
 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

  

PHN10105920486 
شبيه سازی سيستم های محافظتی در مقابل فرود ناموفق  

 هواپيما در انتهای باند فرودگاه

 

 

 2فرزین کالنتریدکتر ، 1محمد کجباف واال

دانشگاه آزاد  دانشکده ی فنی مهندسی دانشجوی کارشناسی ارشد -1

 اسالمی واحد تهران مرکز

 دین طوسیعضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر ال -2

 

Mohammadkajbafvala1986@gmail.com 
 خالصه

فوت را در انتهای باند  1000( فضای امنی در حدود  FAAانجمن هوایی فدرال )  

فرود گاه برای کنترل هواپيماهایی که از کنترل خارج شده اند مقرر ساخته . 

عی یا هرچند در بسياری موارد،برآورده کردن این خواسته به دليل موانع طبي

انسانی مقدور نيست . راه حل این مشکل استفاده از سيستم تریال جاذب انرژی) 

EMAS  است. این سيستم طراحی شده تا مسافت طی شده توسط هواپيمایی که از )

کنترل خارج شده  را به طور چشم گيری کاهش دهد ، بدون این که آسيب جدی به 

تحقيق استفاده از نرم افزار  مسافران و خود هواپيما وارد شود . هدف این

ABAQUS  برای شبيه سازی بستر جاذب انرژی و معرفی چند متریال خاکی به

عنوان متریال جاذب انرژی و مقایسه ی آن ها با متریال موجود است . متد 

الگرانژی اختياری می تواند به بهترین شکل ، پاسخ مناسبی را برای  –اولری 

و ساخت یک بستر جاذب انرژی ، فراهم آورد و نياز های ما در مورد طراحی 

همچنين می تواند با داشتن مشخصات و نوع هواپيما و شرایط محيط فرودگاه ، 

مسافت طی شده توسط هواپيما روی بستر جاذب انرژی ، تا توقف کامل هواپيما 

و    727را پيشبينی کند .در این تحقيق از مشخصات فيزیکی هواپيما بوئينگ 

استفاده شده است و نتایج آناليز برای یافتن پارامترهای  Glass foamمتریال 

بحرانی برای بستر جاذب انرژی و همچنين مسافت طی شده در آن مورد بررسی 

 قرار گرفته .

 

الگرانژی اختیاری،نرم -،تکنیک اولری(EMASبستر جاذب انرژی)کلمات کلیدي: 

 ند فرودگاه، ایمنی با Glass foam متریال ، ABAQUSTافزار 

 

 
 : تعاریف اوليه شامل تعریف بستر

 

هواپيماهای مسافربری بر روی باند فرودگاه و در هنگام فرود و یا هنگام پرواز 

می توانند دچار نقص فنی شده و قادر به کنترل کردن نباشند که اصطالحًا به این 

د . با ورود شو می گویند که گاهًا باعث خسارات جانی و مالی زیادی overrunموارد 

هواپيماهای جدید تر )سنگين وزن تر و پرسرعت تر( به ناوگان هوایی دنيا، 

فرودگاه ها نيازمند این بودند که طول باند خود را افزایش دهند . ولی برخی از 

این فرودگاه ها برای توسعه ی باند خود با مشکالتی رو به رو بودند که از جمله 

شده در انتهای باند ، دریاچه های موجود در  ی آن ها  : ساختمان های احداث

انتهای باند و وجود موانعی همچون دره ها و کوه ها بود . همراه با این موارد 

،افزایش ترافيک هوایی باعث شده که احتمال وقوع سانحه در روی باند بيش از پيش 

( در FAAسازمان هواپيمایی فدرال آمریکا ) (overrunشود. برای کاهش این سوانح )

قانونی وضع کرد که طبق آن تمام باندهای فرودگاه در ایاالت متحده می  2006سال 

متر( در انتهای باند ، برای موارد  305فوت )  1000بایست فضایی در حدود 

اضطراری موجود باشد )مواقعی که هواپيما دچار سانحه می شود ( که این محدوده 
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فرودگاه اصلی در  325حتمالی است . اگرچه برای باال بردن امنيت و کاهش خطرات ا

به این ترتيب بود که . آمریکا قادر به تاميين این فضا در انتهای باند نبودند 

بسترهای جاذب انرژی برای مهار کردن هواپيماهایی که از کنترل خارج شده اند به 

ز کار آمدند . این سيستم ، طراحی شده تا مسافت طی شده توسط هواپيمایی که ا

کنترل خارج شده است ، بدون این که آسيب جدی به مسافران و خود هواپيما برسد ، 

به طور چشم گيری کاهش دهد . این بستر ، سطحی است وسيع در انتهای باند 

 فرودگاه که در ادامه با طریقه ی اثرگذاری آن آشنا می شویم .

 

 

 
 Minneapolisبستر جاذب انرژی ، فرودگاه  

 

ریال جاذب انرژی سازه ای است که به صورت مقاوم عکس العمل نشان می یک سيستم مت

( و از متریالی استفاده می شود که در اثر حرکت چرخ هواپيما  PASSIVEدهد ) 

فشرده شده و انرژی چرخ را که ناشی از نيروهای کششی هواپيما است جذب می کند و 

ل مقاومت فشاری کمی دارند هواپيما را متوقف می کند . به طور معمول این متریا

( ، همچنين باید بتوانند در مقابل حرکت چرخ وسایل نقليه از  psi 30) کمتر از 

. مقطع عرضی این بستر به صورت شماتيک در يل ماشين آتش نشانی مقاوم باشند قب

 زیر نشان داده شده است .

 
 مقطع بستر جاذب انرژی

 

 : متریال موجود برای این بستر ها

 

ول ده ها سال تحقيقات جامعی در مورد شناخت متریال مناسب برای بستر جاذب در ط

نتيجه ی  ( انجام شد . EMASانرژی بر روی مصالح خاکی نرم و مصالح مصنوعی ) 

( روی حوضچه ی آب انجام داد  NASAتحقيقی که سازمان هوا فضای ایاالت متحده ) 

واپيما بدون خسارت جدی نيست. نشان داد که این متریال قادر به متوقف کردن ه

همچنين تغيير حالت آن از آب به یخ ، و مکان مناسبی برای زیستن پرندگان ، 

نتایج تحقيق بر روی شن نشان داد که این  دیگر مشکالتی است که این متریال دارد.

متریال ذاتًا سست و ضعيف است و در برابر شرایط مختلف جوی مقاومت های متفاوتی 

ان می دهد .بعالوه این متریال خود می تواند باعث وارد آمدن به از خود نش

هواپيما شود. به این دليل که هنگام برخورد هواپيما به بستر جاذبی که از جنس 

شن است ، ذرات شن را به اطراف پرتاب کرده و احتمال این که این ذرات وارد 

تایج تحقيقات بر روی ن موتور هواپيما شده و موجب خرابی آن شود ، زیاد است . 

ماسه و رس )ارتش ایاالت متحده ی آمریکا ( نشان داد که رس در دمای باال بسيار 

سخت و در اثر رطوبت مقاومت خود را به شدت از دست می دهد . همچنين ماسه در 

شرایط مختلف آب و هوایی ، مقاومت های متفاوت دارد . در نتيجه هر دو آن ها 

 مردود اعالم شدند. 

( در این  geosyntheticsدر مورد امکان استفاده از ژئوسينتتيک ها )  I-corpرکت ش

بستر ها تحقيقاتی را به عمل آوردند . این متریال دارای مقاومت زیاد در برابر 

کشش هستند و به صورت عمود بر جهت حرکت هواپيما ، در بستر قرار می گيرند ) 

Peggs, 2007  جای گيری در بستر ، با متریال بستر در ( . این متریال در هنگام

تماس بوده و هنگام عبور چرخ هواپيما از روی بستر باعث می شود که سطح بيشتری 

  از بستر با چرخ له شده و در نتيجه انرژی بيشتری از هواپيما گرفته شود .
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Glass foam :  

آمده . این  به عنوان یک متریال پيشنهاد شد که از یک محصول عایق کاری به وجود

متریال می تواند هم به صورت بلوک های جدا از هم و هم به صورت یک پارچه در 

محيط بستر قرار داده شود . ساختمان شيميایی و خاصيت متراکم بودن این متریال 

و ماندگاری طوالنی این مواد و همچنين مقاومت آن  مناسبباعث مقاومت خوب ، دوام 

خاصيت مکانيکی تقریبا مشابهی   Glass foam می شود . در برابر نفوذ آب های سطحی

با بلوک های سيمانی دارد یعنی دانسيته و مقاومت فشاری کم دارد . در عين حال 

این متریال قابليت شکنندگی کمتر ، قابليت حمل آسانتر و با دوام تر از بلوک 

ضد آب شدن آن  های سيمانی است . به عالوه چسبندگی و درزگير بودن این مواد باعث

اینچی است ، می  6×  18×  24به صورت بلوک های   glass foamمی شود .  چون فرم 

متد بلوکی : در این روش این  -1 توان آن را به دو صورت استفاده نمود  :

فوتی درآمده که مشابه بلوک های سيمانی است . این  4متریال به صورت بلوک های 

متد یک پارچه : در   -2به محل نصب حمل می شوند .بلوک ها در کارخانه توليد و 

این متد بلوک های متریال را در محل تبدیل به یک سطح یک پارچه نموده که نتيجه 

ی آن سطحی یک دست می باشد و در نهایت سطح باالیی آن را با پلی مرهای مخصوص می 

حی و عایق پوشانند . این یک پارچگی باعث می شود که نياز بستر برای پوشش سط

  کاری آن در برابر رطوبت برطرف شود .

                                             

 
 روش های اجرای بستر جاذب انرژی

 

این نوع متریال قابل پيش بينی ترین متریال برای بستر جاذب انرژی است. که 

این  ه نيست .عملکرد آن به سرعت حرکت هواپيما و نوسانات بدنه ی هواپيما وابست

متریال یک متریال شکننده و ترد با دانسيته ی پایين است که دارای ساختار 

ميکروسکوپی بسته ای است که این خاصيت باعث ضد آب بودن این ماده شده است و در 

متریال های ترد وبا  cellular cementو glass foamمقابل حرارت نيز مقاوم است . چون 

از  cellular cementخصوصيات متریال مشابهی با  glass foam، دانسيته ی پایين هستند

در مقایسه ، کمتر شکننده بوده و جابجایی  glass foamخود نشان می دهد . اگر چه 

 آن آسان تر و دوام باالتری دارند .

 

 

 آزمایشات  :

 

شات با دانسيته باال ، مقاومت باال نيز دارد . در ابتدا ، آزمای glass foamمتریال 

نشان می دهد که این متریال با کمترین دانسيته ، بهترین گذینه برای استفاده 

 6پوند بر فوت مکعب (. پس متریال مورد آزمایش 6در بستر جاذب انرژی است ) 

دارای شکل استوانه ای  استفاده شده پوند بر فوت مکعب دانسيته دارد . نمونه ها

 چ دارند . این 5.625یا  3.65هستند و قطری معادل 

 آزمایشات جک فشار : 

این آزمایش بيشتر برای تعيين ظرفيت جذب انرژی توسط متریال است . در این 

اینچ بر دقيقه به سمت پایين می آید تا نمونه  3آزمایش جک باالیی با سرعت ثابت 

به طور کامل فشرده و له شود . اشکال زیر نمایش دهنده ی آزمایشاتی است که روی 

در این آزمایش ، جک تا حد امکان پایين آورده می شود که . انجام شده متریال 

. شکل زیر  شده در نمونه را اندازه گيری کنيم بتوانيم بيشترین کرنش ایجاد

 رنش این متریال تحت حرکت آرام جک است . ک-نشان دهنده ی نمودار تنش
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  سمت راست ( ازآزمایشآزمایش جک فشار : نمونه قبل )سمت چپ( و نمونه بعد )

 
 glass foamکرنش نمونه های بلند متریال –نمودار تنش    

 

در کرنش های نهایی ، مقاومت نمونه افزایش یافته و باعث افزایش بار وارده می 

انرژی مصرف شده در اثر له  کرنش ، منحنی-شود . از انتگرال گيری نمودار تنش

باربرداری هيچ گونه برگشت ارتفاع  شدن نمونه را نشان می دهد . در هنگام

(rebound . مشاهده نشد ) همچنين هيچ گونه تغيير شکلی در جهت شعاعی در نمونه

مشاهده نشد ، که نشان دهنده ی ناچيز بودن نسبت پواسون این مصالح است .از این 

(، تنش  Kilopascals 2528نمودار نيز می توان مشخصاتی همچون مدول االستيسيته )

 را برداشت نمود .( 0.73( و بيشترین مقدار کرنش ) Kilopascals 379.211انی )بحر

 

 

 الگرانژ دلخواه : –فرموالسيون اولر 

 

بسياری ازمسائل را نمی توان توسط مش های الگرانژی آناليز کرد . در مواردی که 

ماده به شدت دچار تغيير شکل می شود ، المان های الگرانژی به تبع آن دچار 

وجاج می شوند زیرا در روش الگرانژی المان ها با ماده حرکت می کنند . این اع

مطلب به خصوص در المان های مرتبه باال مشاهده می شود . به دليل اعوجاج شدید 

دترمينان ماتریس ژاکوبين در نقاط گوس منفی خواهد شد که پيامد آن  المان ها ،

ياری از مسائل با تغيير شکل های بزرگ ، توقف محاسبات خواهد بود . بعالوه در بس

 ،remesh همان  و پر هزینه خواهد بود . گير کردن مشهای الگرانژی پروسه ای وقت

، در حقيقت ، ترکيب دلخواه دیدگاه های  ALEنام روش پيداست ، بيان  گونه که از

الگرانژی و اولری می باشد . واژه ) دلخواه ( بيانگر این واقعيت است که کاربر 

، با توجه به نحوه حرکت دادن مش ، این دو دیدگاه را با هم ترکيب می کند .اما  

همواره مش ها طوری حرکت داده می شوند که المان ها از شکل نسبتًا منظمی 

 خوردار باشند .بر

 

 

 : جابجایی و حرکت

 

، دو نوع حرکت باید بيان شود ، حرکت مش و حرکت ماده . حرکت   ALEدر  روش 

 ماده بصورت زیر بيان می شود :

 
( برای بيان حرکت  مش که مستقل از حرکت ماده است ، استفاده  دامنه مرجع ) 

ق است ، بنابر این می توان آن را دامنه می شود . این دامنه همواره بر مش منطب

 محاسباتی نيز ناميد . حرکت مش را می توان به صورت زیر بيان کرد :
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( و  )  ،  ALE، متغيرهای وابسته معمواًل بر حسب مختصات  ALEدر فرموالسيون 

نی مادی این ( بيان می شوند . بنابر این برای محاسبه مشتق زما زمان ) 

را در نظر بگيرید با  استفاده می کنيم . تابع  chain ruleپارامترها از 

 استفاده از قوانين مشتق گيری می توان نوشت :

 

می ، موقعيت اوليه ی متریال   و   f، مشتق زمانی مادی تابع  در رابطه فوق 

اد که مشتق زمانی مادی ، با توجه به گرادیان های فضایی می توان نشان د باشد .

 بصورت زیر محاسبه می شود .

 
سرعت  سرعت حرکت متریال و  سرعت انتقالی است . که  cدر رابطه ی فوق ، 

 حرکت مش می باشد . 

 
 

 

 : انتقال تنش

 

ریخچه بارگذاری است در روش وضعيت تنش در ماده ای که رفتار آن وابسته به تا

الگرانژی به خوبی بيان می شود ، زیرا همواره نقاط گوس بر نقاط مادی منطبق 

، نقطه گوس بر نقطه مادی منطبق نيست .  ALEهستند . به عبارت دیگر در بيان 

، منتقل شود . برای این  cبنابراین الزم است مقادیر تنش توسط سرعت انتقالی 

استفاده می شود . در مکانيک جامدات ، نرخ تغييرات مادی تنش  (4کار از رابطه )

توسط مدل های رفتاری گوناگون ، با تاریخچه تغيير شکل و نيز وضعيت فعلی   

تنش رابطه دارد . بنابراین با توجه به معلوم بودن تاریخچه تغيير شکل و وضعيت 

( می توان 4بود . با استفاده از رابطه )  مشخص خواهد فعلی تنش ، مقدار 

 محاسبه کرد : ALEنرخ تغييرات تنش را در مختصات 

 
مورد  در این فرایند بمنظور انتقال متغيرها از نقاط گوس به نقاط گرهی روش

استفاده قرار گرفته است . با بدست آمدن مقادیر گرهی و نيز استفاده از توابع 

 ( محاسبه می شود .4برای استفاده از رابطه ) شکل ، مشتقات این متغيرها 

 

 

 : خطی سازی معادالت عناصر محدود

 

 بصورت زیر بدست می آید.  ALEنرخ تغييرات نيروهای داخلی در فرموالسيون 

 

 
،  بر خالف  ALE همانگونه که از رابطه باال مالحظه می شود ماتریس سختی 

بنابراین از روشهای حل متداول دستگاه معادالت خطی ماتریس نامتقارن می باشد . 

 استفاده کرد . ALEنمی توان در فرموالسيون   choleski نظير روش

 

 

 : ALEحرکت مش در فرموالسيون 
 

بدین معنا که حرکت مش باید طوری باشد که مرزهای جسم تغيير نکند .  ALEدر روش 

د و گره های روی مرز حرکت کنند . حرکت گره های مرزی باید تقریبًا الگرانژی باش

 بنابراین در هر نقطه مرزی باید رابطه زیر بر قرار باشد :
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بردار نرمال عمود بر سطح می  سرعت مش و  سرعت ماده ،  که در این رابطه ، 

 باشد . 

ثر این روش ها حرکت گره روش های مختلفی برای حرکت دادن مش وجود دارد . در اک

های داخلی و نقاط مادی توسط یک رابطه خطی با هم ارتباط می یابند بدین معنا 

 که :

 
به ترتيب بردار و ماتریس با ضرایب ثابت می باشد . با جایگذاری   و   که 

 بر است با :( نرخ تغييرات نيروهای گرهی داخلی برا 7رابطه فوق در رابطه ) 

 
 

 

 شبيه سازی کامپيوتری: 

 

 :است روند مدل سازی به شرح زیر 

مدل سازی و آزمایشات برروی متریال : در این قسمت آزمایشات آزمایشگاهی -1

توليد یک سری اطالعات نموده که این اطالعات در مدل سازی کامپيوتری متریال و 

در این  سازی تایر هواپيماها : دلم -2تعيين دقت جواب ها کمک شایانی می کند . 

مدل می شوند و دقت درستی مدل سازی آن ها چک می شود .  قسمت تایر های هواپيما

اپيما : یک مدل از هواپيما مدل شده که عکس العمل هواپيما و مدل سازی هو -3

دل کامل : در این م -4کاهش شتاب آن در هنگام حرکت روی بستر بدست بياید .  

تر و مدل هواپيما در یک مدل قرار گرفته تا بارهای اعمال شده به قسمت مدل بس

کرد : نتایج پيشبينی عمل -5تایر هواپيما بوسيله بستر جاذب انرژی بدست آید .  

چهار مرحله ی قبل در این قسمت به بار می نشيند که در این مرحله ی محاسبات 

 شود . برای مقدار مسافت توقف هواپيما در روی بستر انجام می

 

 

 اجزاء هواپيما: 

 

اجزاء وسيله ی نقليه بزرگی همچون هواپيما بسيار زیاد و پيچيده می باشند . به 

که مربوط به تحقيق ما می شوند ) در ارتباط مستقيم و غير  همين منظور اجزائی

مهمی  مستقيم با بستر جاذب انرژی هستند ( را مورد بررسی قرار می دهيم. اجزاء

واپيما ، مرکز جرم ، ممان اینرسی ، مشخصات کامل تایر و ستون چرخ همچون وزن ه

 ها و ضریب اصطکاک بين تایر و چرخ برای تحقيق ما دارای اهميت هستند.

 بيان می کند.  727جدول زیر، مقادیر نام برده در باال را برای هواپيمای بوینگ
 پارامتر های مورد نیاز برای مدل سازی هواپیما

 (kg)  واپيماوزن ه 76700

15.18 
مرکز جرم ) فاصله از چرخ 

 (mجلوی هواپيما ( )

7100000 
ممان اینرسی حول محور بال 

 هواپيما

 (mmشعاع تایر هواپيما ) 620

 (mmعرض تایر هواپيما) 439

36 
سرعت ورودی به بستر جاذب 

 (m/sانرژی)

 

 

 

 نيروهای اعمالی به هواپيما :

 

ما روی بستر جاذب انرژی ،در هر دو تایر عقب وجلوی در هنگام سانحه برای هواپي

به عالوه نيروی  (توليد می شد. D ( و نيروی کششی ) Vهواپيما نيروی عمودی ) 

کششی توليد شده یک دوران در مرکز جرم هواپيما به طرف جلو توليد می کند که 

 ش یابد. باعث می شود هم نيروی عمودی و هم نيروی کششی وارد بر چرخ جلو افزای

 با توجه به توضيحات داده شده مدل هواپيما را با فرضيات زیر مدل می کنيم :



 رانیا کيژئوتکن یكنفرانس ملي مهندساولين 

 یليدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30

 

 

ستون های هواپيما با فنر و ميراگر مد ،  بدنه ی اصلی هواپيما صلب فرض شده است

مرکز جرم هواپيما تعيين شده و نيروی و تایر ها با فنر مدل شده است،  شده است 

 وزن به آن نقطه وارد می شود .

 

 نتایج عددی :

 

مدلسازی بستر جاذب انرژی و هواپيما را  ABAQUSبا کمک گرفتن از نرم افزار 

ثانيه در نظر می گيریم . در  10انجام می دهيم .زمان پروسه ی توقف هواپيما را 

متر برثانيه در حال  36این مدل فرض شده که هواپيما در حالت پایدار با سرعت 

وارد بستر می شود . در هنگام ورود مقدار نيروهای  حرکت بوده و با همين سرعت

وارد به چرخ های هواپيما محاسبه شده و از انرژی جنبشی آن می کاهند .به دليل 

متقارن بودن بدنه ی هواپيما می توان نيمی از بستر و هواپيما را مدل نمود تا 

بستر جاذب  از زمان و هزینه ی محاسبات کاسته شود . اتصال بين تایر هواپيما و

انرژی مانع از لغزش تایر روی بستر  می شود . شکل زیر نمایش دهنده ی مدل 

 هواپيما در حال حرکت روی بستر می باشد.

 
 ABAQUSنمایی از مدل هواپیما در نرم افزار

مدل رفتاری که بستر جاذب انرژی با آن مدل شده است در حالت االستيک ، االستيک 

نام دارد که مخصوص شبيه سازی مصالح    crushable foam، خطی و در حالت پالستيک 

جاذب انرژی است . در نمودار زیر می توان تغييرات سرعت هواپيما در هنگام حرکت 

باید خاطرنشان کرد که در نمودار بر روی بستر نسبت به زمان را مشاهده نمود .

شده تایر جلویی  ( و محور افقی ، مسير طیm/sزیر محور عمودی ، سرعت هواپيما )

 هواپيما را نشان می دهد.

  
 

 

 
 نتيجه گيری : 

 

در این مقاله سعی بر این بود تا با مدل سازی بستر جاذب انرژی ، بتوانيم سيکل 

توقف هواپيما را در هنگام حرکت بر روی بستر جاذب انرژی بدست آوریم . در این 

ون هواپيما ، روش مدل سازی مدل سازی اثر پارامتر های مختلفی همچون خصوصيات ست
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تایر هواپيما ، سرعت ورودی هواپيما ، وزن هواپيما و غيره مورد بررسی قرار 

گرفت که نشان داد که تاثيرگذار ترین پارامترها در فاصله توقف هواپيما ، 

نيروی وزن هواپيما ، سرعت ورودی هواپيما و پارامتر های مقاومتی بستر جاذب 

در  روند حل باعث حذف اعوجاج المان  ALEچنين تاثير متد انرژی  می باشد . هم

های بستر جاذب انرژی ، ناشی از حرکت چرخ بر روی آن می شود و  کمک شایانی در 

 بدست آوردن نتایج حل در بر دارد.
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