکیده
در پژوهش حاضر ،شبيهسازي تاير راديال زیر بارهاي مختلف عمودي ،برشي (طولي و جانبي) و

پيچشي ايستا بررسی و محاسبات با نرمافزار  MSC.MARCروي سامانه رايانهاي مبتني بر

پردازش موازي انجام شد .براي مدلسازي بخشهاي الستيكي از اجزای هيبريدي ،كه در آن تغيير

واژههای کلیدی
تاير،
روش اجزای محدود،
نرمافزار ،MSC.MARC
بارهای ايستا،
سفتيهای عمودی ،طولی،
عرضی و پیچشی

مكان و فشار بهطور همزمان درنظر گرفته شده است ،همراه با دو مدل ابركشسان  Marlowو
 Yeohو براي اجزای ليفي از اجزای ميلهاي همراه با مدل كشسان خطي استفاده شد .مدلسازي
در حالت دوبعدي با تقارن محوري براي بارگذاریهای جانشاني و بادشدن تاير و حالت سهبعدي
براي اعمال بارگذاريهاي عمودي ،برشي و پيچشي انجام شد .از چند شبكه مختلف اجزا (خطي و

مرتبه دوم) همراه با چگاليهاي مختلف از لحاظ تعداد و آرايش اجزا استفاده و شبكه بهينه
معين شد .با استفاده از نمودارهاي نيرو برحسب تغيير مكان (و گشتاور برحسب زاويه پيچش)
بهدستآمده از شبیهسازیهای انجام شده ،مقادير سفتيهاي عمودي ،طولي ،عرضي و پيچشي

محاسبهشدند .اين دادهها با مقادير اندازهگيري شده تجربي كه به كمك دستگاه اندازهگيري سفتي

انجام شده بود ،مقایسه شد كه حاكي از دقت بسيار خوب مدل در پيشبيني سفتي شعاعي است.
اما سفتيهاي طولي ،عرضي و پيچشي با دقت كمتري محاسبه شدند كه علت اين مسئله نيز به عدم
قابلیت اجزای ميلهاي در لحاظکردن دقيق نيروهاي برشي و خمشي كامپوزيت الستيك و الياف بلند

برميگردد .از اينرو ،ايجاد و توسعه مدلهاي مواد و فنون جديدتر مدلسازي کامپوزیت الستيك -
الياف براي درنظرداشتن رفتارهاي ياد شده ضروري است.
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مقدمه

تایر سازهای پیچیده بوده که از مواد و اجزای گوناگون با ویژگیهای
منحصر بهفرد نظیر الستیک با قابلیت تغییرشکلهای زیاد و الیاف آلی و
فوالدی با قدرت استحکام بسیار زیاد و تغییرشکلهای بسیار کم،
تشکیل شده است .مهندسی تایر به دلیل انتظارات عملکردی زیادی
که از آن میرود ،فرایندی دشوار و پرهزینه بوده که شامل موارد
متعددی همچون انتخاب نوع و مقدار مواد آمیزهکاری ،تعیین ابعاد
هندسی اجزا ،جانمایی ،تعیین آرایش الیاف و طرح نقش رویه است.
از سوی دیگر ،هر روز الزامات مختلف و جدیدی بر خودروسازان
همچون کاهش مصرف سوخت ،رعایت استانداردهای زیستمحیطی
نظیر کاهش صدا و سایر آالیندهها وارد میشود که آنها را مجبور
میسازد تا خودروهایی با طراحیهای جدید به بازار روانه سازند.
درنتیجه ،فرایند طراحی تایر مقولهای پویا و مستمر بوده و شرکتهای
بزرگ همواره بهعنوان دستور کلی به دنبال راههای جدید و میانبر
برای طراحی هستند.
استفاده از شبیهسازی رایانهای و نرمافزارهای مبتنی بر آن از جمله
راهکارهایی است که بهعنوان روشهای جا افتاده و پرکاربرد در
صنعت تایر بهطور گسترده استفاده میشوند .از این میان ،روش
اجزای محدود بهعنوان سرشاخه و پیشتاز این روشها از جایگاه
ویژهای برخوردار است .دامنه کاربرد این روش از تحلیلهای ساده
جانشانی ( )mountingتایر روی رینگ آغاز شده و تا تحلیلهای پویا و
گذرا ادامه مییابد.
شبیهسازی تایر زیر بارهای ایستا یکی از این مجموعه تحلیلهاست
که میتواند اطالعات بسیار مفید و کاربردی درباره نحوه عملکرد تایر
به ما بدهد .بنابر تعریف ،منظور از بارهای ایستا آن دسته از نیروهایی

هستند که با گذر زمان تغییر نکرده و مقدار آنها ثابت میماند .آنچه
در این مقاله بهعنوان بارهای ایستا مدنظر نویسندگان است ،شامل بار
عمودی ایستا که ناشی از اعمال وزن خودرو بوده و سه مؤلفه بار
برشی در جهتهای طولی (مماسی) ،عرضی یا جانبی و بار پیچشی
است که هر سه مورد اخیر پس از بروز تماس تایر با سطح زمین به
آن اعمال میشود (شکل  .)1تحلیل تایر زیر این بارها توزیع تنش و
کرنش به همراه متغیرهای تماسی همانند فشار ناحیه تماس ،اندازه
جاپا و توزیع تنشهای مماسی را میدهد .افزون بر این ،نمودارهای
تغییرات نیرو برحسب تغییر مکان ،که از روی آنها میتوان مقادیر
سفتیهای عمودی یا شعاعی ،جانبی ،طولی و پیچشی را محاسبه کرد،
نیز اطالعات ارزشمندي درباره عملکرد تایر به طراح میدهد .بنابراین،
شبیهسازی تایر زیر بارهای ایستا را میتوان نخستین گام در تحلیل و
طراحی تایر بهشمار آورد که خروجیهای آنها نه تنها بهعنوان ابزاری
برای بهینهسازی میتواند استفاده شود ،بلکه پایه تحلیلهای پیچیدهتر
پویا نیز هست .از اینرو ،شبیهسازی دقیق و کم خطای تایر زیر این
بارها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
از نرمافزارهایی که در حوزه طراحی و تحلیل تایر به دفعات متعدد
استفاده میشود و همچنان بهعنوان گزینه اصلی پیش روی تحلیلگران
تایر قرار دارد ،نرم افزار  ]1[ MARCاست .این نرمافزار با قابلیتهای
فراوانی که در زمینه شبیهسازی سازههای پیچیده و قطعات الستیکی
دارد ،از قابلیت بسیاری برای این منظور برخوردار است .در پژوهش
حاضر ،از این نرمافزار برای شبیهسازی مراحل جانشانی ،بادشدن و
بارگذاریهای عمودی ،برشی و پیچشی ایستا در تایر رادیال سواری
با اندازه  250/60R15استفاده شد که جزئیات آن در بخشهای بعدی
به تفصیل آورده شده است .همچنین ،برای بررسی مقدار دقت و
صحت پاسخهای بهدست آمده نتایج شبیهسازی با مقادیر سفتیهای
اندازهگیری شده در مرکز آزمون تایر مقایسه شد که شامل سفتی شعاعی
( ،)radial stiffnessسفتی طولی یا مماسی )longitudinal/tangential
( ،stiffnessسفتی عرضی یا جانبی ( )lateral stiffnessو سفتی پیچشی
( )torsional stiffnessاست.
پیشینه پژوهش

شکل  -1بارهای ایستای وارد شده به تایر در حالتهاي عمودي،
طولي ،عرضي و پيچشي.

بیشترین پژوهشهای انجام شده در زمینه شبیهسازی تایر با دو
نرمافزار  Abqusو  MARCانجام شده است .از آنجا که یکی از
اهداف اصلی این پژوهش سنجش عملکرد نرمافزار  MARCاست،
در این بخش مقاالتی که در آن از این نرمافزار برای شبیهسازی تایر
استفاده شده بهطور مختصر معرفی و بررسی شده و در انتها به چند
کار انجام شده با نرمافزار  Abqusاشارهشده است.
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 ]2[ Pelcمدل سهبعدی تایر را در حالت ایستا با نرمافزار
بررسی کرد .در این کار ،ابتدا یک مدل دوبعدی و به دنبال آن مدل
سهبعدی ایجاد شد .در حالت دوبعدی اثر فشار باد و در حالت
سهبعدی نیز تنش بین جاده و تایر و تغییر نیرو در برابر بار عمودی
وارد شده بررسی شد .بیشتر تالشهای انجام شده تا آن زمان برای
ایجاد مدل تایر با درنظرگرفتن الیاف و الستیک بهعنوان مجموعه
ارتوتروپیک انجام میشد .وی در کار خود روش جدیدی را ارائه
داد که در آن از دو نوع اجزا استفاده شد .این دو نوع نماینده الیاف و
الستیک بودند و با استفاده از فنی ،اجزای الیاف درون اجزای الستیک
قرار گرفت .نتایج بهدست آمده از این روش تطابق قابل قبولی با نتایج
تجربی داشتند.
 Alkanو همكاران [ ]3مدلسازی تایر رادیال اندازه  155R13در
حالت ایستا با نرمافزار  MARCرا با هدف بررسی اثر مانع ()cleat
روی نمودار نیرو -جابهجایی در حالت ایستا انجام دادند .مقایسه
نمودارهای نیرو -جابهجایی بهدست آمده از مدلسازی با دادههای
تجربی نشان داد ،پس از جابهجایی مشخصی نتایج با هم توافق
دارند Yanjin .و همکاران [ ]4نیز مدل سهبعدی تایر رادیال اندازه
 195/60R14را با نرمافزار  MARCایجاد کرده و عملکرد کجی در
حالت ایستا با زاویههای مختلف را تحلیل کردند .ابتدا ،مدل دوبعدی
از تایر و سپس با چرخش مدل دوبعدی حول محور تقارن مدل
سهبعدی تایر ایجاد شد .آنها برای مدلکردن اجزای الستیکی از
اجزای هيبريدي و برای اجزای تقویتکننده از اجزای میلهای استفاده
کردند .همچنین ،سفتی عمودی کجی تحت زاویههای مختلف کجی
را در حالت ایستا بررسی کردند و براساس نتایج تحلیل ،فرمولی را
برای اثر زاویه کجی روی سفتی عمودی کجی ارائه دادند.
 ]5[ Rhyneفرمولی مبتنی بر مشخصههای هندسی تایر ارائه داد که
بتوان به کمک آن بهطور قابل اطمینان سفتی عمودی را با استفاده از
حداقل مجموعه پارامترهایی که راحت بهدست میآیند ،پیشبینی کرد.
وی در این پژوهش از مدل رینگ استفاده شده توسط ]6[ Koutny
در مطالعات ترمودینامیک سفتی تایر استفاده کرد .براساس تحلیل
 ]7[ Padula ،Rhyneنشان داد ،سفتی عمودی تایر میتواند به معادله
سادهای از هندسه تایر تبدیل شود که بهطور گسترده قابل استفاده
است .در این معادله ،سفتی تایر تابعی خطی از فشار بادشدن تایر
است .این مفهوم بهطور تجربی در کار  Rhyneنشان داده شده است.
 Korunovicو همکاران [ ]8ساختار تحلیل اجزای محدود ایستا را
که ممکن است ،در طراحی تایر استفاده شود ،تحلیل کرده و اهداف
ممکن از تحلیل اجزای محدود را در حالت ایستا بررسی کردند .آنها
از تایر رادیال اندازه  165/60R14برای بررسی نتایج استفاده کردند.
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مدل دوبعدی متقارن محوری برای شبیهسازی سوارکردن تایر روی
رینگ و باد کردن آن بهکار گرفته شد .مدل اجزای محدود سهبعدی
نیز برای بررسی تغییرشکل عمودی تایر زیر بار عمودی استفاده و
درنهایت نتایج با حالت تجربی بررسی شد .منحنی بار -تغییرشکل
بهدست آمده از تحلیل اجزای محدود و حالت تجربی با هم مقایسه
شدند .نمودار بهدست آمده از شبیهسازی ،مقادیر بیشتری نسبت به
مقادیر تجربی داشت و برهم منطبق نبودند .آنها این موضوع را به
خطیبودن اجزا نسبت دادند.
قریشی و همکاران [ ]9یک تایر رادیال اندازه  185/65R14را
با نرم افزار  Abaqusو زیر بار عمودی ایستا با هدف بررسی اثر
طرح رویه روی نمودار نیرو  -جابهجایی و شکل جاپا بررسی
کردند .نتایج بهدست آمده تطابق خوبی با کارهای تجربی داشت.
آنها نشان دادند ،تحلیل اجزای محدود تایر بدون درنظرگرفتن اثر
طرح رویه نه تنها به زمان اجرا و منابع سختافزاری کمتری نیاز
دارد ،بلکه تفاوت نتایج مربوط به تغییرشکلهای پیشبینی شده بین دو
مدل یاد شده نیز چندان محسوس نیست .در کار دیگری ،قریشی []10
تایر رادیال اندازه  175/70R1484Tرا در حالت ایستا و با درنظرگرفتن
طرح رویه بررسی کرده واثر زاویه تسمه را روی نتایج ارزیابی کرد.
وی دریافت ،با کاهش زاویه تسمه سفتی شعاعی افزایش مییابد ،در
حالی که طرح رویه اثر چندانی روی مقدار سفتی شعاعی نداشته و
نمودار نیرو  -جابهجایی در دو حالت تقریب ًا یکسان است .همچنین
نشان داده شد ،افزایش زاویه تسمه منجر به افزایش کمی در فشار
بیشینه میشود که به علت افزایش در سفتی جانبی است .با مقایسه
نتایج ،زاویه تسمه  20درجه بهعنوان مقدار بهینه برای پارامتر طراحی
معین شد.
 Gruberو همکاران [ ]11با نرمافزار  Abaqusساخت مدل اجزای
محدود را که قابلیت پیشبینی رفتار ایستای تایر داشته باشد ،با جزئیات
زیادی مورد توجه قرار دادند .آنها بهويژه اثر اصطكاك و كجی را بررسي
كردند .تاير مطالعه شده ،از نوع مسابقهاي بود و نتايج شبيهسازي با
دادههاي تجربي شامل توزیع فشار تماسی و مشخصههای نیرو و
تغییرشکل مقایسه شد .نتایج شبیهسازی نشان داد ،ضریب اصطکاک 0/5
برای جلوگیری از لغزش رویه تایر در آزمونهای بارگذاری ایستا برای
این تایر خاص کافی است .مقادیر کمتر اصطکاک منجر به لغزش ترد و
کاهش سفتی عمودی تایر میشود Moisescu .و همکاران [ ]12با
نرمافزار  Abaqusمدلسازی سهبعدی تایر رادیال سنگین باری را
انجام دادند .هدف آنها بهدست آوردن توزیع تنش در بخش تماس
تایر با زمین در حالت ایستا و پس از اعمال بار عمودی طولی و
عرضی روی تایر بود.
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 Wangو همکاران [ ]13با نرمافزار  Abaqusبارگذاری عمودی را
روی تایر شبیهسازی کردند .آنها رابطه بین بار عمودی و تغییرشکل
عمودی تایر و نیز توزیع فشار ناحیه تماس را در دو حالت تجربی و
استفاده از روش اجزای محدود بهدست آورند .همچنین ،آنها نیروهای
تسمه را هنگامی که تایر در تماس با سطح سخت زمین است ،بهدست
آورند .نتایج حاصل توافق بسیار خوبی با نتایج تجربی داشتند.
براساس جستوجوی مطالعات انجام شده و تجربیات نویسندگان
این مقاله ،مهمترین جنبه نوآوری پژوهش حاضر را میتوان در
استفاده از نرمافزار  MARCبرای شبیهسازی و پیشبینی سفتیهای
شعاعی یا عمودی ،طولی یا تماسی ،عرضی جانبی و پیچشی تایر
زیربارهای ایستا ،مطالعه عددی ،استفاده از مدلهای مکانیکی مختلف
مواد الستیکی (مدلهای ابر کشسان) و نحوه شبکهبندی و انتخاب
اجزا روی دقت و صحت جوابهای بهدست آمده زیر بارهای
ایستای گفته شده دانست .همچنین ،مقایسه نتایج با دادههای تجربی
اندازهگیری شده و سنجش عملکرد روش اجزای محدود که برای
اولین بار طی کار پژوهشی جامع و یکپارچه انجام شده است.

تجربی
فعاليتهاي تجربي در اين پژوهش در دو بخش انجام شد .در بخش
نخست ،رفتار مكانيكي آميزههاي تشكيلدهنده تاير با دادههاي بهدست
آمده از آزمون كششي و برازش غيرخطي آنها معين شد .اين آزمون
مطابق استاندارد  ASTM D412با دستگاه كشش موجود در كارگاه
الستيك پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران انجام شد .در بخش دوم
رفتار تاير زیر بارهاي مختلف ايستا شامل بار شعاعي (عمودي)،
طولي (مماسي) ،عرضي (جانبي) و پيچشي با دستگاه سنجش رفتار
ايستای تاير موجود در مركز آزمون مجتمع صنایع الستيك كرمان

شکل  -2جانمايي تاير مطالعه شده و اجزای بهکار رفته در آن.

مطالعه و سفتي تاير زیر بارهاي ياد شده معين شد .در این دستگاه،
ابتدا تایر باد شده با سازوکار نگهدارنده در جای خود ثابت میشود.
سپس ،صفحه صلب فوالدی به طرف آن حرکت کرده و تغییرشکل
عمودی یا شعاعی ایجاد میکند .به دنبال آن ،صفحه صلب در سه
حالت طولی ،عرضی و پیچشی حرکت داده میشود تا جابهجاییهای
طولی ،عرضی و پیچشی ایجاد کند .در هر مرحله ،سامانه رایانهای
متصل به دستگاه مقادیر سفتیهای متناظر با هر تغییرشکل را محاسبه و
ثبت میکند.
مدلسازی اجزای محدود

تایر مطالعه شده رادیال با اندازه  205/60R15ساخت داخل بود که
بدنه اصلی آن از یک الیه پلیاستر ،دو الیه تسمه با الیاف فوالدی
با زاویه  22°نسبت به خط محیطی و دو الیه نهایی ساخته شده از
الیاف نایلون تشکیل شده بود .شكل  2جانمایی تایر مطالعه شده را
نشان ميدهد.
اين جانمايي ابتدا به شکل دوبعدی در نرمافزار  AutoCADترسیم و
سپس به محیط نرمافزار  MARCوارد شد .به دنبال آن شبکه اجزای
محدود دوبعدی متقارن محوری تایر ساخته شد .برای این کار از
اجزای تراکمناپذیر هرمان ( )Herrmannو اجزای میلهای ()rebar
برای تقویتکنندهها استفاده شد .اجزاي هرمان از نوع هيبريدي بوده و
در آن دو مؤلفه تغيير مكان و فشار بهطور جداگانه مدل میشوند و
امكان درنظرگرفتن رفتار تراكمناپذير (حجم ثابت) را فراهم ميکنند.
درحقيقت ،اين اجزا مشابه اجزاي مايع در اجزای محدود سياالت
عمل میکنند و به نوعي تضمينكننده معادله پيوستگي (در چگالي
ثابت) هستند .از این مدل برای شبیهسازی مراحل جانشانی و بادشدن
تایر استفاده شد .براي بررسي اثر نوع اجزا و تعداد درجههای آزادي،
مدل دوبعدي با دو نوع اجزای دوخطي چهارگرهاي ( )bilnearو
هشتگرهاي مرتبه دوم ( )biquadraticاستفاده شد .دامنه مسئله در

شکل  -3شبکه اجزای محدود دوبعدی تایر.
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اين حالت به  1036اجزا و  783گره (در حالت دوخطي) و  2946گره
(در حالت مرتبه دوم) تقسيم شد (شكل  .)3پس از اتمام مدلسازی
دوبعدی ،بارهای ایستا در حالت سهبعدی اعمال شدند .بدین منظور،
مدل دوبعدی یاد شده به اندازه  360°حول محور مرکزی تایر دوران
داده و مدل سهبعدی آن ایجاد شد .برای دستیابی به دقت بیشتر در
منطقه تماس تایر با زمین از تعداد اجزای بیشتری نسبت به سایر
نواحی استفاده شد .برای بررسی نحوه مدلسازی از نظر اجزای
انتخابی (خطی و مرتبه دوم) و نیز تعداد و چگالی شبکه اجزای
محدود ( )mesh densityدر مجموع شش مدل سهبعدي ساخته
شد كه در شکل  4نشان داده شدهاند .در جدول  1نیز مشخصات

این مدلها از لحاظ تعداد گرهها ،تعداد و نوع اجزا و آرایش آنها
داده شده است .نكته حائز اهميت آرايش و نحوه چگالي اجزا در
جهت محيطي بوده كه براي هر مدل در سطر آخر جدول  1آمده
است .همانگونه كه مشاهده ميشود ،بيشترين تعداد و چگالي اجزا
مربوط به مدل  B4بوده كه در آن از اجزای خطي استفاده شده است.
هر چند مدلهای  Q1و  Q2افزون بر اینکه از اجزاي با تقريب
مرتبه دوم برخوردارند ،در آنها از چگالي شبكه نسبت ًا بیشتر نيز
استفاده شده است .شايان ذكر است ،نحوه فرمولبندي اجزای محدود و
چگونگي تقريب متغيرها در مقاالت پيشين [ ]14،15آورده شده و
بنابراين از تکرار آنها خودداري ميشود.

شکل  -4شبکه اجزای محدود سهبعدی تایر(جزئيات مربوط به هر مدل در جدول  1آمده است).
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جدول  -1كد مدلهاي ايجاد شده همراه با مشخصات شبكه اجزای محدود براي مدل سهبعدي تاير.
كد مدل

B1

B2

B3

B4

Q1

Q2

تعداد گرهها
تعداد اجزا

25056
33088

28188
37224

54810
72380

109620
144760

72960
24816

97280
33088

نوع و كد اجزای استفاده شده براي
مواد الستيكي در كتابخانه []16
)(element library

-8گرهاي
نوع 84

-8گرهاي
نوع 84

-8گرهاي
نوع 84

-8گرهاي
نوع 84

-20گرهاي
نوع 35

-20گرهاي
نوع 35

نوع و كد اجزای استفاده شده براي
مواد تقويتكننده در كتابخانه []16
)(element library

-4گرهاي
نوع 147

-4گرهاي
نوع 147

-4گرهاي
نوع 147

-4گرهاي
نوع 147

-8گرهاي
نوع 148

-8گرهاي
نوع 148

آرايش (تعداد و اندازه زاويهاي) اجزا
در جهت محيطي

4×22/5°
4×17/5°
16×2/5°
4×17/5°
4×22/5°
-

4×22/5°
4×17/5°
20×2°
4×17/5°
4×22/5°
-

10×9°
10×7°
5×2°
20×1°
5×2°
10×7°
10×9°

5×3°
4×1/5°
50×3°
-

4×22/5°
4×17/5°
8×5°
4×17/5°
4×22/5°
-

4×22/5°
4×17/5°
16×2/5°
4×17/5°
4×22/5°
-

مدل مواد

مواد الستیکی دارای رفتاری غیرخطی بوده و تقریب ًا تراکم ناپذیرند .از
اینرو ،بهترین مدلها برای بیان این رفتارها مدلهای ابرکشسان هستند.
این مدلها با توابع چگالی انرژی کرنش و ناورداهای ()invariants
تانسور کرنش یا سه نسبت کشیدگی اصلی بیان میشوند [ .]17تاکنون
مدلهای ابركشسان زیادی برای مدلسازی تایر بهکار گرفته شدند
که میتوان به مدلهای ،Yeoh ،Mooney-RivlinوNeo. ،Ogden
 Hookeanو  Marlowاشاره کرد .نكته بسيار مهم در انتخاب مدل مناسب
قابلیت پيشبيني تنش و كرنش (تغييرشكل) است .پژوهشهاي پیشین
نشان داد ،براي تعيين دقيق پارامترهاي مدل ابركشسان الزم است،
دادههاي تنش و كرنش بهدست آمده از آزمونهای کششی تکمحوری،
محوری ،صفحهای و حجمي (درحالتی كه رفتار الستيك تقريب ًا
تراكمناپذير فرض شود) استفاده شوند [.]17،18
از سوي ديگر ،انجام همه اين آزمونها بسيار زمانبر و پرهزينه است.
بنابراين فعاليتهاي متعددي انجام شد تا مدلهايي ارائه شوند كه تنها با
مجموعهای از دادهها بتوانند پيشبيني دقيقي از رفتار در ساير جهتها
داشته باشند .در اين زمينه ،مدلهايي كه تنها برپايه ناورداي اول باشند،
ميتوانند اين ويژگي را داشته باشند [ .]19-21در اين پژوهش ،نيز دو
مدل ابركشسان  ]19[ Marlowو  ]21[ Yeohكه در كارهاي پیشین نيز
و

و

استفاده شدند ،انتخاب و رفتار مكانيكي مواد الستيكي براساس آنها بيان
شد .در مدل  Yeohتابع چگالي انرژی کرنشی به شکل معادله ( )1بیان
میشود:
()1

W = C10 (I1 − 3( + C 20 (I1 − 3( 2 + C 30 (I1 − 3( 3

که در آن  C 20 ، C10و  C 30پارامترهای مدل هستند .برای تعیین
پارامترهای مدل  Yeohدادههای تنش  -کرنش اسمی بهدست آمده
از آزمونها برای آمیزههای مختلف با برازش غیرخطی تحلیل شد.
پارامترهای آن براي بخشهاي مختلف تاير كه در شكل  2نشان داده
شده بود ،در جدول  2آمده است .يادآور ميشود ،برای مدل Marlow
همان طور كه در مراجع [ ]18،19اشاره شده است ،پارامتری محاسبه
نشده و دادهها بهطور مستقیم هنگام شبیهسازی استفاده شدند.
برای بیان رفتار مکانیکی اجزای تقویتکننده (نخهای مصرفی و
الیاف فوالدی) از مدل کشسان خطی (با مدول یانگ و ضریب
پوآسون) استفاده شد .بدین منظور ،نمودار تنش برحسب کرنش به
کمک آزمون کششی معین و با تعیین ضریب زاویه خط مماس بر
بخشهای ابتدایی نمودار یاد شده ضریب کشسانی بهدست آمد .در
جدول  3ضرایب کشسانی و نسبت پوآسون اجزای تقویتکننده آمده
است.
و
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جدول  -2پارامترهای مدل .Yeoh
ثابتها

C10

C20

C30

)(MPa

)(MPa

)(MPa

پد ضدسايش

1/61

0/23

-/0097

تسمه

1/449

اجزای الستیکی

2/172

-0/093

0/017

پرکننده طوقه

روکش فوقانی

1/2

0/133

-0/0045

اليه

آستر داخلی

0/51

0/0055

-0/000012

0/6

0/029

-0/00044

دیواره جانبی

0/39

رویه فوقانی

1/01

زيرساز رويه

0/14

-0/0049

1/105

0/0025

-0/00023

0/099

-0/0032

0/118

-0/0043

شرایط مرزی و بارگذاری

بارگذاری تایر طی سه مرحله انجام شد .در مرحله اول ،شبیهسازی
مراحل جانشانی تایر روی رینگ و باد شدن تایر انجام شد .ابتدا ،فاصله
پاشنه تا پاشنه طوقه به مقدار  19/05 mmبه یکدیگر نزدیک و فشار
باد داخلی معادل  0/352 MPaبه سطح داخلی وارد شد .سپس ،سطح
صلب تعريف شده كه بهعنوان سطح زمين درنظر گرفته ميشود ،در
جهت عمودي و طي دو مرحله به سمت رويه تاير حركت داده شد .بدين
ترتيب كه ابتدا سطح به مقدار  5 mmبه سمت رویه تایر حرکت داده
شد تا یک تماس اولیه ایجاد شود .به دنبال آن بار عمودی نهايي معادل
 4200 Nبه تایر وارد شد (شکل.)5
علت اينكه بار عمود در دو مرحله اعمال شد ،آن است كه پديده
تماس تاير با سطح زمين (سطح صلب) بسيار پيچيده بوده و درنتيجه
مقدار غيرخطي بودن آن زیاد است .بنابراين ،امكان دستیابی به
جوابهای همگرا طي يك مرحله مستقيم اعمال بار ()4200 N
ناممكن است .از اينرو ،با اعمال تغيير مكان ثابت نسبت ًا كم ()5 mm
تماس اوليه ايجاد و به دنبال آن تماس نهايي با اعمال باقيمانده بار
ايجاد ميشود .یادآور میشود ،مطابق استاندارد سه جهت  y ،xو  zبه

شكل  -5طرح کلی بارگذاري عمودي تاير در دو مرحله ايجاد تماس
اوليه و اعمال بار نهايي.
ترتيب جهتهاي طولي ،عرضي و عمودي يا شعاعي را بيان ميدارند.
پس از اتمام مرحله بارگذاري عمودي ايستا سه مرحله بارگذاري
طولي يا مماسي ،عرضي يا جانبي و پيچشي بهطور جداگانه به تاير
اعمال ميشود .بدين ترتيب كه با اتمام بارگذاري عمودي ،به صفحه
صلب در جهت طولي ( )xمقداری مشخص ( )2 mmتغيير مكان
اعمال شده و نيروي حاصل محاسبه ميشود .به همين ترتيب ،پس
از اعمال بار عمودي صفحه صلب در جهت عرضي يا جانبي ()y
نيز به مقدار  2 mmحركت داده شده و نيروي جانبي حاصل محاسبه
ميشود .سرانجام پس از اعمال بار عمودي ،صفحه صلب حول محور
()zبه مقدار يك درجه دوران داده شده و مقدار گشتاور ايجاد شده
به همراه زاويه پيچش ثبت ميشود.
به عبارت ديگر ،سه مرحله بارگذاري اخير مستقل از هم و پس از
اعمال بار عمودي ايستا به تاير وارد میشوند (شكل  .)6همچنين ،از
معادله ساده  Coulombبرای بیان اصطکاک بین تایر و سطح صلب
همراه با ضریب اصطکاک  0/7استفاده شد [ .]10محاسبات اجزای
محدود به روش پردازش موازي با نرمافزار  MSC.MARCنسخه
 2013نصب شده بر رايانه شخصي دوپردازندهاي كه هریک داراي
هشت هسته بود (جمع ًا  16هسته) انجام شد.

و

جدول  -3ضرایب کشسان اجزای تقویتکننده.
اجزای تقویتکننده

مدول یانگ ()MPa

نسبت پوآسون

نخ نایلون
نخ پلیاستر
نخ فوالدی
طوقه

4130
16400
57140
50

0/3
0/3
0/3
0/3
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شكل  -6جهتهاي مختلف بارگذاري تاير زیر بار عمودي براي
تعيين سفتيهاي طولي ،عرضي و پيچشي.
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نتایج و بحث
پس از اعمال مرحله اول بارگذاری روی مدل دوبعدی (جانشاني و فشار
باد) ،ابعاد تایر شامل قطر خارجی و بیشینه پهنای مقطع براي مدلهاي
ايجاد شده با اجزاي خطي (-4گرهاي) و مرتبه دوم (-8گرهاي) همراه
با دو مدل مكانيكي  Marlowو  Yeohبهدست آمدند .اين دادهها و
مقادير تجربي اندازهگيري شده در جدول  4آمده است .مقایسه بین
نتایج حاکی از انطباق خوب بین دادهها در تمام حالتهاست که
مؤید دقت و صحت مدلهاي اجزای محدود ايجاد شده و نیز چگالي
شبکه انتخاب شده برای حالت دوبعدی است .مالحظه میشود ،نتایج
بهدست آمده برای مدلهای مکانیکی  Marlowو  Yeohنزدیک به
هم هستند .اين موضوع نيز به دليل آن است كه هر دو مدل بر مبناي
وابستگي تابع چگالي انرژي كرنشي به ناورداي اول ايجاد شدهاند .بیان
این نکته خالی از فایده نیست که در روش اجزای محدود با اجزای
الگرانژی (همانند محاسبات انجام شده در این طرح) متغیرهای اصلی
یا اولیه همواره با دقت بسیار زیاد محاسبه میشوند .تغییرشکل نیز
جزو متغیرهای اولیه است ،بنابراین تمام مدلها دقت زیادی داشتند و
نتایج بسیار نزدیک بههمهستند که این نکته بهخوبی از مقایسه دادهها
در جدول  4مشخص است.
پس از اتمام مدلسازي دوبعدي همانطور كه در بخش پیشین بيان
شد ،مدلسازي سهبعدي تاير انجام شد .ابتدا ،تاير زیر بار عمودي
ايستا قرار گرفت و تحليل تنش روي آن انجام شد .با محاسبه نيروي
عمودي وارده شده به سطح صلب ،نمودار بار برحسب تغيير مكان
براي مدلهاي اجزای محدود (جدول  1را ببينيد) و مدلهاي مكانيكي
 Marlowو  Yeohرسم شد كه در شکلهای  7و  8نشان داده شدهاند.
همانطور كه مشاهده ميشود ،با افزايش چگالي شبكه اجزای
محدود و نيز افزايش درجه تقريب اجزای نمودارها به سمت يكديگر
نزديك شده و همگرايي ايجاد ميشود .همچنين ديده ميشود،
افزايش دقت موجب كاهش شيب نمودارها میشود ،يا به عبارت
ديگر افزايش نرمي (كاهش سفتي) را به دنبال دارد .علت عمده اين
موضوع نيز به پديده قفلشدگي برشي ( )shear lockingبرمیگردد

شکل  -7نمودار تغییر مکان برحسب نیروی عمودی براي مدلهاي
اجزای محدود (جدول  )1و مدل مكانيكي .Marlow
كه پديدهاي شناخته شده براي اجزاي خطي و چگاليهاي شبكه
اجزای محدود ناكافي است [ .]22شيب نمودار بار برحسب تغيير
مكان در مقادير بار حدود  70%بار استاندارد تاير (كه در اين مدل N
است) را سفتي عمودي (يا شعاعي تاير) درنظر گرفته و از آن بهعنوان
معياري براي سنجش راحتي و نرمي حركت استفاده ميكنند .علت
این است كه تاير در حال سرويس زیر بار (معموالً  70%بار استاندارد) قرار
دارد ،درنتيجه شيب منحني را در اين نقطه معيار سنجش فرض ميكنند.
پس از اتمام مرحله بارگذاري عمودي ،صفحه صلب در جهتهای
طولي و عرضي تغيير مكان میدهد و شيب اوليه نمودار نيروي طولي
(يا عرضي) برحسب تغيير مكان طولي (يا عرضي) تاير بهعنوان
سفتيهاي طولي و عرضي درنظر گرفته ميشوند .همچنين ،صفحه
صلب حول محور عمودي تاير چرخانده شده و شيب نمودار گشتاور
حاصل برحسب زاويه پيچش نيز بهعنوان سفتي پيچشی محاسبه
ميشود .بر این مبنا چهار سفتي عمودي ،طولي ،عرضي و پيچشي
تاير براي مدلهاي گفته شده در جدول  5آمده است .در اين جدول،
مقادير اندازهگيري شده براي اين چهار سفتي كه با دستگاه اندازهگيري
خواص ايستاي تاير در مركز آزمون انجام شده بود ،نيز برای مقايسه

جدول  -4نتایج عددی و مقادیر اندازهگیری شده ابعاد تایر پس از جانشانی و بادشدن تایر.
نوع اجزا
خطی
مرتبه دوم

قطر خارجی ()mm
پیشبینی

Marlow

627/85
627/71

بیشینه پهنای مقطع ()mm

پیشبینی Yeoh

اندازهگیری شده

پیشبینی Marlow

پیشبینی Yeoh

اندازهگیریشده

627/87
627/73

625 ± 0/88

202/96
204/31

203/081
204/48

203/35 ± 0/15

مجله علمی ـ پژوهشی ،علوم و تکنولوژی پلیمر ،سال بیست و هفتم ،شماره  ،4مهر  -آبان 1393

333

میرحمیدرضا قریشی و همکاران

شبیهسازی رایانهای و بررسی تجربی تغییرشکل در تایر رادیال سواری زیر بارهای ایستای مختلف ...

براي مدلهاي اجزای محدود با اجزاي خطي و تعداد كم اجزا
(درشتبودن نسبي اندازهاجزا) كه زیر بارهاي برشي قرار ميگيرند،
مقدار تغيير مكان ميتواند بسيار كمتر از مقادير واقعي باشد كه مشابه
با افزايش سفتي است .علت اصلی این پدیده در ضعف تقریبزدن
نهفته است .بنابراین مشاهده ميشود ،با افزايش چگالي اجزااز شدت
اين پديده كاسته شده و سفتيها كاهش مییابند و به سمت مقادير
تجربي ميل ميكنند.
از سوي ديگر ،براي مدلهاي  Q1و  Q2كه در آن از اجزای مرتبه
دوم استفاده شده ،افزایش تعداد اجزا تغییر چندانی ايجاد نميكند.
اين مسئله نيز به كافيبودن چگالي شبكه اجزای محدود و دقت آن
برميگردد .اما ،نكته مهم در بررسي نتايج سفتيها آن است كه با وجود
دقيقبودن نسبي سفتيهاي شعاعي ،مقادير سفتیهای طولی ،عرضی و
پیچشی پیشبینی شده کمتر از مقادیراندازهگيري شده تجربی است.
علت موضوع این است که در اجزای میلهای سفتیهای برشی و
خمشی درنظر گرفته نميشوند [ .]1به عبارت بهتر ،قراردادن اجزای
میلهای داخل اجزای جامد الستیکی اگرچه موجب افزایش سفتی
کششی آنها میشود ،اما اثر قابل مالحظهای بر سفتی برشی ندارد
که همین نکته موجب بروز خطا میشود .البته اثر فشار باد تایر روی
سفتی شعاعی به مراتب بیشتر از عوامل دیگر است و عدم احتساب
سفتیهای خمشی و برشی به وسیله اجزای میلهای اثر چندانی روی
نتایج آن نگذاشته است .درواقع ،بررسیهای عددی و مقایسه نتایج
با دادههای تجربی حاکی از رقابت دو پدیده در افزایش و کاهش
مقدار خطا در محاسبات است .از یک سو ،روش مدلسازی استاندارد
کامپوزیت الستیک  -نخ که در آن اجزای میلهای در اجزای جامد قرار

شکل  -8نمودار تغییر مکان برحسب نیروی عمودی براي مدلهاي
اجزای محدود (جدول  )1و مدل مكانيكي .Yeoh
آمده است .همانطور كه مشاهده ميشود ،در حالت استفاده از اجزاي
خطی (مدلهاي  B1تا  )B4با افزایش تعداد اجزا ،سفتیها کاهش
مییابند .علت اين موضوع نيز همانطور كه گفته شد ،به كاهش
پديده ناخواسته قفلشدگي برشي برميگردد كه با افزايش تعداد اجزا
دقت افزايش مييابد .بهطور اختصار اين پديده عددي چنين بيان
ميدارد ،هنگامی که از اجزای خطی همراه با نیروهایی استفاده شود
که تغییرشکلهای پیچده خمشی  -برشی (همانند تایر) ایجاد کند،
در این حالت به دلیل ضعیفبودن تابع تقریبزننده در این دسته از
اجزا تغییر در انحنا بهدرستی انجام نمیشود .این معادل آن است که
تنش برشی اضافهای به مدل اعمال شود.
جدول  -5مقادیر سفتیهای پیشبینی شده و تجربی.
کد مدل

نوع سفتی
عمودی )(N/mm
طولی )(N/mm
جانبی )(N/mm
پیچشی )(N.m/degree
334

Yeoh
Marlow
Yeoh
Marlow
Yeoh
Marlow
Yeoh
Marlow

B1

B2

B3

B4

Q1

Q2

اندازهگیری شده

331
334

328/63
331/87

294/5
300/43

283/3
288

281/7
286/2

279/95
285/4

274/08 ± 0/88

407/6
416

401/3
409

304/5
325/2

291/2
297

286/3
292/5

286
291/36

312/3 ± 4/46

159/8
162/4

144
151/3

118/72
122/36

115/3
118/54

108/7
111/25

108/1
110/7

124 ± 4/46

43/71
46/76

43/2
46/14

42/78
45/9

42/1
45/3

41/76
44/8

41/67
44/55

59/688 ± 0/9
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میگیرند ،بهدرستی نمیتواند رفتارهای خمشی  -برشی را بیان کند
که این موجب پیشبینی کمتر سفتی میشود .از سوی دیگر ،پدیده
قفلشدگی برشی بهطور ناخواسته موجب افزایش سفتی و درنتیجه
کاهش خطای ظاهری میشود .استفاده از اجزای خطی به ظاهر دقت
بیشتری دارد ،ولی باید توجه داشت که این به دلیل خطای ناشی از
وجود پدیده قفلشدگی برشی در این نوع اجزاست و بنابراین نباید
این نکته موجب اشتباه شود .درضمن ،نتایج بهدست آمده از مدلهای
مکانیکی به این دلیل که در هر دو مدل ،تابع انرژی کرنشی فقط
تابعی از ناوردای اول بوده نیز نزدیک بههم است ،نشاندهنده عملکرد
خوب این توابع در پیشبینی رفتار تایر زیر بارهای مختلف است.

پيچشي است كه براي سنجش عملكرد تاير بهويژه در سرعتهاي
کم استفاده ميشود .نتايج حاصل از شبيهسازي با دادههاي تجربي
مقايسه و نشان داده شد كه براي پيشبيني صحيح رفتار تاير استفاده
از اجزاي مرتبه دوم و چگالي زياد شبكه بسيار مهم است و در حالت
عدم استفاده ،احتمال بروز پديده قفلشدگي برشي ميرود .سفتي
عمودي تاير را ميتوان با دقت بسيار زیاد حتي در حالت استفاده از
اجزاي خطي بهدست آورد .دقت سفتيهاي طولي ،عرضي و پيچشي
محاسبه شده به دليل اینكه ماهيت بارگذاري از نوع برشي و پيچشي
است ،کمتر از سفتي عمودي بوده كه اين نيز به دليل درنظرنگرفتن
سفتيهاي برشي و خمشي در اجزاي ميلهاي است .اين اجزا براي
مدلكردن الياف تقويتكننده بهكار برده ميشوند.
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