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، 0(تیوب داخلـی بـه خـارجی     اندازهبا نسبت متفاوت  هاي چند جدارهدر این تحقیق قابلیت جذب انرژي سازه: هدف 

پـنج نـوع سـطح     بـا هـا  سازه. مورد مطالعه قرار گرفته است )8/0و 75/0، 66/0، 6/0، 5/0، 4/0، 33/0، 3/0، 25/0، 2/0

 30و  20، 10، 0(ضلعی و دایروي تحت بارگذاري دینامیکی محوري و مایـل  ضلعی، دهضلعی، هشتمقطع مربعی، شش

بـاال  هاي انرژي با قابلیـت  بنابراین هدف از انجام این پژوهش، بررسی و معرفی جاذب. اندمورد تحلیل قرار گرفته) درجه

  .باشدمی

داینـا  -هـاي مـورد بررسـی در ایـن تحقیـق، از نـرم افـزار ال اس       براي تحلیل جذب انرژي سازه:شناسی پژوهش روش

افزار بهـره  هاي لهیدگی از دستگاه یونیورسال موجود در کارگاه ماشینهمچنین جهت انجام آزمایش. استفاده شده است

هـاي بررسـی شـده در ایـن تحقیـق، از روش      بنـدي سـازه  مقایسه و رتبـه الزم به ذکر است که جهت . گرفته شده است

  .استفاده شده است )TOPSIS(تاپسیس  شاخصهگیري چند تصمیم

بـوده کـه ایـن امـر بـا      )LS-DYNA(افـزار   در نرمشده سازي سنجی نتایج شبیهگام اول این پژوهش، صحت: ها یافته

صورت گرفته است که نتایج آنها توافق قابل قبولی بـا  هاي تجربی آزمایش به دست آمده از نتایجمقایسه نتایج عددي با 

و ضـریب بـازدهی   ) Fmax(بیشـینه نیـروي لهیـدگی    ، )SEA(هاي جذب انرژي ویـژه  شاخص، در گام دوم. هم داشتند

افـزایش  د کـه بـا   نـ دهنتایج نشان می. شده استمحاسبه و استخراج  ،عددي هايسازيبا مدل) CFE(نیروي لهیدگی 

بـا  ي حـائز اهمیـت دیگـر ایـن اسـت کـه       نکته. ابدیکاهش میبه تدریج هاي لهیدگی میزان شاخص ،ي بارگذاريزاویه

میزان جذب انرژي ویژه به عنوان شاخص مثبت و بیشینه نیروي لهیدگی  ،)پنج جدارهتا   یکاز (هاجدارهفزایش تعداد ا

 )TOPSIS(تاپسیس  شاخصهگیري چند روش تصمیمادامه، در . کندبه عنوان شاخص منفی به شدت افزایش پیدا می

هاي مثبت و منفی مورد اسـتفاده  ها از لحاظ قابلیت ظرفیت جذب انرژي با در نظر گرفتن شاخصبندي سازهجهت رتبه

شـت  ه هـاي سـه جـداره   وسـازه  مربعی و شش ضلعیي دو جداره سازهادهد که نتایج این روش نشان می .گیردقرار می

ده  در پایـان نیـز سـازه   . دارا هسـتند هـا  در میان مابقی سازهجذب انرژي را  ظرفیتبهترین و دایروي  ده ضلعی، ضلعی

  .شودشناخته میدر این پژوهش جاذب انرژي بهترین با سه جداره به عنوان  ضلعی

انرژي برخـورد وابسـته بـه نـوع سـطح      هاي این پژوهش، تعداد تیوب مناسب براي جذب با توجه به یافته: گیري نتیجه

لذا، تعداد تیوب . باشدمقطع بوده که معوالً این تعداد دو یا سه داراي نتایج بهتري در مقایسه به تعداد تیوبهاي دیگر می

ضلعی با تعداد تیوب سـه داراي بیشـترین   ضمن اینکه سازه با سطح مقطع ده. باشدبیشتر لزوماً داراي نتایج بهتري نمی

  .باشدهاي بررسی شده در این تحقیق مییت جذب انرژي در مقایسه با بقیه سازهقابل

  ي چند جداره، روش تاپسیس،  عملکرد جذب انرژيها بارگذاري دینامیکی محوري و مایل، سازه:هاي کلیدي واژه

  





اي برخورد و لهیدگی کـه شـاخه   شودجانی و مالی به سرنشینان وارد میم از عدر هنگام تصادف که خسارت زیادي ا

این خسارات ممکن اسـت جـانی   . از علم مکانیک است، بسیار اهمیت دارد از این رو صدماتی به سرنشینان وارد می شد

بـه  . یا مالی باشند که باید به صورت دقیق مطالعه و بررسی شده و در جهت کاهش این خسارات اقداماتی انجـام گیـرد  

صـنایع  صنایع خودرو، صـنایع نظامی،  :که در بیشتر صنایع مانند همانطور. شودهمین منظور از ضربه گیرها استفاده می

در هنگام تصادف ضربه به صورت مسـتقیم یـا مایـل    . هواپیمایی و صنایع آسانسور نیز از ضربه گیرها استفاده شده است

، تـا  شـود پالسـتیک جـذب     مـی    ات از طریق تغییر شکل االستوانرژي جنبشی توسط قطع وارد شده و در اثر برخورد

حال در ایـن برخـورد پارامترهـایی برایمـان     .نمایندنتقال آن به سرنشینان جلوگیري میمستهلک نماید، و از ا ضربات را

ازجمله این پارامترها، بیشترین نیروي له شوندگی، ضریب بازدهی نیروي له شوندگی و مقدار جذب انرژي . مهم هستند

اي انرزي در صنایع خـودرو بسـیار بـا اهمیـت هسـتند، امـا در هنگـام        هتحلیل جاذب. بررسی و محاسبه شوندکه باید 

صـورت  باید بـه  ارامترها بسیار سخت می باشد و گیري این پاندازه دهد در مدت زمان بسیار کوتاهی رخ می تصادف که

انـدازه گیـري    و بسیار دقیق هستند، ایـن پارامترهـا   دهایی که در صنایع خودرو وجود دارنتجربی و یا به روش نرم افزار

  .شوند، که در فصل هاي بعدي با این نرم افزارها آشنا خواهیم شد

  مطالعات انجام شده در این پایان نامه- 1-2

- ، شش)S1-6(تیوبی با مقاطع مختلف مربعی  يهاي چند جدارهبررسی مد تغییر شکل سازه و ، مطالعهنامهدر این پایان

تحت بارگذاري دینایکی محوري و مایل ارائه ) C1-6(و دایروي ) D1-6(ضلعی، ده )O1-6(، هشت ضلعی)H1-6(ضلعی 

هاي تودرتو درحضور اي از نوع تیوب هاي تک جداره و چند جداره هاي تیوبی شامل سازهاین سازه. گردیده است

  .باشندها هستند، می ي داخلی که واصل بین جداره صفحات تقویت کننده

ستی از مراحل انجام کار در ي قبلی و فهرهاي انجام شدههاي انرژي، مروري بر پژوهشمقدمه در مورد جاذب فصل اولدر 

  .نامه بیان شده استپایان

ار ال اس داینا و انواع مهندسی و سپس به معرفی نرم افز مسایل هاي عددي در حلروشاي از انواع مقدمهبه فصل دومدر 

مچنین به معرفی و در این فصل ه. ایمپرداخته ستاتیکی و دینامیکی تقسیم می شودبه دو بخش شبه ااي که هاي ضربهبارکذاري

در  .ایمنیز اشاره  کرده است ضریب بازدهی و بیشترین نیروي لهیدگیهاي مهم که شامل جذب انرزي ویژه، پیدا کردن شاخص

مثال در بارگذاري شبه . هاي متفاوتی هستندر کدام داراي    سرعتکه ه باشدهایی براي تست مینیاز به دستگاه هااین بارگذاري

ي کار  با این ایم و همچنین نحوهرگذاري دینامیکی دستگاه سقوط آزاد را معرفی نمودهاستاتیکی دستگاه یونیورسال و در با

  ایما را نیز به صورت کلی توضیح دادههدستگاه

سنجی از این مدل به ش از بین روشهاي موجود بود و صحتبا انتخاب روش المان محدود که بهترین رو فصل سومدر 

نمودارهاي نیرو و جابجایی و به دست آوردن سه شاخص مهم که عبارتند  ف و همچنینها با سطح مقطع مختلسازي سازهشبیه

کرد جذب انرزي را نیز که در نهایت عمل. ایمویزه پرداخته لهیدگی و جذب انرژيبازدهی نیروي لهیدگی، بیشیترین نیروي : از

  .ایمبررسی کرده

 گیريروش تصمیم: دي وجود دارد که شاملبنتبهدو روش براي این ر، ها مد نظر استبندي سازهکه رتبه فصل چهارمدر 

ي گیري چند معیارهروش تصمیم ما در این تحقیق از. تي تاپسیس اسگیري چند معیارهي کپراس و روش تصمیمچند معیاره

جاذب انرزي  ایم بهترینگیري، ما توانستهبه نتایج حاصل از این روش تصمیم با توجه. ایمپسیس استفاده کرده و معرفی نمودهتا

اده و ي استفربعی را پیدا کنیم و همچنین نحوههاي با سطح مقطع دایروي، ده ظلعی، هشت ظلعی، شش ظلعی و ماز بین سازه

  .ایمبندي تاپسیس را نیز توضیح دادهاستخراج نتایج با روش رتبه



  ...بررسی اثر تعداد تیوب در سازه هاي چند جداره   2

  ایماین فصل ارایه کرده گیري نهایی ماست، ما نتایج حاصل از این مطالعاتمان را درکه نتیجه فصل پنجم

  .ایمایم را معرفی نمودهمنابعی که از آن استفاده کرده فصل ششمدر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  مبانی و پیشینه تحقیق- 2

  مقدمه- 2-1

مختلف بـوده  اشکال مهندسی داراي هندسه و  لهندسی استفاده می شود و این مسائل مدر علم مکانیک که از مسائ

از روشـهاي  دهـد، لـذا   به همین دلیل حل تحلیلـی جـواب نمـی   گیرند هاي متفاوت و پیچیده قرار میو تحت بارگذاري

هاي تجربی نیـز  با توجه به اینکه روش. شودشود که به آن روش عددي گفته میدیگري براي حل این مسایل استفاده می

روشهاي عددي نیـز متعـدد   . تحلیل مسایل مهندسی استفاده شده استباشند از روش عددي براي مقرون به صرفه نمی

تـرین و  در بین این روشها کـاربردي . محدودروش تفاضل محدود، روش بدون مش و روش المان : هستند که عبارتند از

لیـل  تـوان بـا ایـن روش تح   ل پیچیده مهندسی را میچرا که به راحتی مسای. باشدود میبهترین روش، روش المان محد

خطـی  غیرافـزار  کـه یـک نـرم   ) LS-DYNA(در روش المان محدود از نرم افزارهایی مانند نرم افزار ال اس داینـا  . نمود

ها را به هم، تحلیلاساسی هستند که بودن هر دو کنار ها دقت و صحت دو مفهومدر این تحلیل. کنیماست، استفاده می

در ایـن  . تخصصـی مهندسـی اسـت    افزار ال اس داینا یـک نـرم افـزار    نرم. کندتبدیل می حلیل در حل مسایلبهترین ت

ربري که با ایـن  مهارت کا: ها دو فاکتوري که براي ما مهم است تا بتوانیم بهترین نتایج را کسب کنیم، عبارتند ازتحلیل

دقت نتایج بیشتر شده  هرچه مهارت کاربر بیشتر باشد. کند و همچنین قدرت نرم افزار در تحلیل نتایجنرم افزار کار می

ایـم بیشـتر شـده و در    شود تا صحت نتایجی که کسـب کـرده  در تحلیل ها پرقدرت باشد باعث میو هرچه نرم افزار ما 

  .نهایت بهترین نتایج برا به دست آوریم

ي قبلی شده هاي انجام مروري بر پژوهش - 2-2

نمایـد بـه   واکنش قطعـات مختلـف را مشـخص مـی    لهیدگی و برخورد در هنگام تصادفات امروزه در مکانیک ضربه، 

به لحاظ اشغال فضاي کم، قابلیـت جـذب انـرزي بـاال، سـبک      ) هاي آلومینیومیتیوب(هاي انرژي جاذبهمین منظور، 

بودن و با توجه به وزن کمی که دارند، انرزي بیشتري را جذب می کنند و همچنین به علت ساده و موجودیت در بـازار،  

ن سیستم جاذب انرژي هستند که این عوامل باعث شده تا طرفداران زیادي در حوزه علم مکانیک ضـربه  به عنوان بهتری

. تا بـه االن مطالعـات زیـادي روي آن انجـام پذیرفتـه اسـت       1960پیدا نموده و داراي مقاطع مختلفی است که از سال 

، بر روي مقاطع دایـروي و در  2001در سال  ، گیلو و همکاران1986الکساندر، ابراهیموویچ و جونز درسال 1960درسال 

مامـالیس و همکـاران مطالعـاتی را     1991ابراهیموویچ و جونز، درسال  1984وایرزبیکی و ابراهیموویچ، سال  1983سال

با توجه به این تحقیقات مشخص شده است که تیوب . در این مورد با سطح مقطع مربعی، مستطیلی و غیره انجام دادند

اندرس و همکـاران در سـال   . ها دارندره با ضخامت نازك عملکرد جذب انرژي بهتري نسبت به سایر سازههاي چند جدا

در 2002، کـیم و همکـاران در سـال    2001، چـن و وایرزبیکـی درسـال    1989، ابراهیموویچ و وایرزبیکی درسال 1983

دایروي به صـورت آزمایشـگاهی انجـام    هاي جدار نازك را بر روي سطح مقطع مربعی و مطالعات خود جذب انرزي سازه

و  تبرگریسـا  ؛2000هنسـم وهمکـاران،  (هـاي متـالیکی   در ادامه ایـن سـازه هـا کـه جـدار نـازك بودنـد بـا فـوم         . دادند

پیرمحمـد و   2010سـپس در سـال   . انـد پـر شـده  ) 2011و همکاران، انیگمار ؛2006اکتی،(و پلیمري ) 1997همکاران
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هـاي  هاي چند الیه آلومینیـومی جـدار نـازك کـه تحـت بارگـذاري      در مورد تیوب ايحسینی تهرانی مطالعات گسترده

هاي چندالیه جدار نازك ناکارآمد تـر و  هاي جدار ضخیم نسبت به تیوبمختلف بودند را انجام دادند که نشان داد تیوب

بعـد  . ك چند الیه هسـتند هاي جدار نازسنگین تر بوده و قابلیت جذب انرژي کمتري نسبت به وزن در مقایسه با تیوب

هـاي  ي مایـل، سـتون  اي تحـت زاویـه  به مطالعه بارگذاري ضربه 2011از این نتایج، پیرمحمد و حسینی تهرانی درسال 

جدار نازك جفت شده پرداختند و نتایجی که ال اس داینا نشان داد، بیانگر این بود کـه جفـت سـتون جـدار نـازك بـا       

ی از بابت خاصیت لهیدگی دارد و مشخص شد که از این نوع براي صنایع حمـل  سطح مقاطع هشت ظلعی، رفتار مناسب

  .توان استفاده نمودو نقل و خودرویی به شرط عدم استفاده از اتصال دهنده ها در بین این جفت ستون ها، می

مایـل قـرار   هاي با سطح مقطع مربغی که تحت زاویـه  علوي نیا و همکاران مطالعاتی را بر روي تیوب 2014در سال 

نتایجی که به دسـت آوردنـد   . درجه بود 21و14، 7داشت را انجام دادند و زوایایی که براي این مطالعات انتخاب کردند 

تحقیقـات دیگـري   . یابـد گویاي این موضوع بود که هرچه زاویه بارگذاري بیشتر می شود میزان جذب انرژي کاهش می

شود نتایج تحلیل شبه استاتیکی را بـر  راه حل هایی پیدا کردند که   میتوسط تران و همکاران انجام شد و  2014سال 

  .روي تحلیل هاي دینامیکی نیز انجام داد

هاي تو در تو که تحت بارگذاري محوري قـرار گرفتـه و بـا    ژنگ و همگاران، مطالعاتی در مورد تیوب 2014در سال 

د که هرچه تماس بین اضالع تیوب بـا فـوم بیشـتر شـود انـرزي      فوم پر شده بود را انجام دادند و نتایج به این صورت بو

در نهایت به این نتیجه رسیدند که در این سطح تمـاس، سـطح مقطـع دایـروي     . بیشتري را جذب و مستهلک می کند

هاي بـا  هنفنگ و همکاران، مطالعات خود را در تیوب 2014ها، در سال بعد از آن. بیشترین سطح تماس  با فوم را دارد

هاي تو در تو سطح مقطع مخروطی که با فوم پر شده بود انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که وقتی فوم مابین تیوب

-شود باعث جذب انرژي بیشتر و در عین حال استحکام بیشتر که منجر به کاهش خسارات و صـدمات مـی  استفاده می

  .شود

هاانواع بارگذاري- 2-3

-برخورد و ضربه بسیار مهم است و لذا با توجه به این سرعت ها تحلیل هایی را انجـام مـی  در هنگام تصادف سرعت 

بارگـذاري شـبه اسـتاتیکی و    : ها معرف سرعت ما هستند و به دوسته تقسیم می شـوند کـه عبارتنـد از   بارگذاري. دهیم

هـا در  بارگذاريي این تفاوت عمده .باشندحلیل ضربه میها مهم ترین قسمت ها در تنوع بارگذاري. بارگذاري دینامیکی

  .ها هستندسرعت بارگذاري

یکیشبه استاتبارگذاري -1- 2-3

چند هزارم متر بـر دقیقـه اعمـال    بارگذاري شبه استاتیکی نوعی از بارگذاري است که با سرعت خیلی کم در حدود 

در آزمایشـگاه موجـود اسـت،     کـه  STM 150از دسـتگاه یونیورسـال   1-2سازي ضربه مانند شـکل  براي شبیه. شودمی

این دستگاه داراي دو فک می باشد که یک فک در قسـمت پـایین بـوده و ثابـت اسـت، فـک دوم در       . استفاده می شود

قطعه نمونه در فـک  . کندقسمت باال قرارداشته و متحرك است و توسط کنترلر دستگاه به سمت باال و پایین حرکت می

میلی متر بـر دقیقـه فشـرده شـده و      500میلی متر بر دقیقه تا  5/0با سرعت بین  پایین بسته شده و توسط فک باالیی

-هاي حاصل از له شدگی را نشان مـی گري که به دستگاه متصل است خروجیو توسط نمایش. گیردتحت ضربه قرار می

  .دهد
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  با سرعت کمجهت بارگذاري STM 150دستگاه یونیورسال -1-2شکل 

  بارگذاري دینامیکی-2- 2-3

سـتاتیکی و توسـط   بـا بارگـذاري شـبه ا   تـوان  و نمی. نوعی از بارگذاري است که سرعت برخورد بسیار باالستاین   

سرعت برخورد در . اي از بارگذاري دینامیکی استند سرعت برخورد در تصادفات نمونهگیري نمود، ماندستگاه آن اندازه

کیلوگرم در نظر گرفتـه   800تا  کیلوگرم 20ثانیه بوده و براي جرم بین متر بر  50متر بر ثانیه تا 5/0این بارگذاري بین 

اي از بارگذاري دینامیکی را نشان داده است کـه یـک جسـم بـا وزن و ارتفـاع مشـخص و بـا        نمونه 2-2تصویر . شودمی

-وبی له شـده ر این برخورد قطعات تید. است رها شده و با نمونه هاي تیوبی برخورد می کند M/Sسرعتی که بر حسب 

تـوان نتـایج را   متصل است قابل مشـاهده بـوده و مـی    تغییر شکل و مقدار لهیدگی توسط نمایشگري که به دستگاه. اند

-گیـري بـر روي تیـوب   کنید که در حال تستع دستگاه سقوط آزاد را مالحظه مییک نو 3-2در شکل  .استخراج نمود

  .باشدهایی می

  

  )2018پیر محمد و اسماعیلی، (ز نوع برخورد جرم با سرعت مشخصا دستگاه سقوط آزاد -2-2شکل 
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  )2018پیر محمد و اسماعیلی، (نمونه دستگاه سقوط آزاد در حال تست گیري- 3-2شکل

  انواع زوایاي بارگذاري- 2-4

مقدار لهیـدگی   لذا باید زوایاي بارگذاري را نیز در هنگام تست و. بعد از نوع بارگذاري، زوایاي بارگذاري مهم هستند

زاویه بارگـذاري  : شوند که عبارتند ازاي بارگذاري به دو دسته تقسیم میزوای. لحاظ نمود تا بهترین سازه را انتخاب کرد

در هنگام تصادفات دو وسیله با هم ممکن است نسبت به هم تحت زاویه برخورد کننـد،  . محوري و زاویه بارگذاري مایل

هـایی وجـود داشـتند کـه تحـت      در آزمایشگاه هنگام تست، سـازه  .ایل را نیز لحاظ کردبه همین جهت باید بارگذاري م

ي محوري بهترین جاذب انرزي بودند ولی وقتی تحت زاویه مایـل قـرار گرفتنـد عملکـرد مطلـوبی از خـود نشـان        زاویه

مـا در   .لـف تسـت شـوند   هاي مختات نمونه در آزمایشگاه تخت زاویهپس الزم و ضروري است که قطع. ندادند و بالعکس

  .استفاده نمودیم STM 150هایمان تحت هر دو زاویه، از دستگاه یونیورسال آزمایشگاه براي تست نمونه

  نامهپایاندر این  مطالعهموردهاي نمونه- 2-5

 ،(H1-5)، شـش ضـلعی   (S1-5)با سطح مقطع مربعی نامه ي در نظر گرفته شده در این پایانهاسازه 4-2مطابق شکل 

ط چند صفحه تقـویتی  و توس باشد که به صورت تو در تو بودهمی(C1-5)و دایروي  (D1-5)، ده ضلعی (O1-5)هشت ضلعی 

  .دهدنسبت بزرگی تیوب داخلی به خارجی را نشان می S، پارامتر 4-2مطابق شکل  .اندبه هم وصل شده

شامل یک تیوب داخلی  2ها با اندیس ، سازه=0Sاي ساده با نسبت هاي چند جدارهشامل سازه 1ها با اندیس سازه 

شـامل   4ها با انـدیس  ، سازه=6/0Sو=3/0Sهاي نسبت شامل دو تیوب داخلی با 3ها با اندیس ، سازه=5/0Sبا نسبت 

-شامل چهار تیوب داخلی بـا نسـبت   5ها با اندیس ، سازه=75/0Sو  =25/0S= ،5 /0Sهاي سه تیوب داخلی با نسبت

وب براي اینکه مشخص شود با افزایش یـا کـاهش نسـبت بزرگـی تیـ     . باشدمی =8/0Sو =2/0S= ،4/0S= ،6/0Sهاي 

ها را متفـاوت در  آید، این نسبتها به وجود میه تاثیري در عملکرد فروریزش سازهها چداخلی به خارجی و تعداد جداره

  .گیریمنظر می
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S=a/b        S1=0        S2=0/5            S3=0/33,0/66        S4=0/25,0/5,0/75   

S5=0/2,0/4,0/6,0/8S=R1/R2                                                                                                      

  پایان نامهدر این  شده گرفتهي تیوبی در نظرهاسطح مقطع سازه - 4-2شکل 

  سازي عددي شبیه- 2-6

-LS)ال اس داینا  افزار معرفی نرم -1- 2-6 DYNA)

-LSنرم افزار  1976در سال  DYNA3Dنـرم افـزار اجـزا محـدود      يدر بازار عرضه شد که ریشهLS-DYNA در آن . بـود

بعـدي  ورد نبودند، همچنین نرم افـزار سـه  پدیده برخسازي زمان نرم افزارهاي دو بعدي وجود داشتند ولی قادر به شبیه

و در نهایـت بـا    .را ادامـه دادنـد   LS-DYNA3Dراه  LSTCشرکتی دیگر بـه نـام    1988سپس در سال . نیز وجود نداشت 

بعـدي را بـا   سازي هاي سـه بازار عرضه کنند که بتواند شبیه هاي کوچک توانستند نرم افزاري را بهکمک جمعی از گروه
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  .گذاري شدنامLS-DYNAنرم افزار جدید به نام  گونه بود که، اینو سرعت باال انجام دهددقت 

نـرم  . هاي تجربی، حل عددي را نیـز انجـام دهـد   افزاري است که بتواند درکنار تستل مهندسی نیاز به نرم ئدر مسا

نـایی  این نرم افزار همچنـین توا . نجام دهدهاي پیچیده را اتواند   تحلیلداینا همان نرم افزاري است که میافزار ال اس 

  .اي انجام دهددو نوع بارگذاري را در هر زاویه ، تحت هرهاي پیچیده و اساسی ان را دارد که بتواند تحلیل

  LS-DYNAي کلی در ساز هیشب-2- 2-6

هـا  تمـامی نمونـه   5-2شـکل  هاي ما با نرم افزار ال اس داینا انجام شده کـه مطـابق   نامه تمامی تحلیلدر این پایان

-تمـامی نمونـه  همچنـین در  . انتخاب شده است مترمیلی 2متر و داراي ضخامت میلی 180به اندازه داراي طول یکسان

  .ایممتر مربع در نظر گرفتهمیلی 1/252هایمان اندازه محیط خارجی را 

متـر بـر    15باشد، با سرعت کیلو گرم می 600لب که داراي وزن بار دینامیکی توسط یک مکعب ص 5-2طبق شکل 

درصد طول کـل قطعـه نمونـه در     70مقدار لهیدگی را . ثانیه به قطعه نمونه برخورد کرده و باعث لهیدگی گردیده است

-متر طول اولیه قطعه      مـی میلی 180متر از میلی 125متر چیزي در حدود ظر گرفته شده است که بر حسب میلین

باشد کـه بـا اعمـال    و از طرف باال به صورت آزاد می یین به فک پایینی دستگاه بسته شدهقطعه نمونه از قسمت پا. شود

اي کـه در ایـن   قطعـه نمونـه  . شـود درجه انجام می 30، و 20، 10ایاي بار توسط جسم صلب با دستور دستگاه، تحت زو

آن از طریـق آزمـون کشـش    کـه خـواص مکـانیکی     AA6060آزمایش استفاده شده است از آلیاژ آلومینیوم با مشخصات 

همچنین در این جدول رفتار ماده فوق در ناحیه پالستیک و االسـتیک  . آورده شده است 1-2محاسبه شده و در جدول 

  .حاصل از این آزمایش که به صورت کششی است بیان شده است

  

  ي مربعیمدل المان محدود براي سازه - 5-2شکل

  آزمون کشش - 2-7

  کششهدف آزمون  -1- 2-7

کـه آزمـون    دهـیم هایی قـرار مـی  حاظ کیفیت مطمن شویم، تحت آزموني مورد استفاده از لکه ما از سازهبراي این

کـه کیفیـت مـوادي کـه      دهـد خرب علم مواد است، به ما نشـان مـی  این آزمون که م. هاستکشش جزیی از این آزمون
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تـه  سپس قطعه نمونه ما تحت اثر کشش محوري تا حد شکست مورد مطالعه قـرار گرف . چه مقدار است ایماستفاده کرده

  .گیردکنترل کیفیت مورد بررسی قرار می شود به منظورو نتایجی که از آن استخراج می

نمـودار   کـه از ایـن  و پارامترهـایی  . آید که به صورت نمودار رسـم خواهـد شـد   هایی به دست میدر این آزمون داده

توسط منحنـی تـنش    6-2تنش برشی، نسبت پواسون، چگالی و کرنش که در شکل : شود عبارتند ازمهندسی خارج می

  .نشان داده شده استکرنش –

  )2018پیر محمد و اسماعیلی، (تنش - منحنی کرنش -6-2شکل

  هانمونهمکانیکی جنس  استخراج خواص -2- 2-7

از هم دورتـر و  ها کششی نمونههایی تحت آزمون کشش قرار گرفته است که پس از اعمال بار نمونه 7-2طبق شکل 

و گویاي این مبحث است که با گذشت زمان قطعه نمونه که تحت آزمون کشـش اسـت رگهـایی    . انددر نهایت پاره شده

ایـن بـدان معنـی    . ه شده اسـت شبیه به ترك در قطعه ایجاد می شود و کم کم این ترك ها بزرگ شده و  در نهایت پار

تبدیل حالت االسـتیک  شود و فرایند الت االستیک به پالستیک تبدیل   میاست که قطعه نمونه تحت این آزمایش از ح

تنشـدر شـکل    -، به صورت منحنـی کـرنش   به پالستیک، توسط حسگر و نمایشگري که به دستگاه یونیورسال متصل است

ـ  . آورده شـده اسـت   1-2تمامی خصوصیات مکانیکی قطعه نمونه در جدول همچنین . نمایش داده شده است 2-8 ه مشخصـات ب

  .ي له شده، نزدیک به آلیاژ آلومینیوم استدهد جنس نمونهدست آمده از این منحنی نشان می

  

.

  .)2018پبر محمد و  اسماعیلی، (ها در آزمون کششاعمال بار کششی و پاره شدن سازه -7-2شکل
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  )2018پیر محمد و اسماعیلی، (A6060تنش آلومینیوم - منحنی کرنش-8-2شکل

  

هانمونهمکانیکی جنس  خواص- 1- 2جدول 

  دستگاه یونیورسال - 2-8

ایـن  . توان انجام دادمتفاوتی با این دستگاه میایشهاي باشد که آزممی STM 150دستگاه یونیورسال همان دستگاه 

ي دسـتگاه وصـل   دستگاه داراي دو فک باالیی و پایینی است که یک فک پایین ثابت و فک باالیی توسط کنترلی که رو

میکـرون   1/0دقت این دستگاه بسیار باالسـت و مجهـز بـه حسـگریبا دقـت      . کندحرکت می پاییناست،به سمت باال و 

پشت این . کنندخستگی استفاده می دستگاه براي آزمون کشش، فشار یا لهیدگی و آزمون خمش، خزش واز این . است

  .باشدقدرت این دستگاه به آن وابسته میدستگاه یک کمپرسور است، که 

. هاي مختلفی را تحت هر دمایی انجام دهـد تواند آزمایشکه میهمچنین در این دستگاه از ترموکوبل استفاده شده 

تـوان بـا فشـردن آن،    خود است که در هنگام بروز خطـر مـی  به رنگ قرمز بر روي  STOPن دستگاه داراي یک کلید ای

توان هرگونه فیکسچري را به آن وصل کرده و عمـل آزمـایش   اي است که میفک باالیی به گونه. را متوقف کرددستگاه 

  .را انجام داد

  )Drop-Hammer(١دستگاه سقوط آزاد -2-9

ارگـذاري نـوع دینـامیکی    ایـن دسـتگاه بـراي ب   . هاي تست بارگذاري اسـت سقوط آزاد یکی دیگر از دستگاه اهدستگ

لـذا دسـتگاه    شود به این صورت که در بارگذاري دینامیکی چون تست ها با سرغت زیـاد انجـام مـی شـود،    استفاده می

  . شودآزاد استفاده میاز دستگاه سقوط  به همین دلیل. تواند تست را انجام دهدیونیورسال نمی

کیلـوگرم روي آن قـرار    800این دستگاه نیز دو فک دارد که فک پایینی ثابت و فک باالیی که جسم صـلب بـا وزن   

کنـد و قطعـه نمونـه کـه روي     ر بر ثانیه به سمت پایین حرکت میمت 50متر بر ثانیه تا  5/0دارد و با سرعت متغیر بین 
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ه صـورت  توسط نمایشگر و حسگرهایی که روي دستگاه است بفک پایینی بسته شده است، برخورد کرده و این برخورد 

  .یک جرم با سرعت، ارتفاع و وزن مشخص برخورد کرده است 2-2طبق شکل . گرددنموداري و عددي مشاهده می

  محوريو تحت بارگذاري مایلتیوبیهاي آزمایش تجربی له شوندگی نمونه - 2-10

 هـا ها در کنار یکدیگر و دانستن دقیق مفهـوم هـر یـک از آن   آن باشندکه یودنمفاهیم مهم می ازجملهدقت و صحت 

. سـازد پـذیر مـی  المان محدود را انجـام افزار نرمبا استفاده از یک  قبول قابلیابی به نتایج کارهایی است که دست ازجمله

ي دقت کـار اسـت و صـحت کـار بـه      کننده نیتضم، افزار نرمو مهارت اپراتور توان در ادامه گفت که میزان توانمندي می

کـه   گـردد یبرمـ در یـک مسـئله   ...مسـائلی از قبیـل شـرایط مـرزي، بارگـذاري و       بـودن  تشخیص درست یـا نادرسـت  

و اعمـال   ی تشـخیص نـداده  درسـت  بـه ي مسـئله را  اگر کاربر، اپراتور ماهري باشد ولی شرایط مرزي و اولیه مثال عنوان به

تجربی یا تحلیلی نشان داده شـود   باکاربا مقایسه  صحت یک کار عددي همیشه باید. د داشت، کار او صحت نخواهنکند

بنابراین با توجه به آنچه ذکر شد، یک کار عـددي بـه   ؛ عددي دیگر بی معنی می باشد باکاریک کار عددي  يو مقایسه

ند است که دقت به میزان مهارت کاربر بستگی داشته و صـحت از طریـق   دو فاکتور دقت و صحت در کنار یکدیگر نیازم

.آیدمی به دستي تحلیلی و یا تجربی مقایسه نتایج حاصله با یک نتیجه

شـوندگی بـر روي   اس داینا، ابتـدا آزمـایش لـه    -ال افزار نرمشده در سازي عددي انجامارزیابی صحت مدل منظور به

هـا،  مشخصات شامل جنس تیوب. پذیردذکر گردیده است، انجام می 2-2در جدول  ها آنتیوبی که مشخصات  هايسازه

. ضخامت، طول اولیه و طول لهیدگی استي بارگذاري، ابعاد سطح مقطع، زاویه

عددي و آزمایش تجربی حاصـل   سازياس داینا همگرایی بین شبیه -المان محدود ال افزار نرمسازي در پس از مدل

سـازي  ی و مـدل کیشبه استاتهاي تیوبی تحت آزمایش دینامیکی و ودهاي تغییر شکل سازهدرمهمگرایی  این. گرددمی

آورده شـده   10-2شـکل  نیـز در  هـا  جابجایی این تیـوب -نمودار نیرو. ستنشان داده شده ه 9-2در شکل  ها آنعددي 

  .است

.اطالعاتی که عمل تست تجربی در آزمایشگاه بر روي آن انجام شده است تمامی- 2- 2جدول 

(R=شعاع دایره بزرگ ، r= ،شعاع دایره کوچکA= ضلع مربع(  
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سازه کامل تجربی سازي عددي                      آزمایش شبیه

  هامد تغییر شکل و صحت سنجی مدل المان محدود سازه- 9-2کلش

  
  1جابجایی سازه شماره -نیرونمودار 

  
  2جابجایی سازه شماره -نمودار نیرو

  2-2ذکرشده در جدول  هاينیرو نمونه- منحنی جابجایی -10-2شکل

  هاي لهیدگیشاخص - 2-11

نظـر  مـا بـود کـه بـه حسـب ایـن        هایی مـد مایل که در کارگاه انجام شد شاخصپس از اعمال بارگذاري محوري و 

سـه  . ترین جاذب انرژي را معرفـی کنـیم  هینهها را ارزیابی کرده و بهترین و بعملکرد فروریزش سازهها توانستیم شاخص

و ضـریب  ) SEA(، جـذب انـرژي ویـژه    )Fmax(بیشترین نیروي لهیدگی : شاخصی که از همه برایمان مهم بود عبارتند از

-گیران شاخص کلیدي در عملکرد ضربهنوها جذب انرژي ویژه به عدر بین این شاخص). CFE(بازدهی نیروي لهیدگی 

  .شودانرژي جذب شده بر وزن محاسبه می از تقسیم 1-2که مانند فرمول . باشدها می

-حتـی در صـنعت خودروسـازي نیـز از ضـربه     . باشدن خود به تنهایی یک شاخص منفی میل مهندسی، وزدر مسائ
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ساز انرژي در جهت کاهش صدمات و خسارات وارد بر ذخیره راي وزن کم بوده تا بتواند شود که داگیرهایی استفاده می

گیرها کم باشد و میزان جـذب انـرژي بیشـتر شـود     گیریم که هرچه وزن ضربهپس نتیحه می. خودرو و سرنشینان باشد

  . 1-2شود مانند فرمول یزان جذب انرژي ویژه نیز زیاد میم

0
( )F x dxEA

SEA
m m



 


( 2-1 )

ي درهم شکستن نهایی با طول برخـورد اسـت کـه    ي فاصلهنشان دهنده δنیروي لهیدگی و   Fx، 1-2طبق فرمول 

در ادامـه  . شده است، فشرده متر، تحت نیروي لهیدگی105/0یبا درصد آن تقر 70است که متر  15/0در این طول اولیه 

ستقیم بـا زیـاد   و است و وابستگی مها براي ایمنی که مربوط به آزمایش تجربی براي خودرترین شاخصنیز یکی از مهم

نتیجه نهایی . ، استFxایم که به عنوان بیشترین مقدار ، در نظر گرفته)Fmax(بیشینه نیروي لهیدگی شدن سرعت دارد، 

و ایـن شـاخص بـه عنـوان معیـار      . شودود ضربه بیشتري بر خودرو وارد میآن شد که هرچه سرعت لهیدگی بیشتر شبر

  .انرژي معرفی شده استمنفی در مسایل جذب 

این فرمول بـا محاسـبه   . آیدبه دست می 2-2شود، از فرمولنشان داده می Favgمتوسط نیروي لهیدگی که با اندیس 

شود، متوسط ام عملیات لهیدگی در آن انجام مینیرو و تقسیم بر مقدار طول سازه که تم -مساحت زیر نمودار جابجایی

  .آیدمینیروي لهیدگی به دست 

0
( )

avg

F x dx
F







)2-2(

ضریب بازدهی نیروي لهیدگی بیان شده است کـه از حاصـل تقسـیم متوسـط نیـروي لهیـدگی بـر         3-2در فرمول 

هرچه متوسط نیروي لهیدگی افزایش یابد و بیشـترین نیـروي لهیـدگی کـم     . آیدبیشترین نیروي لهیدگی، به دست می

پیرمحمـد و  (. اشـد بمـی یابد که یک شاخص مهم در مسـایل مکانیـک   ش میب بازدهی نیروي لهیدگی افزایباشد، ضری
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Abstract:

Research Aim: 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.

Research method: In this research, the energy absorption performance of multi-cell structures with the different 
ratio of inner tube to outer one (0, 0.2, 0.25, 0.33, 0.4,0.5, 0.6, 0.66, 0.75and 0.8) was studied. The Stuructures 
with five different cross-sectional configaration of square, hexagon, octagon, decagon and circule were analysisd 
under dynamic axial and oblique loading (00, 100, 200, and 300).

Findings: The first step of this research is validation of numerical simulation performed in finite element software 
LS-DYNA and Experimental tests by comparing experimental and numerical results with each other. In the 
second step by numerical analysis of these structures, the ceriteria of specific energy absorption (SEA), peack 
crushing force (Fmax) and crush force efficiency (CFE) were computed and studied. Initial results show that with 
increasing strok angle, the amount of crashworthiness criteria declined gradually. Another point which is worth 
mentioning is that, by going up the number of walls in structures (from one to five walls), the amount of specific 
energy absorption as positive indicator and peack crushing force as negetive one increased considerably. In 
continue the multi choise making decision method named TOPSIS is applied to rank energy absorbers in the point 
of crashworthiness capacity by considering positive and negetive criteria.

Conclusion: As conclusion, this methode illustrated that two-walled square and hexagonal structures snd three 
walled octagonal, decagonal and circular structures have the best energy absorption capacity among other 
memebers. Finally the decagonal structure with three walls is introduced as the best energy absorbers in this 
research.

Keywords:Axial and oblique dynamic loading, multi-cell structures, TOPSIS method, energy absorption 
performanc
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