
 الخالصة
 الفشل الذي یصیب المواد المستخدمة في صناعة االجزاء الھندسیة. اخطر أنواعیعتبر الكالل من 

الستخدامھا في تشكیل صفائح تستخدم  باأللیافتم في ھذه الدراسة اقتراح مجموعة من المواد المركبة المقواة 

تحت تأثیر احمال القصور الذاتي الناتجة من الحركة GTX) في تصنیع الطبقة الخارجیة من جناح الطائرة (

 ثالثیة االبعاد للطائرة.ال

ھذه الدراسة تتضمن جزئیین اساسیین، االول ھو اعداد نموذج عددي لمحاكاة االختبارات المیكانیكیة للمواد 

نموذج  اعدادالى  باإلضافةنات المحضرة من المواد المركبة واصفات المیكانیكیة للعیالمركبة للتنبؤ بالم

واختبار امكانیة استخدام المواد المركبة قید الدراسة في تصنیع ھذا الجناح ) GTXلجناح طائرة نوع ( عددي

 لالختباراتتحت تأثیر االحمال الدینامیكیة، الجزء الثاني من الدراسة تضمن اجراء اختبارات عملیة 

 دیة المستخدمة.من دقة وفعالیة النماذج العد للتأكدالمذكورة اعاله 

حراریا والمكونة من بولیمر بولي  لدنلتصمیم المواد المركبة ذات االساس التم استخدام نموذج محاكاة عددي 

معا وباستخدام طریقة  األثنینالزجاج، الكربون والیاف ھجینة من  بألیاففنیلین سلفاید كمادة اساس مقواة 

 .)ANSYS 12.1( نظام التحلیلالعناصر المحددة من خالل 

تم تصنیع المواد المركبة باالعتماد على النظریة الطبقیة لمختلف انواع االلیاف، حیث تم استخدام حصیرة 

محاكة في اتجاھین طولي وعرضي من الیاف الزجاج وباختالف عدد الطبقات من الحصیرة كما تم استخدام 

ابع اللصق للطبقة مع االتجاه الطولي تت وفقا لزوایاحصیرة محاكة في اتجاه طولي فقط من الیاف الكربون 

 [0] ,[0/90] ,[0/90/0] ,[45/90-/0/45] للیف. وكما یلي :

 45-/45كاربون/زجاج) و (زجاج/ 0في حین كان تتابع الطبقات في المواد المركبة الھجینة ھو (زجاج/

كاربون/زجاج). تم دراسة بعض العوامل التي تؤثر على الخواص المیكانیكیة للمواد المركبة قید البحث وھي 

اللیاف الكربون.  الخواص  نوع االلیاف، الكسر الحجمي لاللیاف، عدد الطبقات وتوجیھ االلیاف بالنسبة

المیكانیكیة االولیة (معامل المرونة، نسبة بواسون و معامل الجساءة) المستخدمة في التمثیل العددي تم 

 ).CADECحسابھا نظریة باستخدام برنامج (

انواع  النتائج بینت تحسن الخواص المیكانیكیة مع زیادة عدد طبقات المواد المركبة والكسر الحجمي لكل

ضل قیم للخواص المیكانیكیة فث كانت ایبحالكربون  أللیافواضح التجاه االلیاف بالنسبة  تأثیرتقویات مع ال



ماعدا مقاومة الصدمة حیث كانت اعلى قیمة  [0/90/0]الكربون بالتتابع  بألیافتمتلكھا المادة المركبة المقواة 

جاج. النتائج العملیة بینت توافق جید مع النتائج لھا في المادة المركبة المكونة من اربع طبقات من الیاف الز

 لمواد المركبة المدروسة.المیكانیكیة لالنظریة والمودیل العددي كان فعال في تخمین الخواص 

العددي لجناح الطائرة استخدم في تحلیل وتقیم خصائص الكالل من خالل مالحظة توزیع اجھادات  نموذجال

 نماذجالتشوه الكلي، عمر الكالل و معامل االمان حیث تم تطبیق ذلك على عشرة )، Von Misesوانفعاالت (

 من المواد المركبة المقترحة كطبقة خارجیة في جناح الطائرة.

 


