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 ام: سبحانن                                                دانشجو: اسماعیلی مرزدشتی   خانوادگی نام

ف تحت بارگذاري ا با مقاطع مختل هاي تیوبیرفتار جذب انرژي سازه عددي و آزمایشگاهی بررسینامه: پایان عنوان

  محوري و مایل

 

 راهنما: دکتر سجاد پیرمحمد استاد (اساتید) 

                      رشته: مهندسی مکانیک                                            کارشناسی ارشد تحصیلی: مقطع 

    ردبیلیا محقق گرایش:  طراحی کاریردي                                                        دانشگاه:

 80صفحات دادتع                       31/6/95   دفاع: فنی و مهندسی                      تاریخ  دانشکده: 

  چکیده:     

که واصل  تقویتی جداره به همراه صفحات چندهاي تیوبی تک و دراین پایان نامه به عملکرد جذب انرژي سازه     

ح مقطع ست. سطها می باشد، تحت بارگذاري شبه استاتیکی به صورت محوري و مایل پرداخته شده ابین این جداره

  ها بصورت مثلثی، مربعی، شش ضلعی و دایروي در نظر گرفته شد. این سازه

 ال اس  ارم افزدر این تحقیق گام اول صحت سنجی درستی نتایج شبیه سازي اجزاء محدود صورت گرفته در نر      

ا مقاطع بهاي تیوبی ر روي سازه در مقایسه با نتایج بدست آمده از آزمایشات تجربی انجام شده ب) LS-DYNA(داینا 

یاسهاي ه با مقهاي تک و چند جداربوده است. سپس از کد داینا مذکور جهت بررسی رفتار جذب انرژي سازهمختلف 

 ده شد.استاتیکی محوري و مایل استفادرجه ) در حالتهاي متفاوت بارگذاري شبه 27و  18، 9، 0مختلف (

ازه از لحاظ ) جهت پیدا کردن بهترین سCOPRASبندي کپراس (کارگیري روش رتبهگام دوم تحقیق حاضر به     

مقیاس  ده باهاي بررسی شبهترین عملکرد فروریزش است. نتایج حاصل از این روش نشان داد که جذب انرژي سازه

ز اح مقطع هاي استخراج شده، با افزایش ضلع سطبهترین حالت سطح مقطع بوده و از سوي دیگر طبق داده 5/0

 وذب انرژي یزان جي بارگذاري، مه دایروي میزان جذب انرژي افزایش یافته است. همچنین با افزایش زاویهمثلثی ب

 کاهش یافت. بیشترین نیروي لهیدگی

  نــه ســازيتــاثیر پارامترهــاي هندســی بــر روي رفتــار لهیــدگی و بهی در انتهــا از روش مطالعــات پــارامتري جهــت     

  ست.استفاده شده او شعاع در سازه ي بهینه ي چند جداره اي دایروي  متپارامترهاي طراحی از قبیل  ضخا

 

میم گیــري جذب انرژي، سازه چند جداره، تحلیل شبه اســتاتیکی، بارگــذاري محــوري و مایــل، روش تصــها: واژه کلید

 س،روش مطالعات پارامتريکپرا
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  فهرست عالئم اختصاري

  

  مفهوم یا توضیح  عالمت اختصاري

EA ي جذب انرژ  

SEA  (مخصوص) جذب انرژي مستقل از جرم  

m  جرم سازه  

Fmax  بیشینه نیروي لهیدگی  

Favg  میانگین نیروي لهیدگی  

CFE  ضریب بازدهی نیروي لهیدگی  

δ  هامقدار طول لهیدگی سازه  

P  چگالی  

yσ  تنش تسلسم  

uσ  تنش نهایی  

ɛ  کرنش شکست  

t  هاضخامت سازه  

L  هاطول اولیه ي سازه  

S  بت تیوب داخلی به خارجی در سازه هاي بایتیوبالنس  

R  شعاع سطح مقطع خارجی  

A1..,6  ها با سطح مقطع مثلثیسازه  

B1,..6  ها با سطح مقطع مربعیسازه  

C1,..6  ضلعیها با سطح مقطع ششسازه  

D1..,6  ها با سطح مقطع دایرويسازه  

a  طول سطح مقطع تماس  

b  عرض سطح مقطع تماس  

ϴ  ي بارگذاريزاویه  
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  مقدمه - 1- 1

ضربه وارد شده به سرنشینان موجب  آناست و در  يرخداددانیم عمل تصادف یا ضربه یک همان طور که می

ی که تحت تاثیر بارگذاري دینامیکی و جهت کاهش آسیب آورده بر قطعاتشود. صدمات جانی و مالی جبران ناپذیري می

و تعیین واکنش این قطعات در برابر ضربات وارده از جمله مباحث مهمی است  گیرند، جذب انرژيشبه استاتیکی قرار می

در مباحث مکانیک ضربه جهت جلوگیري از شوك، نقش  1اگیرهضربه .گیردو بررسی قرار میکه در این حوزه مورد مطالعه 

انرژي جنبشی ناشی از ضربه را  کنند. قطعات،، هوافضا و غیره ایفا مییمهمی را در صنایع هواپیما سازي، خودروسازي، ریل

ریب بازدهی نیروي ، بیشینه نیروي لهیدگی و ضجذب انرژيمیزان . کنندمیجذب  2پالستیک رشکل االستویاز طریق تغی

شده  تالش ها،پژوهشدر بسیاري از  کهباشند هاي جاذب انرژي می ز جمله پارامترهاي مهم و اساسی در سازهالهیدگی 

بررسی، تحلیل و طراحی سیستم هاي جاذب انرژي در صنعت  گردند. و بهینه محاسبهبینی و است که این پارامترها پیش

  خودرو از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است. 

 

  

 لیمروري بر پژوهش هاي انجام شده ي قب - 1-2

ذب جانرژي باال، فضاي کم، نسبت باالي  ظرفیت جذبهاي انرژي به علت سبکی، امروزه در مکانیک ضربه، جاذب       

ده و هاي جذب ضربه بویکی از بهترین سیستم (کاهش مصرف سوخت) انرژي به وزن، در دسترس بودن و صرفه اقتصادي

ها یک موضوع علمی جدید در سازي این سیستمههاي جذب انرژي و همچنین بهینتحقیقات براي استفاده از این سیستم

  .باشدکانیک ضربه میمباحث م

این  .رفته استیاي از تحقیقات تجربی و عددي روي سطح مقاطع مختلف انجام پذاین مطالعات به صورت مجموعه      

و چند ضلعی  )(Alexander,1960; Abramowicz & Jones,1986; Guillow et al., 2001 مقاطع به صورت دایروي

 & Wierzbicki & Abramowicz, 1983; Mamalis et al., 1991; Abramowicz)ائم از مربعی، مستطیلی و غیره 

Jones, 1984) هاي ذخیره ساز انرژي با ظرفیت جذب انرژي باال و تغییر شکل مطلوب بسیار باشند. استفاده از سازهمی

گردد. در این ربه میسر میمرسوم  می باشند. این تغییر شکل در سازه ها به دلیل حضور نیروي جنبشی ناشی از فرایند ض

هایی نظیر فوم متالیکی هاي جدار نازك با استفاده از پرکنندهي تحقیقات به بهبود در عملکرد جذب انرژي سازهحال بقیه

(Hanssen et al., 2000; Seitzberger et al., 1997; Seitzberger et al., 2000 )  و پلیمري(Aktay et al., 2006; 

Ghamarian et al., 2011 )  .اشاره دارد  

جذب انرژي قابل د عملکراي  نازك با احتساب وزنشان داراي همچنین نشان داده شده است که تیوب هاي چند جداره      

  . (Chen & Wierzbicki, 2001; Kim, 2002) باشندمیهاي دیگر نسبت به سازهقبول 

هاي در تحقیقاتشان، قابلیت جذب انرژي سازه )1983( 4و همکاران و اندروس )1984( 3ابراهیموویچ و ویرزبیکی        

استاتیکی را بصورت عددي و آزمایشگاهی مطالعه جدار نازك با مقاطع دایروي و مربعی تحت بارگذاري دینامیکی و شبه

                                                
1 - Bumper 
2-  Elasto plastic 
3- Abramowicz & Wierzbicki 
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جاذبهاي انرژي مربعی ساخته شده از فوالد را بررسی کرده و  )1984( 5کردند. در تحقیق دیگري، ابراهیموویچ و جونز

 )1996( 7و هپورستد لنگسس ند.اهمشاهده کرد را در فرایند لهیدگی 6خوردگی متقارن و نامتقارنهاي چینمکانیزم

د که نیروي جاذبهاي انرژي مربعی و دایروي را تحت بارهاي دینامیکی و استاتیکی مورد مطالعه قرار داده و نتیجه گرفتن

باشد و همچنین مکانیزم لهیدگی در لهیدگی میانگین در حالت بارگذاري استاتیکی بزرگتر از حالت بارگذاري دینامیکی می

میزان جذب انرژي مقاطع چند ) 2011، 2008( 8تهرانی و پیرمحمد-حسینی. باشندمقاطع مربعی و دایروي مشابه هم می

هاي مخروطی را در حالتهاي بارگذاري محوري و مایل بررسی دایروي) و سازهضلعی و ضلعی، هشتضلعی (مربعی، شش

هاي مخروطی داراي پتانسیل زیادي جهت جذب انرژي تصادفات ضلعی و سازهکه مقاطع هشتد ننمودو مشاهده  هکرد

  باشند. می

ها متمرکز شده است که این سازه ي اخیر مطالعات حوزه مکانیک ضربه بر روي سازه هاي چندالیهدر طول دو دهه        

اي به عنوان داراي مزایاي وزن پایین، قابلیت جذب انرژي باال و سادگی ساخت بوده و به همین خاطر به طور گسترده

هاي دو جداره ساده پر شده از سازه )2014( 9اند. ژنگ و همکارانجاذب انرژي در وسایل نقلیه مورد استفاده قرار گرفته

میزان جذب انرژي بیشتر  هاي اشکال هندسیبا افزایش ضلع بارگذاري محوري مطالعه کردند و دریافتند که فوم را تحت

ي بیشتري را ژها انرهاي تماسی بین فوم و اضالع سازه بیشتر باشد، این سازهشود و در حالت کلی هرچه تعداد لبهمی

اي با مقاطع مربعی و هاي چندالیهرفتار جذب انرژي سازه )2012( 10و همکاران کنند. در تحقیق دیگري تانگجذب می

دایروي را مورد مقایسه قرار داده و نشان داد که ظرفیت جذب انرژي سازه با مقطع دایروي نسبت به مقطع مربعی بیشتر 

 می باشد. 

جدار نازك  هايتحقیقاتی را جهت درك بهتر خصوصیات جذب انرژي سازه )2011( 11نجفی و رئیس روحانی        

عملکرد  اي دارايهاي چندالیهاي و چند کنجی تحت بارگذاري شبه استاتیکی انجام دادند و دریافتند که این سازهچندالیه

کارهاي  )2010(تهرانی و پیرمحمد  باشند. حسینیاي مرسوم میالیههاي تکتري نسبت به سازه جذب انرژي مناسب

ل انجام دادند و یومی را تحت بارگذاري محوري و مایهاي جدار نازك دوالیه آلومینعددي بر روي رفتار جذب انرژي سازه

الیه جدار ضخیم کارآمدتر و رفتار لهیدگی هاي تکهاي جدار نازك دوالیه از سازهنتایج تحقیقات آنها نشان داد که سازه

  بهتري را دارند.

رفتار لهیدگی روي تیوب هاي ساده و مخروطی شکل با سطح مطالعه ي جذب انرژي و ) 2012( 12چانگ و همکاران      

آن ها در یافتند که  مقطع مربعی تحت بارگذاري دینامیکی و با سرعت برخورد ثابت و بدون اعمال جرم انجام داده اند.

 سازه هاي چند جداره اي مخروطی در حضور صفحات تقویت کننده داخلی که مرکز شکل را به اواسط اضالع متصل می

سازند، نسبت به تیوب هاي ساده مخروطی داراي عملکرد بهتر جذب انرژي می باشند. همچنین در یافتند که با افزایش 

  شود.زاویه ي شکل گیري مخروط میزان جذب انرژي بیشتر می

                                                                                                                                              
4  - Andrews et al. 
5 Abramowicz & Jones 
6- Symmetic and anti-symmetric  folding 
7 - Langseth  &   Hopperstad 
8 - Hosseini-Tehrani  & Pirmohammad 
9- Zheng  et al. 
10- Tang et al. 
11 - Najafi & Rais-Rohani 
12 - Chang  et al. 
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ژي آنحضور فوم در تیوب هاي دایروي مخروطی و میزان جذب انر )2014( 13قیقی دیگر هنفنگ و همکارانحدر ت         

ها را مطالعه کرده و دریافتند که حضور فوم باعث افزایش استحکام در کاهش صدمات و در  باال بردن جذب انرژي  نقش 

تیوب هاي مستقیم شش ضلعی را به صورت تک جداره و چند جداره بررسی کرده ) 2015(14کیو و همکاران بسزایی دارد.

ک جداره در مباحث جذب انرژي کارامدتر است. در پژوهش آن ها از روش اند. آن ها دریافتند که تیوب چند جداره از ت

  استفاده شده است. 16و طراحی آزمایشات 15رتبه بندي کپراس

راه حل هاي تحلیلی از بارگذاري شبیه استاتیکی به بارگذاري ) 2014( 17تران و همکاران ،در پژوهشی دیگر        

واین کار ازطریق صحت سنجی کردن نتایج عددي با نتایج آزمایشگاهی جهت  است.دینامیکی را در پژوهش خود ارائه داده 

  پذیرد.براي تحلیل دینامیکی صورت می ي درست و در نتیجه استفاده از آنانجام شبیه ساز

اس شکل ساده با سطح مقطع مربعی، مستطیلی، شش ضلعی و به بررسی ساز هاي ) 2013( 18الماراکبی و همکاران        

سپس همین مقاطع را همراه با  صفحات تقویتی و  باز در دو نوع   ت ضلعی با دو جنس استیل و آلومنیوم پرداخته اند.هش

ي تیوب شش ضلعی و بین سازه ها نشان داد که بین سازه هاي تک جدارهنتایج آن جنس مورد تحلیل عددي قرار داده اند.

گردد. آن ها در تحقیقشان همچنین  بهترین جاذب انرژي معرفی میهاي چند جداره، تیوب هشت ضلعی به عنوان 

 عملکرد جذب انرژي در حضور صفحات تقویتی مختلف را بررسی کرده اند.

دهند که خودروها در حین تصادف به ندرت تحت نیروي محوري کامل مواجه می شوند، لذا براساس آمارها نشان می       

ها، بارگذاري زاویه اي را هم در نظر گرفت بطوریکه سپر وسایل به درهم شکستگی سازهتجربه بایستی در مسائل مربوط 

به   .)Reyes et al., 2002( درجه را داشته باشند 30کنند که توان تحمل بارگذاري به بزرگی نقلیه را طوري طراحی می

هاي مربعی روي قابلیت جذب انرژي سازههاي لهیدگی را بر کنندهاثر شروع )2012( 19علوي نیا و همکارانعنوان مثال 

درجه نشان دادند که  27 و 14، 7استاتیکی محوري و مایل بررسی کردند و با در نظر گرفتن زوایايتحت بارگذاري شبه

علوي نیا و پارسا  یابد.هاي لهیدگی بر روي سازه، قابلیت جذب انرژي بهبود میکنندهبطورکلی با قرارگیري مناسب شروع

هاي تیوبی چند جداره با پنچ سطح مقطع مختلف تحت به بررسی جذب انرژي سازه دیگر در تحقیقی پور )2015(

هاي خود بهره برده اند. صفحات در سازه 20اند. آن ها از دو نوع صفحات تقویت کنندهبارگذاري شبیه استاتیکی پرداخته

ها به اتصال مرکز سازه ز نوع) و صفحات تقویت کننده ااول تقویت کننده از نوع اتصال مرکز سازه ها به اواسط اضالع (نوع

  . نتایج تحقیق آنها نشان داد که به کارگیري تقویتی نوع اول منجر به نتایج جذب انرژي بهتري شد.کنج اضالع (نوع دوم)

  

  کارهاي انجام شده در این رساله - 1-3

بــا مقــاطع  هاي تیــوبیسازهو بررسی مد تغییر شکل  رفتار جذب انرژي  عددي و آزمایشگاهیي مطالعهدر این رساله،        

هــاي ارائه گردیده است. این ســازه محوري و مایل شبه استاتیکی تحت بارگذاري ضلعی و دایرويمثلثی، مربعی، شش مختلف

                                                
13 - Hanfeng  et al 
14-  Qiu et al. 
15- COPRAS 
16- DOE 

17 -Tran et al 
18- Elmarakbi et al. 
19-  AlaviNia et al 
19- Ribs 
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کننده ي داخلــی کــه  هاي تو در تو در حضور صفحات تقویتتیوبی شامل سازه هاي تک جداره و چندجداره اي از نوع تیوب

 باشند.هستند، می جداره هاواصل بین 

تواند که می متفاوت و زوایاي برخورد  22و ضربه 21لهیدگی بدین منظور در فصل دوم به معرفی انواع بارگذاري ها -       

ال ي محدود ضربهنرم افزار المان به معرفی در مسائل جذب انرژي مطرح باشد، پرداخته شده است. همچنین در این فصل، 

شرایط بر روي آن ها اشاره شده است.  استاتیکیشبههاي  ها و انجام تحلیلاس داینا جهت مدل سازي المان محدود سازه

هاي مناسب جهت تحلیل و انتخاب حل گر اختصاص جنس به مدل المان محدود، مرزي و اولیه، مش زنی،نوع تماس ها،

  شود.میپرداخته گی ناشی از ضربه نیاز است نیز در این فصل به آن ي لهیدبراي یک شبیه ساز که هر آنجه

جذب انرژي،  ائم ازهاي انرژي اذبمسائل ج مطرح شده درهاي مهم شاخصي و محاسبهبه معرفی  سوم در فصل       - 

ن این دي بودسودمنی نیروي لهیدگی پرداخته شده است. همچنین سودمندي و غیر بیشینه نیروي لهیدگی و ضریب بازده

یونیورسال ستگاه معرفی د. همچنین در این فصل به شودمعیارها در بهبود بخشیدن در عملکرد جذب انرژي نیز اشاره می

ات لهیدگی زمایشآي انجام در ادامه نحوه .پرداخته شده است و نحوي کارکرد آن در کارگاه اتومکانیک STM 150ي ضربه

 وبیهاي تینمونه سازه رويرفته در این آزمایشات جهت صحت سنجی مدل المان محدود بکار  و شرایط مرزي و اولیه

کشش جهت  ونآزم ي انجامنحوهبه  از سویی دیگر .شودمیبیان  استاتیکی محوري و مایلمختلف تحت بارگذاري شبه

ري نیاز به فیکسچ لهیدگی در آزمایشگاه آزمونانجام  براي .شده استها نیز اشاره تعیین خصوصیات مکانیکی جنس تیوب

رو  ند از اینرا له ک سازه هاتا به فک باالي دستگاه ضربه متصل شده و تحت هر زاویه ي بارگذاري داریم دورانی دو بعدي 

 سالیونیور بر روي دستگاه آن، کارکرد و نحوه ي سوار شدن فیکسچر به چگونگی فرایند ساخت سوم همچنین در فصل

ستاتیکی ري شبه ادر انتهاي این فصل صحت سنجی مدل المان محدود با نتایج آزمایشات تجربی تحت بارگذاو ه اشاره شد

  محوري و مایل صورت پذیرفته است.

کر شده در این رساله پرداخته ذهاي پس از صحت سنجی از مدل المان محدود به شبیه سازي سازه چهارمدر فصل      - 

 - ر هاي نیروها تحت بارگذاري شبه استاتیکی محوري و مایل، نمودامد تغییر شکل حاصل از لهیدگی سازه .شودمی

گی از ي لهیدجابجایی و استخراج شاخص هاي مهم لهیدگی ائم از جذب انرژي، بیشینه نیروي لهیدگی و بازدهی نیرو

بررسی عملکرد  ها بهتن اطالعات فروریزش سازهگیرد. سر آخر با داشجمله از کارهایی است که در این فصل صورت می

  شود.جذب انرژي آن ها پرداخته می

کر شده در این رساله ذي هابندي سازهرتبه جهتي کپراس گیري چند معیارهتصمیمدر فصل پنجم  به معرفی روش  -     

ده تا بهترین پرداخته ش ر مفید هاي مفید و غیاز نقطه نظر بهترین عملکرد درهم شکستگی  با در نظر گرفتن شاخص

ن آپیاده سازي  راحلو ماز این روش استفاده . چگونگی گردندهاي ذکر شده در این رساله معرفی جاذب انرژي از بین سازه

  . نیز در این فصل بیان شده است

پارامترهاي هندسی در ه تاثیر بي بهینه، از طریق روش مطالعات پارامتري در فصل ششم پس از شناسایی سازه     - 

  عملکرد جذب انرژي و بهینه کردن آن ها پرداخته شده است. 

    

                                                
6 - Crush  
7 - Crash 
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  فصل دوم: 

مسائل هندسی و شبیه سازي عددي     
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   مقدمه - 1- 2

از مسائل مهندسی مانند مسائل داراي هندسه و یا شرایط بارگذاري پیچیده، حل تحلیلی وجود ندارد.  براي بسیاري       

دهد. روش هاي تجربی نیز بسیار ي کاربرد آن را کاهش میلذا روش تحلیلی بسیار داراي محدودیت بوده که این امر دامنه

توان با روش هاي عددي تحلیل کرد. براي حل مسائل، ا میباشند. اما مسائل با هندسه و بارگذاري پیچیده رپرهزینه می

هاي بدون مش و...وجود دارند. در میان روش تفاضل محدود، روش بسیاري مانند روش المان محدود،هاي عددي روش

ان هاي المترین روش براي حل مسائل پیچیده است. از جمله نرم افزارهاي عددي موجود، روش المان محدود کاربرديروش

ها اشاره کرد. دقت و صحت از جمله مفاهیمی هستند که وجود آن LS-DYNA افزار غیر خطی  توان به نرم محدود می

در کنار یکدیگر و دانستن دقیق مفهوم هر یک از آن ها و تفاوتشان، از جمله الزامات دستیابی به نتایج قابل قبول با استفاده 

. اشدبمیي کامال مهندسی یک نرم افزار تخصصی با زمینه LS-DYNAم افزار از یک نرم افزار المان محدود است. نر

هاي موجود در آن، کافی نیست یادگیري این نرم افزار صرفا به صورت اپراتوري، یعنی دانستن ظاهري عملکرد یکایک گزینه

گزینه ها بدون دانستن مبناي علمی و کاربر باید دلیل علمی استفاده از هر گزینه را بداند. چرا که کاربرد دستورها و 

که خود کاربر از اشتباه نشود، بدون آعملکرد آن ها بسیار مشکل ساز و خطرناك بوده و منجر به ایجاد نتایج اشتباه می

  لع باشد.طبودن نتایج م

  

 هاانواع بارگذاري - 2-2

باشد. نکته ي مهم در بررسی و تحلیل مینوع بارگذاري اعمالی از جمله مهمترین قسمت در تحلیل فرایند ضربه        

باشد. نتایج ي جاذب انرژي و مد تغییر شکلشان، به نوع بارگذاري اعمال شده به آن ها  مربوط میرفتار فروریزش سازه ها

ها به دو نوع ها با توجه به انتخاب اعمال بارگذاري هاي مختلف، متفاوت است. این بارگذاريعملکرد جذب انرژي سازه

ها در سرعت بارگذاري آنها شوند که تفاوت عمده ي آندینامیکی و شبه استاتیکی در مسائل جاذب هاي انرژي تقسیم می

  ها پرداخته شده است. در ادامه به معرفی هر کدام از این نوع بارگذاري باشد.می

  

 بارگذاري شبیه استاتیکی: -2-2-1

مطابق شود. با سرعت بسیار کم در حد میلی متر بر دقیقه اعمال میاست طور که از نامش پیداین بارگذاري همان      

استفاده  STM 150از دستگاه یونیورسال  در آزمایشگاهاز نوع بارگذاري شبه استاتیکی سازي ضربه هیشبجهت  1-2شکل 

فیکسچري مجهز  ریقباشد که از طشکل دستگاه شامل دو فک متحرك باالیی و فک ثابت پایینی میاین مطابق . شود می

میلی متر بر  0 /5صفحه ي فک پایین قرار گرفته و توسط فک متحرك باالیی با سرعت متغییر بین  شده است. تیوب روي

کنترلر دستگاه  باعث ایجاد لهیدگی در  توسطاز طریق اعمال نیرو به صورت جابجایی متر بر دقیقه میلی 500و  دقیقه

توان در آن ها را مینمایشگري به این دستگاه متصل است که رفتار و خصوصیات لهیدگی سازهها می شود. همچنین سازه
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ثر پژوهش هاي صورت در فصول بعدي بیان شده است. در اکي انجام آزمایش به طور مفصل مشاهده و استخراج نمود. نحوه

 دارد.   میلی متر بر دقیقه 30ومیلی متر بر دقیقه  5بین پذیرفته ي بازه ي اعمال سرعت شبه استاتیکی 

فرق عمده ي این نوع بارگذاري با بارگذاري دینامیکی باال بودن زمان انجام تحلیل در نرم افزار هاي المان محدود می        

اي از لهیدگی سازه ها تحت بارگذاري شبه نونه 2- 2سرعت بارگذاري است. در شکل  کم بودنباشد که آن هم به دلیل 

دهد که در آن تغییر شکل پالستیک و مود تغییر شکل حاصل از فرایند سط دستگاه یونیورسال را نشان میاستاتیکی تو

  لهیدگی را می توان مشاهده نمود.

 

  

  
  بارگذاري شبه استاتیکیانجام  شماتیک دستگاه یونیورسال جهت  1-2شکل 

  

  

  

  

  
  استاتیکیي تیوپی بااعمال بارگذاري شبه هالهیدگی سازه  2-2شکل 
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  بارگذاري دینامیکی: -2-2-2

مشخص است به صورت دینامیکی و بر خالف بارگذاري شبه استاتیکی با طور که از نامش این نوع بارگذاري همان       

گردد. عموما از این نوع بارگذاري در آزمایشات با سرعت باال همانند آزمایش تصادف استفاده مال میسرعت برخورد باال اع

برخورد جرم صلبی با  به صورتبارگذاري دینامیکی پذیرفته در مسائل جاذب هاي انرژي، هاي صورت گردد. در پژوهشمی

هاي ي سرعت در این نوع بارگذاري طبق پژوهشمحدوده  (Qiu et al., 2015)پذیردصورت میها سرعت مشخص به سازه

در نظر  کیلوگرم 800تا  کیلوگرم  20و براي جرم برخورد بینمتر بر ثانیه  50تا متر بر ثانیه  5/0صورت پذیرفته بین 

  دهد. دینامیکی ضربه اي را نشان می شماتیک بارگذاري  3-2تصویر  .گرفته شده است

رها سازي جرم باعث ایجاد  پس از اعمال سرعت و یک جرم با وزن و ارتفاع برخورد مشخص 3-2 مطابق شکل        

گري که به ها از طریق نمایششود. مد تغییر شکل و خصوصیات رفتار لهیدگی سازههاي تیوبی میونهلهیدگی در نم

ها تحت بارگذاري اي از لهیدگی سازهنونه 4- 2توان مشاهده نمود. شکلدستگاه تست ضربه دینامیکی متصل است می

شکل تغییر شکل پالستیک و مود تغییر شکل دهد که در آن ي دینامیکی را نشان میدینامیکی توسط دستگاه تست ضربه

 توان مشاهده نمود.حاصل از فرایند لهیدگی را می

 

  
  ي دینامیکی از نوع برخورد جرم با سرعت مشخص شماتیک دستگاه تست ضربه  3-2شکل 

    
  ی تیوپی بااعمال بارگذاري دینامیکیهایلهیدگی سازه 4-2شکل 
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  انواع زوایاي بارگذاري: - 2-3

 شود.ي بارگذاري مطرح میع زاویهاز مشخص کردن نوع  بارگذاري دینامیکی یا شبه استاتیکی در این قسمت نوپس 

هنگام فرایند تصادف  ي نقلیهیک وسیله وجود دارد. 5-2مطابق شکل  ي بارگذاري مستقیم و مایلبه طور کلی دو نوع زاویه

ها می شود به همین دلیل در عملکرد طراحی در هم شکستگیمی و شوك ناگهانی به ندرت با نیروي محوري کامل مواجهه

اي محوري بهترین اي در زاویهبایست بارگذاري مایل نیز در نظر گرفته شود. تجربه نشان داده است که ممکن است سازه

عکس بنابراین براي تري باشد و یا بالمواجهه با بارگذاري مایل داراي عملکرد ضعیفولی در عملکرد را از خود نشان داده 

ي بارگذاري مایل ي بارگذاري محوري، زاویهعالوه بر زاویه بایستسازي انرژي میه هاي ذخیرهترین سازیابی به بهنیهدست

  .ها نظر گرفترا نیز در آن

  
  هاي انرژيانواع زوایاي بارگذاري در مسائل جاذب  5-2شکل 
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  رساله:هاي ذکر شده در این سازه - 4 - 2

شوند متصل می عاي که به اواسط اضالکنندهاز صفحات تقویتبه سبب افزایش عملکرد جذب انرژي در این رساله        

هاي بررسی شده در این رساله شامل سازه 7-2مطابق تصویر  (AlaviNia A,  Parsapour, 2015) استفاده می گردد

 ضلعی)، شش1,2,3,4,5,6B)، مربعی (1,2,3,4,5,6Aمقطع مثلثی (هاي ساده و چند جداره از چهار نوع سطح سازه

)1,2,3,4,5,6C) 1,2,3,4,5,6) و دایرويDهایی که از طریق صفحات هاي چند جداره نیز خود از دو نوع تیوبباشند. سازه)، می

  ،75/0،  1 نسبت بزرگی با23هاي تیوبی تو در توسازند و سازهکننده که مرکز سازه را به اواسط اضالع متصل میتقویت

  باشند. یوب داخلی به تیوب خارجی در حضور صفحات تقویت کننده، میت 0، 25/0 ،5/0

دلیل متفاوت گرفتن نسبت بزرگی تیوب داخلی به خارجی در این است که مشخص شود با افزایش و کاهش این        

هاي بررسی شده در این کلیه سازه 7-2مطابق تصویر  شود.سازه ها پدیدار می 24نسبت چه تاثیري در عملکرد فروریزش

ضمن محیط جداره میلی متر انتخاب شدند. در  100 و میلی متر 2تحقیق داراي ضخامت و طول یکسان به ترتیب برابر با  

  .متر در نظر گرفته شدمیلی2/177مقاطع نیز یکسان  و برابر با  يخارجی براي همه

  

  

  ي تیوبی در نظر گرفته شده در این رسالههامقطع سازهشکل هندسی سطح  6-2شکل 

  

 

 

  

                                                
10-  Bituball 
11- crashworthiness 
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  سازه هاي تیوبی در نظر گرفته شده در این رسالهابعاد هندسی   7-2شکل 

  

 بیه سازي عددي ش - 5- 2

  LS- DYNAمعرفی  نرم افزار  2-5-1

 ههاي فیزیکیپدید شناخت و مسائل حل به زیادي کمک تجربی و تحلیلی روشهاي کنار در عددي روشهاي امروزه       

 ستا هندسی طراحی با کمک رایانهمهاي قدرتمند و پیشرفته در زمینه یکی از نرم افزار LS-DYNAنرم افزار می نمایند. 

و شبه  زرگ دینامیکیبهاي اي المان محدود قوي براي تحلیل تغییر شکل. این نرم افزار، کد رایانه)2010(ال اس داینا، 

  هاي متفاوت است. .م در بارگذاري هاي مختلف با سرعتاستاتیکی اجسا

ختلف مرگذاري گذرا را با سرعت هاي هاي ضربه، انفجار و باي مسائل در حوزهقادر است کلیه LS-DYNAنرم افزار         

بزرگ) و  ران هايتوان مسائل خطی، غیر خطی هندسی (شامل تغییر مکان ها و دوتحلیل کند. به کمک این نرم افزار می

  : بارتند ازسائل عماي از این مسائل غیر خطی مادي (شامل رفتار پالستیک با کار سختی غیر خطی) را تحلیل کرد. نمونه

 ها در اهداف همراه با شکست و پارگی هدف و پرتابهمسائل برخورد و نفوذ پرتابه 

 شکل 25بسته یا مخزن، مدل سازي خرج گودي سازي انفجار مواد منفجره در هوا و یا آب، انفجار در محفظهمدل ،

 دهی انفجاري و ...

 امیکیاستاتیکی و دینهاي شبهها تحت بارگذاريهاي بزرگ سازهي له شدگی و تغییر شکلتحلیل پدیده 

 هاتصادف اتومبیل ها و محافظت سرنشینان یا محموله هاي آن 

 انواع  ، آشیانهاي، انبارهاي مهماتاکتورهاي هستههاي راهبردي در مقابل حمالت موشکی (مانند: رمحافظت سازه

 وسایل پرنده و...)

 ب، ، بتون، آها، خاك هاي غیر فلزي مانند: سرامیک ها، کامپوزیت ها، مواد پالستیکی، الستیکسازي مواد و سازهمدل

 هوا، امواج صوتی و...

 تحلیل انتقال حرارت در اجسام 

 

                                                
13- Shaped Charge 
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  المان هاي در این رساله : -2-5-2

با  26تساي-اي به صورت سه بعدي و نوع بلیچکوالمان پوستهدر این رساله با توجه به نوع پوسته اي بودن سازه ها،  

ها، گیري در راستاي ضخامت استفاده شده است. جهت تعیین اندازه المان مناسب در شبکه بندي سازهپنج نقطه انتگرال

 صریحمتر انتخاب گردید. با توجه به نوع تحلیل میلی 1×1ها بصورت آن هاي همگرایی انجام گرفت و در نهایت اندازهتحلیل

  در این رساله،  المان ها از نوع درجه ي اول به صورت خطی می باشند. 

س داینا به صورت ترکیبی انتخاب شده است و این در درون نرم افزار ال ا 8- 2نوع شکل المان با توجه به شکل 

ی کند تا مستفاده چهار گوش وجود ندارد از المان سه گوش ا مش بندير جاهایی که امکان بدین معناست که نرم افزار د

 مش زنی در نقاط حساس  ریز تر صورت پذیرد

  

  

  مدل المان محدود  8-2شکل 

  

 شبیه سازي شرایط مرزي و اولیه - 2-5-3

، از یک مکعب رساله ي ذکر شده در اینها) به این سازه9°، 18°،27°(جهت اعمال بار شبه استاتیکی محوري و مایل      

رت است که در شرایط مرزي به این صو 9- 2میلیمتر بر دقیقه استفاده شده است. مطابق شکل 10با سرعت ثابت  صلب 

ها ر همه جهتتصل و دها به یک مکعب صلب و ثابت، مقسمت برخورد با دیوار صلب مذکور کامالً آزاد و انتهاي دیگر سازه

ها دگی کامل سازهلهی %75در نظر گرفته شده است که برابر  میلی متر 75 ها برابرمقدار لهیدگی سازه است.مقید شده 

  . باشدمی

جهت  28و از قید تماس اتوماتیک 27هاي صلب با سازه از قید تماسی سطح به سطحجهت تعریف تماس بین صفحه       

فرض شده 15/0براي همه سطوح تماسی  29. اصطکاك کولمبجلوگیري از فرورفتن لوله در خودش استفاده شده است

هاي بررسی شده لحاظ شد عبارتست از آلیاژ آلومینیم اکسترود شده اي که براي سازهماده. )2013(ژنگ و ژنگ،  است

                                                
36- Belytschko-Lin-Tsay  
27 Automatic surface to surface 
28 Automatic single surface 
29 Coulomb friction 
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AA6060-T4 ها از انیکی جنس سازه. مقادیر این خواص مکآودرده شده است 1-2در جدول  که خواص مکانیکی آن

  شوند. می زمون کشش که در فصل سوم به آن پرداخته شده، محاسبهطریق آ

 که گفته شده روش . همان طوربایست نوع حلگر مشخص شوددر این قسمت می پس از ساختن مدل المان محدود                    

اري شبه اس بارگذبر اس تا نرم افزار به طور خودکار گیردتیکی مورد استفاده قرار میبراي تحلیل شبه استا صریححل 

 استاتیکی به تحلیل مدل المان محدود ساخته شده بپردازد.

 

   قید سکون بین

 یوب و مکعبت                                                                                                                
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Abstract: 

In this thesis, the energy absorption performance of single and multi-walled structures with 

reinforcements that joint the inner and outer members together were studied under axial 

and oblique quasi-static loading. These structures were assumed to have triangular, square, 

hexagonal and circular cross-sections.  

In the first step of this research, the finite element simulations performed in LS-DYNA 

were validated by comparing with experimental results carried out on the tubal structure 

with different cross-section. This validated code was then used to simulate energy 

absorption behavior of the Single and multi-cell members with different scales (0, 0.25, 

0.5, 0.75, 1) under different axial and oblique quasi-static loading.  

In the second step, a multi-criteria decision-making method namely complex proportional 

assessment (COPRAS) was employed to select the best possible structure in 

crashworthiness point of view. The results demonstrated that the cross-sections with the 

scale of 0.5 were the best energy absorbers. Moreover, the circular cross-section was found 

to be the best energy absorber due to having higher number of sides. In addition, both 

energy absorption and peak crushing force reduced by increasing the loading angles. 

 Finally, the parametrics studies, were used to evaluate the effects of geometrical peremetrs 

on the crushing bihavior and optimize the design parameters including the thicknessand 

radios of the optimal multi-cell circular structures 
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