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 :چکیده

به علت سبکي، ظرفیت جذب انرژی باال، فضای کم، نسبت باالی  های جدار نازکسازهدر مکانیک ضربه، امروزه  

جذب ضربه بوده و تحقیقات برای  یها سیستمدسترس بودن و صرفه اقتصادی يکي از بهترين انرژی به وزن،  جذب

در مباحث مکانیک  جالبيک موضوع علمي  هانآسازی بهینههای جذب انرژی و همچنین  اين سیستم استفاده از

مقطع  سطحاورتان با پنج با فوم پلي شده پر دوجدارههای در اين تحقیق به قابلیت جذب انرژی سازه باشد.مي ضربه

-سازهشود. ضلعي و دايروی تحت بارگذاری دينامیکي محوری و مايل پرداخته ميضلعي، دهضلعي، هشتمربعي، شش

شوند. الزم به باشند که توسط چند صفحه تقويتي به هم متصل ميشامل دو تیوب داخلي و خارجي مي های مذکور

در نظر گرفته شده است. فوم به سبب استحکام،  6، 22/0، 2/0، 72/0، 0ذکر است که نسبت تیوب داخلي به خارجي 

ها به دو میت بااليي برخوردار است. در اين تحقیق سازهگیرها از اهسبکي و خاصیت جذب انرژی باال در طراحي ضربه

شوند و در حالت دوم های داخلي و خارجي تزريق ميشوند. در حالت اول فوم فقط بین تیوبصورت مختلف پر مي

 اس داينا-ال افزار نرمسازی در سنجي نتايج شبیهصحت اين پژوهش، شوند. گام اولها از فوم پر ميداخل کل سازه

(LS-DYNA)  گیرد. گام دوم های تجربي صورت ميباشد که اين امر با مقايسه اين نتايج با نتايج آزمايشمي

( و بازدهي نیروی Fmax(، بیشینه نیروی لهیدگي )SEAمخصوص )های جذب انرژی عبارت است از محاسبه شاخص

 بندی تاپسیسادامه با استفاده از روش رتبهباشد. در های بررسي شده در اين تحقیق مي( برای سازهCFEلهیدگي )

(TOPSIS)هر دو برای شود. نتايج نشان داد که مشخص مي ، بهترين سطح مقطع و نسبت تیوب داخلي به خارجي

)هم حالتي که بین دو سازه پر از فوم بود و هم حالتي که داخل کل سطح مقطع از فوم پر شده بررسي شده سازه 

در ادامه هر دو سازه  باشد.بهترين جاذب انرژی مي 2/0ي با نسبت تیوب داخلي به خارجي ضلعده سطح مقطع ،بود(

با فوم پر شده باشد  کامالًای که با روش تاپسیس مورد مقايسه قرار گرفتند که نتايج نشان داد سازه مجدداًمذکور 

 باشد.ميهای ديگر نسبت به سازه بیست درصد جذب انرژی بیشتردارای 
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 51 ................................................................. درجه 31(د) درجه 21(ج) درجه 11( ب) درجه 1( الف)  یمحور

 تحت  های داخلی و خارجی()پر شده با فوم بین تیوب یمربع مقطع سطح با یوبیت یهاسازه یدگیله یهاشاخص:  21-3شکل  

 54 ........ یدگیله یروین یبازده بیضر( ج) یدگیله یروین نهیشیب( ب) یانرژ جذب( الف)  لیما و یمحور یکینامید یبارگذار

   های داخلی و خارجی()پر شده با فوم بین تیوب ضلعیشش مقطع سطح با یوبیت یهاسازه یدگیله یهاشاخص:  22-3شکل  

 55 یدگیله یروین یبازده بیضر( ج)  یدگیله یروین نهیشیب( ب)  یانرژ جذب( الف)   لیما و یمحور یکینامید یبارگذار تحت

 های داخلی و خارجی()پر شده با فوم بین تیوب   یضلعهشت مقطع سطح با یوبیت یهاسازه یدگیله یهاشاخص:  23-3شکل  

 51 یدگیله یروین یبازده بیضر( ج)  یدگیله یروین نهیشیب( ب)  یانرژ جذب( الف)  لیما و یمحور یکینامید یبارگذار تحت 



 ح

 

  های داخلی و خارجی()پر شده با فوم بین تیوب یضلعده مقطع سطح با یوبیت یهاسازه یدگیله یهاشاخص:  24-3شکل  

 58 یدگیله یروین یبازده بیضر( ج)  یدگیله یروین نهیشیب( ب)  یانرژ جذب( الف)   لیما و یمحور یکینامید یبارگذار تحت

  های داخلی و خارجی()پر شده با فوم بین تیوب  یرویدا مقطع سطح با یوبیت یهاسازه یدگیله یهاشاخص:  25-3شکل  

 61 یدگیله یروین یبازده بیضر( ج)  یدگیله یروین نهیشیب( ب) یانرژ جذب( الف)   لیما و یمحور یکینامید یبارگذار تحت

 یبارگذار تحتها( )پر شده با فوم در کل سازه مربعی مقطع سطح با یوبیت یهاسازه یدگیله یهاشاخص:  26-3شکل  

 61 ................. یدگیله یروین یبازده بیضر( ج)  یدگیله یروین نهیشیب( ب)  یانرژ جذب( الف: )لیما و یمحور یکینامید

 یبارگذار تحت ها()پر شده با فوم در کل سازه یضلعشش مقطع سطح با یوبیت یهاسازه یدگیله یهاشاخص:  21-3شکل  

 63 ................. یدگیله یروین یبازده بیضر( ج)  یدگیله یروین نهیشیب( ب)  یانرژ جذب( الف)  لیما و یمحور یکینامید

 یبارگذار تحتها( )پر شده با فوم در کل سازه  یضلعهشت مقطع سطح با یوبیت یهاسازه یدگیله یهاشاخص : 28-3شکل  

 64 ................ یدگیله یروین یبازده بیضر( ج)  یدگیله یروین نهیشیب( ب)  یانرژ جذب( الف)   لیما و یمحور یکینامید

 یبارگذار تحتها( )پر شده با فوم در کل سازه  یضلعده مقطع سطح با یوبیت یهاسازه یدگیله یهاشاخص:  29-3شکل  

 66 ................ یدگیله یروین یبازده بیضر( ج)  یدگیله یروین نهیشیب( ب)  یانرژ جذب( الف)   لیما و یمحور یکینامید

 یبارگذار تحتها( )پر شده با فوم در کل سازه  یرویدا مقطع سطح با یوبیت یهاسازه یدگیله یهاشاخص : 31-3شکل  

 61 ................ یدگیله یروین یبازده بیضر( ج)  یدگیله یروین نهیشیب( ب)  یانرژ جذب( الف)   لیما و یمحور یکینامید

 

 

 

 

 

 

 

 



 ط

 

(در صورت لزوم) اختصاریفهرست عالئم   

 مفهوم یا توضیح عالمت اختصاری
a طول سطح مقطع تماس 

b عرض سطح مقطع تماس 

C0..1 های داخلی و ها با سطح مقطع دایره)پر شده با فوم بین تیوبسازه

 خارجی(

C′0..,1 ها(ها با سطح مقطع دایره) پر شده با فوم در کل سازهسازه 

CFE لهیدگی ضریب بازدهی نیروی 

D0..1        های ضلعی)پر شده با فوم بین تیوبها با سطح مقطع دهسازه

 داخلی و خارجی(

D′0…1 (  هاپر شده با فوم در کل سازهضلعی)ها با سطح مقطع دهسازه 

EA  یانرژجذب 

Favg میانگین نیروی لهیدگی 

Fmax بیشینه نیروی لهیدگی 

H0...1 های داخلی ی)پر شده با فوم بین تیوبضلع ششها با سطح مقطع سازه

 و خارجی(

H′0..1 ها(ی)پر شده با فوم در کل سازهضلع ششها با سطح مقطع سازه 

L  های سازه هیاولطول 

m هاجرم سازه 

O0..1   های ی)پر شده با فوم بین تیوبضلع هشتها با سطح مقطع سازه

 داخلی و خارجی(

O′0..1 (هاپر شده با فوم در کل سازهی)ضلع هشتها با سطح مقطع سازه 

R شعاع سطح مقطع خارجی 

S های بایتیوبالنسبت تیوب داخلی به خارجی در سازه 

SEA        )جذب انرژی مستقل از جرم )مخصوص 

S0..1      های داخلی ها با سطح مقطع مربعی)پر شده با فوم بین تیوبسازه

 و خارجی(



 ي

 

S′0..1            ها(ها با سطح مقطع مربعی)پر شده با فوم در کل سازهسازه 

t هاضخامت سازه 

δ های فروریزش سازه فاصله 

ɛ کرنش شکست 

  P چگالی 

ϴ ی بارگذاری هیزاو 

uσ تنش نهایی 
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 مقدمه  -6-6

و جذب  ضربات وارده باشد که واکنش قطعات مختلف را در برابرای از علم مکانیک ضربه ميشاخه برخورد،لهیدگي و 

صنايع  توان درهايي از آن را مينمونه .سازدمشخص مي را گیردانرژی که توسط اين قطعات جهت کاهش آسیب صورت مي

دانیم عمل تصادف يا ضربه يک رخداد بسیار کوتاهي است و در که مي طور همان مشاهده نمود. و هوافضا هواپیما ،ريلي ،خودرو

جهت کاهش آسیب بر  شود.مي یريناپذ جبرانني و مالي اين مدت کوتاه نیروی ضربه وارد شده به سرنشینان موجب صدمات جا

و تعیین واکنش اين قطعات در برابر  گیرند، جذب انرژیقرار مي يکیشبه استاتدينامیکي و بارگذاری  ریتأثقطعاتي که تحت 

مباحث مکانیک  در 6اگیرهضربه .گیردو بررسي قرار مي مطالعه موردمباحث مهمي است که در اين حوزه  ازجملهضربات وارده 

 هاهکنند. قطعهوافضا و غیره ايفا مي ،يخودروسازی، ريل ،یماسازیهواپمهمي را در صنايع  از شوک، نقش ضربه جهت جلوگیری

، بیشینه نیروی لهیدگي جذب انرژیمیزان . کنندميجذب  7پالستیکاالستو شکلرییتغانرژی جنبشي ناشي از ضربه را از طريق 

در بسیاری از  که باشندهای جاذب انرژی ميپارامترهای مهم و اساسي در سازه جمله ازريب بازدهي نیروی لهیدگي و ض

های جاذب انرژی در تحلیل و طراحي سیستم گردند. و بهینه محاسبه، بینياست که اين پارامترها پیش شده تالش ها،پژوهش

دهد که قسمت اعظم اطالعات مربوط به صنعت خودرو از اهمیت بسیار زيادی برخوردار است. بررسي و تحقیقات نشان مي

متخصصین و  توجه موردکه  های جاذب انرژیتجربي است و نیاز به تحلیل سیستم صورت به ها هنگام تصادفبرخورد خودرو

 .قرار گرفته است پژوهشگران علوم خودرو

نسبت باالی جذب انرژی به  فضای کم، ظرفیت جذب انرژی باال، های انرژی به علت سبکي، امروزه در مکانیک ضربه، جاذب      

برای استفاده از اين  هاقبوده و تحقی انرژیهای جذب  وزن، در دسترس بودن و صرفه اقتصادی يکي از بهترين سیستم

 دايروی صورت بهاين مقاطع  .باشد يک موضوع علمي جديد در مباحث مکانیک ضربه ميها آنسازی و همچنین بهینه ها سیستم

مستطیلي و غیره )وايرزبیکي ضلعي اعم از مربعي، و چند (2،7006و همکاران لویگ ؛4،6396و جونز چیابراهووم ؛9،6360الکساندر)

                                                             
1-Bumber 

2-Elastoplastic 

3-Alexander 

4- Abramowicz & Jones 

5- Guillow et al 

 

 

 

 



3 

 

ساز انرژی با های ذخیرهباشند. استفاده از سازهمي( 9،6394و جونز چیابراهووم ؛26336همکاران و سیمامال ؛6،6399و ابراهوومیچ

ها به دلیل حضور نیروی جنبشي شکل در سازهاين تغییرباشند. مي بسیار مرسومشکل مطلوب تغییرظرفیت جذب انرژی باال و 

های جدار نازک با به بهبود در عملکرد جذب انرژی سازه های تحقیققیهگردد. در اين حال بيند ضربه میسر ميي از فرآناش

 ؛66،7006)اکتي و پلیمری (606332و همکاران تبرگريسا ؛3،7000)هنسم وهمکاران هايي نظیر فوم متالیکياستفاده از پرکننده

-احتساب وزن آنبه نازک  ایهای چند جدارههمچنین نشان داده شده است که تیوب اشاره دارد. (67،7066و همکاران انيگمار

(. 64،7007میک ؛69،7006)چن و وايرزبیگي .باشندهای ديگر مينسبت به سازه قبول قابلانرژی دارای عملکرد جذب  ها

های جدار نازک با مقاطع ، قابلیت جذب انرژی سازهخود ( در تحقیقات6399) 66اندروس ( و6393) 62ابراهیموويچ و اويرزبیکي

 .عددی و آزمايشگاهي مطالعه کردند صورت بهرا  يکیشبه استاتدايروی و مربعي تحت بارگذاری دينامیکي و 

آلومینیومي  هيچندالهای جدار نازک ی جذب انرژی تیوپدربارهعددی  مطالعات (7060) 62حسیني تهراني و پیرمحمد      

دهد که نشان مي LS-DYNAمحدود المان  افزار نرماند. نتايج عددی حاصله از تحت بارگذاری مايل و محوری بررسي کرده

 سايتبرگر و تر بوده و رفتار لهیدگي بهتری دارند. های جدار ضخیم کارآمدتر و سبکاز تیوب هيچندالهای جدار نازک تیوب

  63تهراني و پیرمحمد ينیحس ي پرداختند.هايقیقبعد از سه سال به تح بار نياهای متالیکي ( نیز بر روی فوم7000) 69همکاران

                                                             
6- Wierzbicki & Abramowicz 

7-Mamalis et al 

8- Abramowicz & Jones 

9-Hanssem et al 

10-Seitzberger et al 
11- Aktay 

12 Ghamarian et al 

13-Chen & Wierzbicki 

14-Kim et al

15-Wierzbicki & Abramowicz 

16-Andrews et al 

17-Hosseini  Tehrani & Pirmohammad 

18-Seitzberger et al 

19-Hosseini  Tehrani & Pirmohammad 
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 افزار نرممايل پرداختند. نتايج عددی حاصل از  صورت بههای جدار نازک جفت شده ای ستونضربه یبارگذار( به مطالعه 7066)

LS-DYNA خاصیت لهیدگي، رفتار مناسب و  لحاظ ازضلعي ستون جدار نازک با سطح مقطع هشت دهد که جفتنشان مي

 ها دهنده اتصالتوسط  زماني که هاهمچنین نشان داده شده است که تیوبلت بارگذاری مايل و محوری دارند. مشابهي در حا

 د.نباشمسافری مناسب مي ونقل حملو  برای صنايع خودروييدر ارتباط نباشند،  باهم

ها با در آن اند.کرده مايل تحقیق تحت بارگذاری های مربعيجذب انرژی تیوب راتیتأثروی  (7064) 70علوی نیا و همکاران      

يابد و میزان جذب انرژی کاهش مي افزايش زوايای لهیدگي،اند که با به اين نتیجه رسیده درجه 76و  64 ،2نظر گرفتن زوايای 

 یها حل راه( 7064) 76در پژوهشي ديگر تران و همکاران شود.باعث افزايش آسیب در قطعات ذکر شده در اين تحقیق مي

سنجي نتايج طريق صحت اين کار از و اندي را در پژوهش خود ارائه دادهبه بارگذاری دينامیک يکیشبه استاتتحلیلي از بارگذاری 

 پذيرد.برای تحلیل دينامیکي صورت مي استفاده از آن جهینت درسازی درست و نتايج آزمايشگاهي جهت شبیهعددی با 

ی فوم تحت بارگذاری محوری  ضلعي همراه با پرکنندهچند تودرتوهای با مشخص کردن تیوب (7064) 77ژنگ و همکاران      

 ، شوداستفاده مي ی تقويتي نظیر فوماز پرکننده که يهنگامهای اشکال هندسي بايتیوبال با افزايش ضلعيافتند که در اشکال 

ی های تماسي بین فوم و اضالع تیوب بیشتر باشد، انرژمیزان جذب انرژی بیشتر خواهد شد در حالت کلي هرچه تعداد لبه

-ميتری طح تماس با فوم جاذب انرژی مناسببا داشتن بیشترين ستوان گفت که دايره مي تيدرنهاکند و بیشتری را جذب مي

ها را مطالعه کرده و و میزان جذب انرژی آنهای دايروی مخروطي حضور فوم در تیوب (7064)79. هنفنگ و همکارانباشد

  دارد.دريافتند که حضور فوم باعث افزايش استحکام در کاهش صدمات و در  باال بردن جذب انرژی  نقش بسزايي 

-در خصوص استفاده از فوم در جاذبدر حوزه ضربه و همچنین  هاييتحقیقدهد که ی تحقیق مذکور نشان ميپیشینه        

جديد پرشده از فوم طراحي و پیشنهاد  انرژی هایهای انرژی انجام شده است و در تحقیق حاضر قصد بر آن است که جاذب

  دهد. کاهش را سرنشینانتواند صدمات وارده به شود که مي

                                                                                                                                                                                               
20-AlaviNia et al 

21-Tran et al 

22-Zhang et al 

23- Hanfeng et al 
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 کارهای انجام شده در این رساله -6-2

با مقاطع  های تیوبيشکل سازهتغییر ودو بررسي م دی و آزمايشگاهي رفتار جذب انرژیی عدمطالعهدر اين رساله،         

 H0..,1 ,S0.,..1, ) هایاورتان برای سازهفوم پليبا حضور  و دايروی ضلعيده ضلعي،هشت ضلعي،شش مختلف مربعي،

,D0,..1,O0..,1 (C0..,1 بین تیوب داخلي و خارجي و(S′0..,1، H′0..,1،O′0..,1،D′0..,1  ،C′0..,1  ) تحت بارگذاری  در کل سازه

های انرژی حین جاذبتواند در باال بردن استحکام زياد مي مقاومتدينامیکي ارائه گرديده است. حضور فوم به سبب وزن کم و 

بررسي بزرگي تیوب داخلي به تیوب خارجي،  های متفاوتنسبتدلیل در نظر گرفتن  يند ضربه بسیار کارآمد باشد.مواجهه با فرآ

باشند که شامل دو تیوب داخلي و خارجي مي های مذکورسازه .باشدميهای مختلف رفتار جذب انرژی در مقیاس یو مطالعه

 شوند.ميتوسط چند صفحه تقويتي به هم متصل 

های انرژی اعم از جذب انرژی، بیشیینه  های مهم مطرح شده در مسائل جاذبی شاخصبه معرفي و محاسبه در فصل دوم

نیروی لهیدگي و ضريب بازدهي نیروی لهیدگي پرداخته شده است. همچنین سودمندی و غیر سودمندی بودن ايین معیارهیا در   

در STM 150ی ضیربه يونیورسیال  معرفي دسیتگاه  در اين فصل به  شود.اشاره مير عملکرد جذب انرژی نیز بهبود بخشیدن د

ی انجیام  در ادامیه نحیوه   .پرداختیه شیده اسیت    ی کیارکرد آن و نحیوه  Drop-hammer نین دستگاهو همچ کارگاه اتومکانیک

روی نمونیه  سینجي میدل المیان محیدود     جهت صیحت  هاار رفته در اين آزمايشو شرايط مرزی و اولیه بکلهیدگي  هایآزمايش

ی انجام آزمیون  همچنین به نحوه شود.بیان ميمايل  يکیشبه استاتیکي محوری و های تیوبي مختلف تحت بارگذاری دينامسازه

برای انجیام آزمیون لهییدگي در آزمايشیگاه نییاز بیه        شود.ها نیز اشاره ميکشش جهت تعیین خصوصیات مکانیکي جنس تیوب

در  .هیا را لیه کنید   سازهی بارگذاری داريم تا به فک باالی دستگاه ضربه متصل شده و تحت هر زاويه یدوبعدفیکسچری دوراني 

تجربیي تحیت بارگیذاری دينیامیکي محیوری و شیبه        هیای انتهای اين فصل صحت سنجي مدل المان محدود با نتیايج آزمیايش  

 استاتیکي مايل صورت پذيرفته است.

های ذکر شده در اين رساله پرداخته شده سازی سازهسنجي از مدل المان محدود به شبیهدر فصل سوم پس از صحت

 -های نیرومايل، نمودار يکیشبه استات ها تحت بارگذاری دينامیکي محوری وتغییر شکل حاصل از لهیدگي سازه وداست. م

از  ازجملههای مهم لهیدگي اعم از جذب انرژی، بیشینه نیروی لهیدگي و بازدهي نیروی لهیدگي جابجايي و استخراج شاخص

-ها به بررسي عملکرد جذب انرژی آنسر آخر با داشتن اطالعات فروريزش سازهگیرد. کارهايي است که در اين فصل صورت مي

 شود.ها پرداخته مي
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در ی ذکر شده در اين رساله هابندی سازهی تاپسیس جهت رتبهگیری چند معیارهبه معرفي روش تصمیم در فصل چهارم        

پرداخته شده است تا بهترين  دیرمفیغهای مفید و با در نظر گرفتن شاخص هاسازه يشکستگ درهمبهترين عملکرد خصوص 

سازی آن نیز در ستفاده از اين روش و مراحل پیادهچگونگي اذکر شده در اين رساله معرفي شود. های جاذب انرژی از بین سازه

پارامترهای  ریتأثی بهینه، از طريق روش مطالعات پارامتری به همچنین پس از شناسايي سازه اين فصل بیان شده است.

  ها پرداخته شده است.آن کردن نهیبهعملکرد جذب انرژی و در هندسي 

 گیری کارهای انجام شده در اين رساله ارائه گرديده است.در فصل پنجم نیز نتیجه 

 
 

 

 

 

 

 

 



 فصل دوم:

ل سنجی مدصحتتحلیل عددی و 

 محدود ءاجزا
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 مقدمه -2-6

تحلیلي وجود ندارد. لذا ، حل هستند دارای هندسه و يا شرايط بارگذاری پیچیدهکه برای بسیاری از مسائل مهندسي  

-های تجربي نیز بسیار پرهزينه ميدهد. روشی کاربرد آن را کاهش ميروش تحلیلي دارای محدوديت بوده که اين امر دامنه

 اين های عددی تحلیل کرد. برای حلبا روش توان يمرا  ای هستندهندسه و بارگذاری پیچیده دارای ي کهاما مسائل؛ باشند

میان  بدون مش و...وجود دارند. در یها روشهای عددی بسیاری مانند روش المان محدود روش تفاضل محدود، مسائل، روش

المان  یافزارها نرم ازجملهترين روش برای حل مسائل پیچیده است. های عددی موجود، روش المان محدود کاربردیروش

ها در کنار مفاهیمي هستند که وجود آن ازجملهاشاره کرد. دقت و صحت LS-DYNA يرخطیغ افزار نرمبه  توان يممحدود 

با استفاده از يک  قبول قابليابي به نتايج الزامات دست ازجملهها و تفاوتشان، يکديگر و دانستن دقیق مفهوم هر يک از آن

 افزار نرممهندسي است. يادگیری اين  کامالًی تخصصي با زمینه افزار نرميک LS-DYNA افزار نرمالمان محدود است.  افزار نرم

مي کافي نیست و کاربر بايد دلیل عل های موجود در آناپراتوری، يعني دانستن ظاهری عملکرد يکايک گزينه صورت به صرفاً

ساز و شکلها بسیار مها بدون دانستن مبنای علمي عملکرد آنکاربرد دستورها و گزينه چراکه استفاده از هر گزينه را بداند،

 ذکر قابلهمچنین  نتايج مطلع باشد. اشتباه بودنکه خود کاربر از شود، بدون آناشتباه مي  خطرناک بوده و منجر به ايجاد نتايج

نیست و به دو فاکتور دقت و صحت در کنار يکديگر نیازمند است که دقت به  یارزشمندکار  ييتنها بهيک کار عددی  کهاست 

 آيد.مي به دستی تحلیلي و يا تجربي مقايسه نتايج حاصله با يک نتیجه میزان مهارت کاربر بستگي داشته و صحت از طريق

  هاانواع بارگذاری -2-2

ی مهم در بررسي و تحلیل رفتار باشد. نکتهيند ضربه ميترين قسمت در تحلیل فرآمهم ازجملهنوع بارگذاری اعمالي 

باشد. نتايج عملکرد مربوط مي ها، به نوع بارگذاری اعمال شده به آنهانآ ی جاذب انرژی و مد تغییر شکلهافروريزش سازه

شبه ها به دو نوع دينامیکي و های مختلف، متفاوت است. اين بارگذاریها با توجه به انتخاب اعمال بارگذاریجذب انرژی سازه

باشد. در ادامه به ها ميها در سرعت بارگذاری آنی آنشوند که تفاوت عمدههای انرژی تقسیم ميدر مسائل جاذب يکیاستات

 ها پرداخته شده است. از اين نوع بارگذاری هرکداممعرفي 
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  یکیشبه استاتبارگذاری  -2-2-6

شود. مطابق شکل بر دقیقه اعمال مي متر يلیمطور که از نامش پیداست با سرعت بسیار کم در حد اين بارگذاری همان 

گردد. استفاده ميSTM 150 در آزمايشگاه از دستگاه يونیورسال  ه استاتیکيشبسازی ضربه از نوع بارگذاری جهت شبیه 7-6

باشد که از طريق فیکسچری مجهز شده است. تیوب ميمطابق شکل دستگاه شامل دو فک متحرک بااليي و فک ثابت پايیني 

متر بر میلي 200و  متر بر دقیقهمیلي 0/ 2ر بین يي با سرعت متغیو توسط فک متحرک باال قرارگرفتهی فک پايین روی صفحه

همچنین  .شودها ميباعث ايجاد لهیدگي در سازه جابجايي از طريق کنترلر دستگاه صورت بهدقیقه از طريق اعمال نیرو 

 در آن مشاهده و استخراج نمود. توان يمها را لهیدگي سازه هایستگاه متصل است که رفتار و خصوصیتبه اين د یشگرينما

 

 

 

 : شماتیک دستگاه يونیورسال جهت بارگذاری شبه استاتیکي6-7شکل 

 بارگذاری دینامیکی -2-2-2
استاتیکي با سرعت بارگذاری شبه  برخالفدينامیکي و  صورت بهکه از نامش مشخص است  طور هماناين نوع بارگذاری   

گردد. همانند آزمايش تصادف استفاده مي باال سرعتبا  هایاز اين نوع بارگذاری در آزمايش عموماًگردد. برخورد باال اعمال مي

برخورد جرم صلبي با سرعت  های انرژی هنگام بارگذاری دينامیکي از تحلیلهای صورت پذيرفته در مسائل جاذبدر پژوهش

متر بر  2/0های صورت پذيرفته بین ی سرعت در اين نوع بارگذاری طبق پژوهشها استفاده شده است. محدودهمشخص به سازه

شماتیک  7-7کیلوگرم در نظر گرفته شده است تصوير  900تا  کیلوگرم 70متر بر ثانیه و برای جرم برخورد بین 20ثانیه تا 

شکل يک جرم با وزن و ارتفاع برخورد مشخص پس از اعمال سرعت  مطابق دهد.را نشان مي یا ضربهنامیکي بارگذاری دي

شود. مد تغییر شکل و خصوصیات رفتار لهیدگي های تیوبي مينمونه جرم باعث ايجاد لهیدگي در یرهاسازو  m/s برحسب
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نیز بیانگر  9-7مشاهده نمود. شکل  توان يمکه به دستگاه تست ضربه دينامیکي متصل است  یشگرينماها از طريق سازه

باشد که بیانگر اين است که يک جرم از يک مي موردنظرهای برای تست دينامیکي بر روی تیوب Drop-hammerدستگاه 

 شود.مي موردنظرهای لهیدگي تیوب و باعثشود ارتفاع مشخص رها مي

 

 ی دينامیکي از نوع برخورد جرم با سرعت مشخصشماتیک دستگاه تست ضربه :7-7شکل 

 

 
 

 جهت بارگذاری دينامیکي  Drop-Hammer: دستگاه 9 -7شکل 

 انواع زوایای بارگذاری -2-9

شود. ی بارگذاری مطرح ميدر اين قسمت نوع زاويه يکیشبه استاتبارگذاری دينامیکي يا  پس از مشخص کردن نوع

يند تصادف و شوک ناگهاني م فرآهنگا ی نقلیهيک وسیله وجود دارد. ی بارگذاری مستقیم و مايلدو نوع زاويه يطورکل به

بايست بارگذاری مايل مي ها يشکستگ درهمبه همین دلیل در عملکرد طراحي  ،شودبا نیروی محوری کامل مواجهه مي ندرت به

 ای محوری بهترين عملکرد را از خود نشان دادهای در زاويهاست که ممکن است سازه نیز در نظر گرفته شود. تجربه نشان داده
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های سازه نيتر نهیبهيابي به د و يا بالعکس بنابراين برای دستتری باشارای عملکرد ضعیفولي در مواجهه با بارگذاری مايل د

. در اين رساله نظر گرفت ها آنی بارگذاری مايل را نیز در ی بارگذاری محوری، زاويهعالوه بر زاويه بايستانرژی مي ساز رهیذخ

مايل با دستگاه  یتست آزمايشگاهي در زاويه و Drop-hammer مستقیم با دستگاه یدر زاويهتست آزمايشگاهي 

STM150 صورت پذيرفت. 

 در این رساله موردمطالعههای سازه -2-4

-باشند که توسط چند صفحه تقويتي به هم متصل ميداخلي و خارجي ميشامل دو تیوب  های مذکورسازهدر اين رساله 

 ضلعيشش(، S0…1مربعي ) با سطح مقاطع های داخلي و خارجيبین تیوباورتان فوم پليبار يک 4-7مطابق شکل  شوند.

(H0…1)، هشت( ضلعيO0…1)، يضلعده ((D0…1   و( دايرویC0…1) با اين مقطع اما  پنج سطح همانبار هم يک همچنین و

،(H′0..1) يضلعشش،(S′0..1) يمربعسطح مقطع برای  ها تزريق شده باشد،در کل سازه اورتانفوم پلي بار نياتفاوت که 

های چند جداره از طريق صفحات . سازهاست کاررفته به (C′0..1) دايرویو (D′0..1) يضلعده ،(O′0..1) يضلعهشت

تیوب داخلي به تیوب  2/0،72/0،0، 22/0، 6 با نسبت بزرگي 72تودرتوهای تیوبي و سازه شوندبه هم متصل مي 74کننده تيتقو

دلیل متفاوت گرفتن نسبت بزرگي تیوب داخلي به خارجي در اين است که مشخص شود با افزايش و کاهش  باشند.خارجي مي

در اين  شده يبررسهای کلیه سازه 2 -7 شکلمطابق  شود.ها پديدار ميسازه 76در عملکرد فروريزش یریتأثاين نسبت چه 

متر انتخاب شدند. در ضمن محیط جداره میلي 620 و مترمیلي 9/6و طول يکسان به ترتیب برابر با  تحقیق دارای ضخامت

 مربع در نظر گرفته شد. متر يلیم 740و برابر با  مقاطع نیز يکسان یخارجي برای همه

 

 

 

                                                             
24-Ribs 

25-bituball 

26-crashworthiness 
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S-0 S-0.25 S-0.5 S-0.75 S-1 

 

 

     
H-0 H-0.25 H-0.5 H-0.75 H-1 

 

 

     
O-0 O-0.25 O-0.5 

 

O-0.75 O-1 

 

 

     
D-0 D-0.25 D-0.5 D-0.75 D-1 

  

     
C-0 C-0.25 C-0.5 C-0.75 C-1 

 

 

 

 

 



03 

 

     
S′-0 S′-0.25 S′-0.5 S′-0.75 S′-1 

 

 

     
H′-0 H′-0.25 H′-0.5 H′-0.75 H′-1 

 

 

     
O′-0 O′-0.25 O′-0.5 O′-0.75 O′-1 

 
 

     
D′-0 D′-0.25 D′-0.5 D′-0.75 D′-1 

 

     

C′-0 C′-0.25 C′-0.5 C′-0.75 C′-1 
 

filler-Foam    
 در اين رساله شده گرفتهی تیوبي در نظر هاشکل هندسي سطح مقطع سازه :4-7 شکل
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 عددی سازی شبیه -2-5

 LS-DYNA افزار نرممعرفی  -2-5-6

هیچ عرضه شد. در آن زمان  یالدیم 6326است که در سال  DYNA3Dمحدود  اجزاء افزار نرم LS-DYNA  منشأ        

نیز برای اين منظور کافي  یدوبعدهای افزارهای چون برخورد وجود نداشت و نرمبعدی پديدهسه یساز هیشبجهت  یافزار نرم

طي درخواستي از طرف دولت فرانسه  افزار نرمکد منبع اين  6329به راه خود ادامه داد. در سال  DYNA 3D ازآن پسنبودند. 

 60 پس از رايزني، گروهي متشکل از LSTCشرکت  6399عمومي و بدون هیچ محدوديتي منتشر گشت. در سال  صورت به

که  LS-DYNA3D باناممحصول نهايي  جهیدرنتبنیان نهاد.  افزار نرمی اين جهت توسعه DYNA3D کننده مصرفشرکت 

 گرديده است.و بروز رساني  افتهي توسعهتا به امروز  کوتاه شد که LS-DYNAپس از مدتي نام آن به 

-مي های فیزيکيپديده شناخت و مسائل حل به زيادی کمک تجربي و تحلیلي هایروش کنار در عددی هایروش امروزه      

-اين نرماست.  مهندسي طراحي با کمک رايانه ینهیدرزمقدرتمند و پیشرفته  یافزارها نرميکي از  LS-DYNA افزار نرمنمايند. 

های اجسام در بارگذاری يکیشبه استاتهای بزرگ دينامیکي و ای المان محدود قوی برای تحلیل تغییر شکلافزار، کد رايانه

امواج انفجاری روی  ریتأثمانند ) باال سرعت، بارگذاری دينامیکي با دیدان يمکه  گونه همانهای متفاوت است. مختلف با سرعت

 روند.ها به شمار ميترين نوع بارگذاری روی انواع سازهخطرناک ازجملهها، برخورد انواع پرتابه به اهداف گوناگون و...( سازه

از ديدگاه نظامي  عمدتاًاست. زماني اين پديده  به يکديگر های مهم، برخورد بین يک جسم و يا چند جسميکي از پديده        

 است که در زمان بسیار آمده شیپ، با پیشرفت فناوری مسائل عمده در مورد رفتار مواد و مصالحي اکنون هماهمیت داشت اما 

ای در آن مطرح است، مستلزم هايي که چنین پديدهو مطمئن دستگاه باصرفه. طراحي رندیگ يمکوتاه تحت بارگذاری زياد قرار 

 گیرند.ای شديد قرار ميو موادی است که تحت بارهای ضربه درک رفتار سازه

 شده یطراح مدل فراخوانی -2-5-2

شود. پرداخته ميها در نرم افزارآباکوس ها، به طراحي آنپس از مشخص کردن نوع سطح مقطع و ابعاد هندسي سازه        

های اين سازه زنيمش پس از طراحي اين اشکال،و است که ابعاد تیوب شامل طول اولیه و سطح مقطع مشخص بوده  ذکر انيشا



05 

 

در  INPهای طراحي شده با پسوند سالید اين سازه و 72شود و پس از مش زني بر روی سطوح شلذکرشده در آباکوس زده مي

 .شوداس داينا مي-ال افزار نرمسازی شده و وارد رهآباکوس ذخی افزار نرمدرون 

      

 

 LS-DYNAکلی در  یساز هیشب -2-5-9

 پردازيم:به توضیح اين بخش مي 2-7شکل ابتدا با توجه به     

                                     

    ی مربعيمدل المان محدود برای سازه : 2-7 شکل

 

-ون بقیه نیز در همین راستا انجامها در نظر گرفته شد چی مربعي به نمايندگي بقیه سازهسازهمدل المان محدود برای 

 استفاده شد کیلوگرم 600از يک مکعب صلب با وزن  جهت اعمال بار دينامیکي محوری 2-7با توجه به شکل  .باشندمي پذير

-( ميmm602ها ) % درصد طول کل آن20موجب لهیدگي های مذکور برخورد کرده و متر بر ثانیه به سازه 62که با سرعت 

ها به يک شرايط مرزی به اين صورت است که در قسمت برخورد با ديوار صلب مذکور کامالً آزاد و انتهای ديگر سازه شود.

با پنج  تسای -ای چهارگوش، نوع بلیچکوهاز روابط المان پوست ها مقید شده است.مکعب صلب و ثابت، متصل و در همه جهت

-شخیص اندازه المان مناسب در شبکهت منظور بهها استفاده شده است. گیری در راستای ضخامت برای کلیه سازهنقطه انتگرال

. جهت تعريف تماس بین در نظر گرفته شد mm 7mm×7ها برابر های همگرايي انجام گرفت و اندازه آنها، تحلیلبندی سازه

به کار گرفته شد و همچنین از 79های تیوب، قید تماسي سطح به سطحهمچنین بین فوم و جداره ها وهای صلب با سازهصفحه
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های بررسي شده عبارت است جلوگیری از فرورفتن لوله در خودش استفاده شد. جنس ماده سازه جهت 73قید تماس اتوماتیک

کد نشان داده شده است.  6-7محاسبه و در جدول آن از طريق آزمون کشش که خواص مکانیکي  AA6060از آلیاژ آلومینیم 

همچنین رفتار ماده مذکور شده بوده است. عنوان مدل پالستیسیته خطي اصالح با 024افزار به شماره  ماده استفاده شده در نرم

داخته پردر پايین به توضیح آزمون کشش  که نشان داده شده است. در ناحیه االستیک و پالستیک حاصل از آزمايش کشش

 مدت به مايع دو اين ترکیب از بعد شود.مي ساخته ايزوسیانات پلي و آل پلي ماده دو ترکیب از اورتان پل فوم . جنسشده است

کد ماده استفاده شده  .شوندمي محکم فیکسچر توسط موردنظر چگالي به رسیدن برای و شده تزريق ها لوله درون ثانیه، 60

 باشد. با عنوان فوم قابل لهیدگي مي 063افزار به شماره  برای فوم در نرم

 

 آزمون کشش -2-1

 هدف آزمون کشش -2-1-6

تا حد شکست  یمحورنمونه تحت اثر کشش تک کي آنمخرب علم مواد است که در  یها از آزمون يکيآزمون کشش       

 نکهيا ينیبشیو پ تیفیکنترل ک منظور بهماده  کيانتخاب  یبرا طورمعمول بهحاصل از آزمون  جينتا. ردیگيقرار م موردمطالعه

از آزمون  يکرنش مهندس -تنش يرود. منحنيکار م دهد بهيواکنش نشان م روهایاز ن یگريماده تحت انواع د کيچگونه 

 نيآن به دست آورد. در ا يکیدرباره خواص مکان ياساس یهاتوان دادهيفلز نرم، م کيکشش  شي. با آزماديآيم به دستکشش 

مقدار  شيآزما نیشکند. در حيم روین نيا شيافزاو در اثر  ردیگيقرار م یگذارتحت بار ینمونه در جهت محور کي شيآزما

 یها. دادهنديآيم به دستطبق معادالت  نیانگیشده و تنش و کرنش م یریگطول در فواصل متناوب اندازه شيافزا

به  يکرنش مهندس -تنش يکه از منحن ييشود. پارامترهايکرنش رسم م-نمودار تنش صورت بهکشش  شياز آزما آمده دست به

باشند. ينسبت پواسون، کرنش م انگ،يمدول  ،يتنش برش م،یاستحکام تسل ،يينها يمقاومت کشش از: اند عبارت نديآيم دست

 دهد.يکرنش را به همراه مشخصات آن نشان م-نمودار تنش 6-7شکل 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               
29-Automatic single surface 

 



01 

 

 

 

Family name:  Ahmadi Saravani                                                              Name: Soheil 

Title of Thesis  Study on the crushing behavior of double-walled  structures filled with foam 

under axial and oblique  dynamic loading  

Supervisor : D.r Sadjad Pirmohammad         

Graduate Degree M.Sc 

Major: Mechanical Engineering                                          Specialty: Applied Design 

University: Mohaghegh Ardabili                                       Faculty:Engineering  

Graduation date:  18 September 2017                                  Number of pages: 92 

Abstract: 

Nowadays, thin-walled structures are one of the best absorption systems due to their 

lightness, high absorption capacity, low  space, high  energy  absorption to weight  ratio, 

availability  and  cost-effectiveness, so study on these  energy  absorption  systems and 

also their optimization are very  interesting issues for the researchers of impact mechanics. 

In this research, crashwortiness of thin-walled structures filled with polyurethane foam 

with five cross sections of square, hexagon, octagon, decagon and circle under axial and 

oblique dynamic loads is studied. These structures consist of two inner and outer tubes 

connected together by several reinforcing plates. It should be noted that the ratio of inner 

tube to the outer is considered 0, 0.25, 0.5, 0.75, and 1. Foam is of  great  importance 

because of having higher strength, lightness and  high  energy  absorption  in design of the  

energy absorbers. In this research, the structures are filled in two different ways. In  the  

first  case, the  foam  is injected  only  between  the  inner  and  outer tubes, and  in  the  

second case, the entire  structure is filled with foam. First step of this research was to 

verify the results of simulations performed in LS-DYNA software, which is done by 

comparing these results with the experimental ones. The second step of this study was to 

calculate the crashworthiness indicators including specific energy absorption (SEA), 

maximum collapse force (Fmax) and crush force efficiency (CFE) for the structures studied 

in this research. Next, the best cross-section and ratio of the inner tube to the outer one is 

determined using TOPSIS ranking method. Decagonal cross section with the inner tube to 

the outer one ratio of 0.5 showed the best crashworthiness capacity for the both structures 

mentioned above. Then, both of these structures were again compared together using 

TOPSIS method, and finally the structure fully filled with foam was found to have the 

highest energy absorption capacity. 
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