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 بیان مسئله -1-1

های انرژی مناسب برای افزایش تصادفات رانندگی و شدت اعمال قوانین رانندگی توجه خاصی روی جاذبامروزه با 

های تو در تو استفاده وسیعی کاهش صدمات مالی و جانی شده است. به همین دلیل از مقاطع جدار نازک به خصوص تیوب

است از: قیمت مناسب، سبکی، ساختمان نسبتا  های انرژی عبارتهای مهم جاذبشود. ویژگیبه عنوان جاذب انرژی می

ها سه باشد. تیوبساده، ظرفیت باالی جذب انرژی ویژه و ثابت بودن متوسط نیروی لهیدگی در مدت زمان تخریب می

ها به مقدار تغییر شکل پالستیک و شکل مقطع وابسته است. در مکانیک ویژگی اول را دارند، اما ظرفیت جذب انرژی آن

های جدار نازک که توانایی مقاومت افتد، بدین منظور طراحی مقطعبرخورد، بارگذاری به صورت دینامیکی اتفاق میضربه و 

های تولید شده در العملدر برابر ضربه و کاهش نیروی برخورد را داشته و برای مطالعه رفتار مکانیکی مواد، نیروها، عکس

باشد )آبراموویچ و های تغییر شکل مواد میش در مورد دینامیک سازه و مکانیزمها، نیاز به دانزمان بارگذاری و پاسخ سازه

( . حسینی تهرانی و پیرمحمد 2660، 0؛ آن و همکاران2669، 3؛ احمد و تامبیراتنام1550، 2؛ النگسد و هاپر1590، 1جانز

پرداختند. آنها دریافتند که چند های جدار نازک چند ضلعی ساده تحت بارگذاری محوری و مایل ( به بررسی مقطع2662)

های جدار باالیی دارند. سازه 9های جدار نازک تحت بارگذاری محوری و مایل رفتار لهیدگی مناسب و جذب انرژیضلعی

نازک به دلیل وزن کم و رفتار خوب در برابر کمانش و لهیدگی در اثر ضربه که یک مسئله مهم در کاهش نیروی برخورد و 

                                                             
1 Abramowicz & Jones 
2 Langseth & Hopper 
3 Ahmad & Thambiratnam 
4 An & et al 
5
 Energy absorption (EA) 



11 

 

( 2610، غفاری نظری و فرد )2(. عباسی، ردی2616، 1باشد، کاربرد وسیعی دارند )اوانزان وسایل نقلیه میحفظ جان مسافر

های جدار نازک چند ضلعی پرداختند. با توجه به نتایج سازی چند هدفه در چهار مرحله طراحی آزمایش برای سازهبه بهینه

های با تعداد ضلع و ضخامت باال، ها نشان دادند که تیوبا، آنهو طراحی آزمایش 3سازی به روش تاگوچیحاصل از بهینه

های جدار نازک میزان جذب انرژی و نیروی برخورد به عوامل زیادی همچون شکل کنند. در مقطعانرژی بیشتری جذب می

بستگی دارد که از این ها و ... ، مشخصه ابعادی آن0های تو در تو، ضخامت، زاویه برخورد، آغازگر خمشیبسطح مقطع، تیو

( تاثیر ها جهت کاهش نیروی برخورد اولیههای مقطعی در تیوب)برشهای تو در تو و آغازگرهای خمشی میان تیوب

(. در طراحی و تحلیل این 2619و همکاران،  9مستقیمی در افزایش جذب انرژی و کاهش نیروی بیشینه برخورد دارند )کیو

ی بایستی به عنوان پارامتر مهم در نظر گرفته و به دو معیار مهم برای افزایش جذب انرژی ها، افزایش مقاومت لهیدگمقطع

توجه شود: استفاده از مواد با خواص مکانیکی خوب و طراحی تیوب چند ضلعی با ضخامت بهینه شده جهت رفتار لهیدگی 

ها داشته و زاویه بین مت و ایستایی تیوبها و افزایش یا کاهش یک ضلع، تاثیر مهمی در مقاومقطع مناسب. تعداد ضلع

(. 2612، 0درجه جهت افزایش بازدهی در جذب انرژی تاثیر بسزایی دارند )تانگ و همکاران 56-126ها در محدوده ضلع

های حاصل از فاکتورهای ورودی یک سیستم است. ها آنالیز فاکتوریلی معیاری برای تشخیص پاسخبرای طراحی آزمایش

2سازی چند هدفهزاری مناسب برای بررسی و بهینهاین روش اب
رود. در این میان روش ها به شمار میدر طراحی آزمایش 

های زیادی از مقاله. (2619، 5های جدار نازک کاربرد وسیعی دارد )باروتاجی و همکاراندر بررسی رفتار مقطع 9رویه پاسخ

ی جدار نازک بهینه و مناسب در برابر ضربه برای بارگذاری هاسازی به روش رویه پاسخ جهت طراحی سازهروش بهینه

(. جوسوف و 2612، 12اند )کی( و بارگذاری مایل استفاده کرده2669کمانش )لیو،  (،2669، 11؛ لیو2662، 16محوری )هیو

ان دادند ها نشهای تو در تو مربعی تحت بارگذاری محوری پرداختند. آن( به بررسی عددی و تجربی تیوب2619همکاران )

های تقویتی تاثیر مثبتی در بهبود شرایط لهیدگی و افزایش های با ضخامت و وزن یکسان، استفاده از دیوارهکه در تیوب

                                                             
6 Evans 
7 Reddy 
1
 Taguchi 

2 Initiators 
3 Qiu & et al 
4 Tang & et al 
6 Multi-objective optimization design 
7 Response surface method (RSM) 
8 Baroutaji & et al 
9 Hou 
16 Liu 
11 Qi 
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معیارهای  .، پرداختند1سازی ازدحام ذرهسازی فاکتورهای فوق با استفاده از روش رویه پاسخ و بهینهانرژی داشته و به بهینه

باشد. جهت حصول بهترین شرایط می 3و نیروی بیشینه برخورد 2ضربه معموال انرژی جذب شدهطراحی در مسائل مکانیک 

عملکردی، بایستی مقدار انرژی جذب شده بیشتر، نیروی بیشینه برخورد کمتر، جابجایی تیوب در اثر لهیدگی کمتر و 

و افزایش ایمنی باشند. برای برآورده های بیشتر و متقارن جهت کاهش نیروی وارد شده به مسافران خوردگی تعداد چین

نیا و همکاران باشد. علویسازی چند هدفه میهای بهینهشدن نیازهای چند معیاره مذکور، بهترین روش استفاده از روش

های با دهد که تیوبها نشان میهای مربعی ساده پرداختند. نتایج آنروی تیوب 0تاثیر آغازگرهای خمشیبه ( 2612)

سازی جایگزینی مانند روش رویه پاسخ به های مدل. تکنیکشوندی برخورد میمشی باعث کاهش نیروی بیشینهآغازگر خ

(. 2669شوند )مرزبان راد و عبداهلل پور، دلیل سرعت تکرارپذیری باال در اینگونه مسائل چند هدفه و غیر خطی استفاده می

یک ضربه تحت بارگذاری مستقیم صورت گرفته است، ولی در حقیقت های صورت گرفته در مکانبا وجود اینکه اکثر مطالعه

باشد. در این در تصادفات صورت گرفته لزوما برخورد به صورت مستقیم نبوده و بارگذاری مایل نیز در این امر دخیل می

-، هشت2ضلعی، شش0، مربعی9های جدار نازک مثلثیی دینامیکی در مقطعتحقیق، به بررسی تجربی و عددی تاثیر ضربه

، 16، 6و زوایای  (1، 29/6، 9/6، 29/6، 6)های مختلف تحت بارگذاری مایل در مقیاس 16ایو دایره 5ضلعی، ده9ضلعی

جهت انتخاب بهترین  11گیری چند معیاره تاپسیسدرجه پرداخته شده است. همچنین با استفاده از روش تصمیم 36 و 26

دهد که استفاده از مقاطع چند تیوب از لحاظ جذب انرژی و نیروی بیشینه برخورد استفاده شده است. نتایج نشان می

 های تو در تو جذب انرژی باال و رفتاری مناسب تحت بارگذاری مستقیم و مایل دارند.ضلعی با تیوب

 سواالت -1-2

های مکانیکی، ها در برابر ضربهو مقایسه مقاطع جدار نازک و رفتار آنبا وجود مطالعات صورت گرفته در بررسی 

مختلف و انتخاب تیوب مناسب  هایمقیاسهای با اشکال و تحقیقات اندکی در رابطه با تاثیر بارگذاری مایل روی تیوب

 صورت پذیرفته است. بدین جهت موارد زیر ممکن است مورد سوال قرار گیرد: 

                                                             
1
 Multi-objective particle swarm optimization (MOPSO) 

2 Energy absorption (EA) 
3 Maximum impact force (Pmax) 
4 Initiator 
5
 Triangular (T) 

6
 Square (S) 

7
 Hexagonal (H) 

8
 Octagonal (O) 

9
 Decagonal (D) 

11
 Circular (C) 

11
 Technique of order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) 
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 های ساده در حالت بارگذاری مایل بیشتر است؟های تو در تو نسبت به تیوبانرژی تیوبآیا میزان جذب  -

 ها با جنس آلومینیم همراه با قابلیت لهیدگی مناسب تحت بارگذاری مایل خواهد بود؟آیا استفاده از این تیوب -

 ه چه صورت خواهد بود؟های مختلف و انتخاب تیوب مناسب بهای با شکلنحوه تاثیر بارگذاری مایل روی تیوب -

 توان استفاده کرد؟های عددی دینامیکی میسازیآیا از نتایج بارگذاری استاتیکی در شبیه -

 استفاده کرد؟ توانای و مربعی در اعتبارسنجی مقاطع مختلف میهای دایرهآیا از تیوب -

 فرضیات -1-3

برای حل هایی هاثر ضربه نیاز به فرضی ها دربه دلیل مقایسه تجربی و عددی نتایج، جهت بررسی تغییر شکل تیوب

-سازی و کاهش زمان تحلیل و همچنین کاهش هزینه مدلها با توجه به سادهباشد. نحوه انتخاب این فرضیهمیمسئله 

 توان اشاره کرد:سازی صورت گرفته است که از جمله به موارد زیر می

 آلومینیم در نظر گرفته شده است.ها به صورت االستوپالستیک و از جنس رفتار مواد تیوب -

ها  و بارگذاری مستقیم و برای تثبیت تیوب 2و فیکسچر 1سازی تصادف از دستگاه تست یونیورسالجهت شبیه -

 مایل استفاده شده است.

 باشد.ی مایل در طول مسیر لهیدگی میدر برخورد مایل، فرض بر ثابت بودن صفحه -

 لومینیمی اکستروژن شده آماده استفاده شده است.های آجهت بررسی نتایج تجربی از تیوب -

 متغیرهای پژوهش -1-4

های با سطح مقطع متفاوت در اثر ضربه تحت بارگذاری مایل معموال از پارامترهایی برای ارزیابی رفتار لهیدگی تیوب

رامترهایی همچون تیوب، شکل سطح مقطع، زاویه برخورد، ضخامت و ... به عنوان متغیرهای ورودی و از پا 3مقیاسمانند 

شود. انرژی انرژی جذب شده، نیروی برخورد متوسط، نیروی بیشینه برخورد و ... به عنوان متغیرهای خروجی استفاده می

های مختلف است که توسط فرمول ها برای سازهگیری قابلیت جذب انرژی تیوبجذب شده یک معیار کلیدی برای اندازه

 :(2669، لیو) شودزیر محاسبه می

(1-1)     ∫        
 

 

 

 

                                                             
1
 Universal test machine 

2
 Fixture 

3
 Scale 
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 باشد.مقدار جابجایی تیوب در اثر لهیدگی می  ای و نیروی لهیدگی لحظه     که در آن 

سازی، سطح زیر منحنی با انرژی جذب شده توسط تیوب برابر خواهد بود. در نمودارهای نیرو جابجایی حاصل از مدل

هر چه مقدار انرژی جذب شده بیشتر باشد، تیوب از لحاظ مکانیک ضربه و لهیدگی رفتار مناسبی خواهد داشت. نیروی 

-به وسیله نقلیه می که معیاری مهم در ایمنی مسافران و نیروی منتقل شده     بیشینه برخورد همان باالترین مقدار 

 :(2669، لیو) آیدباشد. نیروی برخورد متوسط نیز معیاری مهم است که به صورت زیر بدست می

(1-2)       
  

 
 

∫        
 

 

 
 

 

 باشد.نیروی برخورد متوسط می     که در آن 

که به  1همزمان، از معیار بازدهی نیروی برخوردبرای ارزیابی نیروی برخورد متوسط و نیروی بیشینه برخورد به صورت 

 :(2669، لیو) توان بهره بردشود، میصورت زیر محاسبه می

(1-3)     
    

    
      

 

ی افزایش جذب انرژی خواهد بود. از اگر مقدار نسبت بازدهی نیروی برخورد به سمت یک میل کند، نشان دهنده

شود. معیار دیگری که در بعضی بیشینه برخورد باعث افزایش صدمات ناشی از ضربه در تصادفات میطرفی افزایش نیروی 

 (:2612آید )کی، باشد و از رابطه زیر بدست میمی 2شود، انرژی جذب شده مخصوصاز مقاالت استفاده می

(1-0)     
  

 
 

 

ت که باید رابطه متناسبی بین معیارهای فوق در انتخاب باشد. بدیهی اسوزن تیوب بر حسب کیلوگرم می  که در آن 

ها، از متغیرهای انرژی جذب شده و نیروی بیشینه برخورد سازی تیوبتیوب مناسب برقرار گردد. در این پژوهش با هم وزن

 ها استفاده شده است.به عنوان معیارهای طراحی جهت مقایسه تیوب

 هدف پژوهش -1-5

                                                             
1
 Crushing force efficiency (CFE) 

2
 Specific energy absorption (SEA) 
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جذب انرژی باال و نیروی بیشینه برخورد کمتر که از عوامل مهم در کاهش صدمات ناشی  هدف انتخاب تیوبی با قابلیت

 باشد، مد نظر طراحان قرار گرفته شده است.از برخورد در تصادفات وسایل نقلیه می

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-6

 کند.بررسی می باشد که واکنش قطعات را در برابر ضربات واردهای از علم مکانیک میلهیدگی و ضربه شاخه

هایی از گیرد که نمونههای جدار نازک جهت کاهش آسیب و نیروی برخورد صورت میجذب شده توسط سازه انرژی

ی ها به وسیلهتوان در صنایع خودرو، ریلی، هواپیما، هوافضا و غیره مشاهده نمود. در این پژوهش این واکنشآن را می

شود که منجر ای با قابلیت جذب انرژی باال معرفی میرار گرفته و در نهایت سازههای عددی و تجربی مورد ارزیابی قروش

به کاهش صدمات وارده به سرنشینان وسایل نقلیه شود. از این رو ضرورت این پژوهش که نتایج آن تاثیر مستقیمی در 

 کاهش صدمات ناشی از تصادفات خواهد داشت، آشکار است.

 روش تحلیل -1-7

های صنعتی مورد استفاده در حل مسائل دینامیکی به صورت گسترده در پژوهش 1حدود صریحروش تحلیل اجزای م

با این وجود روش حل صریح برای تحلیل  .(2619؛ خلخالی، 2613، 3؛ ژانگ2666و همکاران،  2قرار گرفته است )سانتوسا

گذاری شده است. های باال پایهسرعت کند، مانند مسائل برخورد درنقش مهمی ایفا می 0ها اثر جرمیمسائلی که در آن

برای مثال در آزمایش شبه استاتیک باشد. عالوه بر این نرخ بارگذاری در مسائل شبه استاتیکی واقعی بسیار پایین می

شود در صورتی که همین سرعت به سازه اعمال متر بر دقیقه در نظر گرفته میمیلی 16سرعت حرکت فک دستگاه معادل 

ثانیه در نظر گرفته شود که مقداری بسیار بزرگ  3066متر زمان تحلیل معادل میلی 366غییر شکلی معادل با شود، برای ت

است. از این رو برای انجام یک تحلیل کم هزینه، صحیح و دقیق باید هم تاثیر اثر جرمی و هم زمان تحلیل کاهش داده 

شود. در روش حل صریح، ضرب یا بر یک مقداری تقسیم میبرای کاهش تاثیرات جرمی، جرم سازه در یک مقداری شود. 

 (:2666شود )سانتوسا و همکاران، کمترین مقدار زمان هر نمو از رابطه زیر استخراج می

(1-9)      √
 

 
 

 

                                                             
1
 Explicit finite element method 

2 Santosa et al. 
3 Zhang 
4
 Inertia effect 
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افزایش مجازی چگالی با  9-1چگالی است. مطابق رابطه   مدول االستیسیته و  Eها، مشخصه طول المان   که در آن 

دهد و در نتیجه کل زمان حل به دلیل آن که به نموهای کمتری افزایش می fمقدار هر نمو تحلیل را با ضریب    ضریب 

دهد. یابد. اما همان طور که مشخص است، افزایش چگالی ماده تاثیرات اثر جرمی را افزایش میاحتیاج دارد کاهش می

تر باشد، بایستی مقدار نرخ بار اعمالی تا لیل انجام شده به یک تحلیل شبه استاتیکی صحیح نزدیکبنابراین برای اینکه تح

است که جرم سازه بر یک مقدار مشخصی تقسیم شود.  حد ممکن کاهش پیدا کند. یک روش دیگر مقیاس کردن جرم آن

زمان تحلیل افزایش  9-1ی بل مطابق رابطهاین کار باعث خواهد شد که تاثیرات اثر جرمی کاهش پیدا کند، اما در مقا

اعمال بار ) جابجایی، سرعت، نیرو و ...( به  .1توان جبران کردخواهد یافت که با افزایش سرعت بارگذاری این مساله را می

از  شوند.توانند باعث ایجاد نویز و اشتباه در تحلیل شود که میهای تنش و جابجایی میصورت ناگهانی باعث ایجاد موج

به سازه اعمال شود. این نوع  2رو برای انجام یک تحلیل شبه استاتیکی، بار اعمالی باید تا حد ممکن به صورت مالیماین

سازد. پس از انجام یک بارگذاری، از اعمال بار به صورت تدریجی و حذف تاثیرات دینامیکی ناخواسته و نویز مطمئن می

کار را به دو روش بررسی کرد: الف( اگر تحلیل انجام گرفته کامال شبه استاتیکی  توان صحتتحلیل شبه استاتیکی می

صورت مقدار باشد، سرعت ماده تشکیل دهنده پایین بوده و در نتیجه نیروهای جرمی قابل صرف نظر کردن هستند. در این

ز و نزدیک به صفر در مقایسه با انرژی انرژی داخلی برابر با کار انجام شده خارجی خواهد بود و انرژی جنبشی بسیار ناچی

 (.2619های مختلف تغییر چندانی نخواهد کرد )خلخالی، داخلی خواهد بود. ب( نمودار نیرو جابجایی در سرعت

( به 2613ژانگ و همکاران )اند. سازی رفتار شبه استاتیکی استفاده کردهمحققان مختلفی از روش صریح برای شبیه

برای افزایش جرم ماده تشکیل دهنده و در نتیجه کاهش زمان تحلیل  16آلومینیمی با ضریب های سازی قوطیشبیه

ها نشان دادند که انرژی جنبشی در مقابل انرژی داخلی بسیار کوچکتر است و همچنین نمودار نیرو جابجایی پرداختند. آن

سازی شبه برای شبیه 3کرش-افزار پمز نرم( ا2666کند. سانتوسا و همکاران )با تغییر ضریب مقیاس جرم تغییری نمی

کاهش دادند و در مقابل سرعت  1666ها جرم ماده را با ضریب های جدار نازک استفاده کردند. آناستاتیکی مقطع

ها همچنین نشان دادند که انرژی داخلی در مقایسه با انرژی جنبشی مقدار متر بر ثانیه افزایش دادند. آن 2بارگذاری را تا 

بسیار کمی دارد و نمودار نیرو جابجایی مستقل از سرعت اعمالی است. در این تحقیق بر اساس منابع مذکور از نرخ 

                                                             
1 www.lstc.com\manuals\ls-dyna 
2 Smooth loading 
3
 Pam-crash 

http://www.lstc.com/manuals/ls-dyna
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انیه برای اعتبارسنجی با ثیک میلیونم  1متر بر دقیقه در آزمایش تجربی و فاصله زمانیمیلی 16بارگذاری شبه استاتیکی 

 نتایج عددی استفاده شده است.

 افزارنرم -1-8

 ها استفاده شده است.سازی رفتار لهیدگی تیوبجهت شبیه دایناافزار المان محدود سازی عددی از نرمجهت مدل

بین اجزا، سرعت تحلیل و  2های مختلف مواد، ابزارهای متنوع در ایجاد تماساین نرم افزار به دلیل دارا بودن مدل 

دهی به طور وسیع در های ضربه و فرایندهای شکلسازی مدلافزار غیر خطی قوی در زمینه تحلیل و شبیهدقت باال و نرم

یک مدل خودرو تحت برخورد با جسم از طرف جانب در نرم  1-1در شکل  .شودمقاالت معتبر و مراکز صنعتی استفاده می

 ه شده است.افزار داینا نشان داد

 

افزار داینانرم -1-1شکل 

                                                             
1 Time step 
2
 Contact keyword 



 

 

 فصل دوم:

 عددی مدلسازی و تو در تو هایتیوب یهندسه -2
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 هاهندسه تیوب -2-1

صورت گرفته و جهت  1ها با استفاده از نرم افزار اتودسک اینونتورها، طراحی سه بعدی آنمقایسه تیوبجهت بررسی و 

-های بیرونی با نسبت مشخصی از تیوبسازی عددی استفاده شده است. اندازه تیوبفراخوانی در نرم افزار داینا برای مدل

 1-2( استخراج شده است. در شکل 2662های تست شده در آزمایش تجربی طبق منبع )حسینی تهرانی و پیرمحمد، 

 (a/b)ی تیوب داخلی و اندازه (a)ی تیوب خارجی، اندازه (b)های مورد نظر نشان داده شده که در آن سطح مقطع تیوب

 باشد.تیوب مورد نظر می مقیاس

ایدایره ضلعیده  ضلعیهشت  ضلعیشش   تیوب مثلثی مربعی 

    

  

شکل 

 مقطع

هاسطح مقطع تیوب -1-2 شکل  

 
 ها با اوزان و مساحت یکسان آورده شده است.سطح مقطع تیوب 2-2در شکل 

 

 های بیرونیمقطع تیوب -2-2شکل 

                                                             
1 Autodesk Inventor 
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های ابعادی و هندسی تیوباند. مشخصات سازی شدهها با یکدیگر با مساحت و اوزان یکسان مدلبرای مقایسه تیوب

 نشان داده شده است. 1-2گذاری شده مربوطه در جدول مورد استفاده در این پژوهش همراه با کد نام

 هامشخصات ابعادی و هندسی تیوب -1-2 جدول

 کد تیوب
شکل سطح 

 مقطع

a   اندازه

(mm) 

 b اندازه

(mm) 

 مقیاس

(a/b) 

 مساحت

(mm
2
) 

 ارتفاع

(mm) 

 ضخامت

(mm) 
 (g) وزن

T-0 9/112 6 مثلثی  6 9529 266 30/1  0/333  

T-0.25 9/112 39/25 مثلثی  29/6  9529 266 15/1  9/333  

T-0.5 29/99 مثلثی  9/112  9/6  9529 266 62/1  330 

T-0.75 13/99 مثلثی  9/112  29/6  9529 266 50/6  2/333  

T-1 9/112 - مثلثی  - 9529 266 29/1  1/333  

S-0 3/22 6 مربعی  6 9529 266 33/1  333 

S-0.25 32/15 مربعی  3/22  29/6  9529 266 23/1  0/333  

S-0.5 0/39 مربعی  3/22  9/6  9529 266 10/1  1/333  

S-0.75 52/92 مربعی  3/22  29/6  9529 266 62/1  9/330  

S-1 3/22 - مربعی  - 9529 266 2 5/333  

H-0 ضلعیشش  6 09 6 9599 266 9/1  2/330  

H-0.25 ضلعیشش  12 09 29/6  9599 266 30/1  2/333  

H-0.5 ضلعیشش  20 09 9/6  9599 266 29/1  2/333  

H-0.75 ضلعیشش  30 09 29/6  9599 266 10/1  1/333  

H-1 ضلعیشش  - 09 - 9599 266 19/2  9/333  

O-0 ضلعیهشت  6 2/39  6 9592 266 32/1  330 

O-0.25 ضلعیهشت  9/9  2/39  29/6  9592 266 25/1  5/333  

O-0.5 ضلعیهشت  0/12  2/39  9/6  9592 266 21/1  0/333  

O-0.75 ضلعیهشت  0/20  2/39  29/6  9592 266 10/1  2/333  

O-1 ضلعیهشت  - 2/39  - 9592 266 15/2  1/333  

D-0 ضلعیده  6 5/22  6 9595 266 29/1  3/333  

D-0.25 ضلعیده  59/0  5/22  29/6  9595 266 21/1  3/330  

D-0.5 ضلعیده  59/13  5/22  9/6  9595 266 12/1  333 

D-0.75 ضلعیده  52/26  5/22  29/6  9595 266 10/1  0/333  

D-1 ضلعیده  - 5/22  - 9595 266 21/2  1/333  

C-0 ایدایره  6 2/92  6 9522 266 39/1  3/333  
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C-0.25 ایدایره  9/21  2/92  29/6  9522 266 31/1  5/333  

C-0.5 ایدایره  0/03  2/92  9/6  9522 266 20/1  333 

C-0.75 ایدایره  0/09  2/92  29/6  9522 266 19/1  1/333  

C-1 ایدایره  - 2/92  - 9522 266 20/2  9/333  

 سازی عددیمدل -2-2

 ضلعیضلعی و هشتهای چند ضلعی مثلثی، مربعی، ششبه مقایسه جذب انرژی تیوب( 2610) نیا و پارساپورعلوی

ضلعی با در نظر گرفتن ها دریافتند که تیوب شششبه استاتیکی پرداختند. آن ساخته شده از آلومینیم تحت بارگذاری

های تقویتی در دهد که استفاده از دیوارهها نشان میکنند. بررسی آنهای تقویتی داخلی انرژی بیشتری را جذب میدیواره

ود. بنابراین، در این پژوهش مقایسه شخوردگی متقارن تیوب میداخل تیوب باعث رفتاری مناسب در برابر لهیدگی و چین

-نشان داده شد، دیواره 1-2 های تقویتی تحت بارگذاری مایل صورت گرفته است. همان طور که در شکلها با دیوارهتیوب

؛ 2619کنند )کیو و همکاران، ها متصل شده که در این صورت انرژی بیشتری را جذب میهای تقویتی به وسط ضلع تیوب

ها طبق بباشد. نحوه کدگذاری این تیوتیوب می 36سازی شده به تعداد های مدل(. تیوب2610پارساپور، نیا و علوی

باشد. از نرم افزار المان می 29/6 مقیاستیوب مثلثی با  یهنشان دهند T-0.25 به این صورت که تیوب با کد 1-2جدول 

ها تحت های مذکور و رفتار لهیدگی آنسازی عددی تیوبمحدود با روش حل صریح دینامیک غیر خطی داینا جهت مدل

ی صلب افزاری که از یک دیوارهی تنظیمات نرممدل المان محدود و نحوه 3-2 استفاده شده است. در شکل مایلبارگذاری 

از ی صلب پایینی در قسمت تحتانی تیوب جهت جلوگیری کیلوگرم جهت بارگذاری مایل و دیواره 966باالیی به وزن 

متر بر ثانیه بر  16ی ، صفحه صلب باالیی با سرعت اولیهمایلحرکت در راستای تیوب استفاده شده است. تحت بارگذاری 

 9با  1تسای-ای نوع بلیچکوهای تقویتی از فرموالسیون المان پوستهکند. تیوب داخلی، خارجی و دیوارهتیوب برخورد می

جهت جلوگیری  2شنیطراحی شده است. تکنیک کاهش انتگرالی و کنترل ساعتگیری در راستای ضخامت ی انتگرالنقطه

-افزار داینا به کار گرفته شده است. اندازه شبکهاز خطای تحلیلی و انرژی صفر در تغییر شکل پالستیکی زیاد، توسط نرم

ی جهت باال بردن دقت در طی بندها از بزرگترین اندازه شروع شده و بر اساس شبکهی روش همگرایی مشبندی با مطالعه

همچنین برای کاهش نویز و پایداری نتایج در  متر انتخاب شده ومیلی 1در  1ی ها به اندازهدهی، برای تیوبفرایند شکل

در بررسی  ،هاهای تیز و تغییر شکل پالستیک زیاد آنو به دلیل وجود گوشه تو در توجدار نازک  هایتیوبفرایند لهیدگی 

                                                             
1 Belytschko-Lin-Tsay 
2 Hourglass 
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-بندیافزار داینا تنظیم و در این نواحی از شبکهتوسط نرم 1پذیری، نوع رفتار کرنش در راستای ضخامتپارامترهای ضربه

های صلب برای ایجاد تماس بین دیواره 3از روش تماس اتوماتیک سطح به سطح .ریزتر استفاده شده استو  2تطبیقیهای 

ها جهت جلوگیری از نفوذ المان 0ود تیوب از روش تماس اتوماتیک تکیهای خو تیوب و همچنین برای تماس بین المان

مواد تشکیل . در نظر گرفته شده است 19/6برای همه سطوح تماسی  9استفاده شده است. مقدار ضریب اصطکاک کولمب

 2266به مشخصات: چگالی  AA6060-T4های مطالعه شده از جنس آلومینیم اکسترود شده با کد تجاری ی تیوبدهنده

 102مگاپاسکال و تنش نهایی  00پاسکال، تنش تسلیم گیگا 09، مدول یانگ 33/6مکعب، نسبت پواسون کیلوگرم بر متر

افزار داینا با در نرم 123ها به صورت االستوپالستیک به شماره مدل رفتار مواد استفاده شده در تیوب باشد.یمگاپاسکال م

افزار داینا که در نرم 26های صلب باالیی و پایینی از شماره مدل و برای دیواره 0پالستیک خطی سخت شوندهی عنوان ماده

 خواص مکانیکی تیوب آلومینیمی آورده شده است. 2-2 باشد، استفاده شده است. در جدولمی 2برای اجسام صلب

 AA6060-T4خواص مکانیکی تیوب آلومینیمی  -2-2 جدول

 (MPa)تنش  00 20 120 100 190 199 100 102

 کرنش پالستیکی 6 662/6 629/6 69/6 629/6 1/6 19/6 19/6

 

 

 

 
 

 افزاریمدل المان محدود نرم -3-2شکل 

                                                             
3 Treatment of through thickness strain 
4 Adaptive mesh 
5 Automatic surface to surface 
1 Automatic single surface 
2 Coulomb friction 
3 Piecewise linear plasticity hardening 
4 Rigid 

 تیوب

 سر گیردار تیوب
ی صلب دیواره

 پایینی

Ɵ  

ی صلب دیواره

 کیلوگرم 966 = جرم باالیی

 متر برثانیه 16 سرعت =

    =( Ɵ)مایل   برخورد

 درجه 36، 26، 16، 6

 

 آزاد تیوبسر 
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ها با درجه و مقایسه آن 36و  26، 16های لهیده شده در اثر بارگذاری مایل تحت زوایای به منظور بررسی تیوب

 00متر که به مقدار میلی 106ی افزاری، مقدار جابجایی دیواره صلب باالیی به اندازهسازی نرمبارگذاری مستقیم در مدل

 باشد، در نظر گرفته شده است. ها میدرصد از طول کل تیوب
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 :سومفصل 

بارگذاری  ها تحتتیوب یمطالعه و مقایسه -3

 دینامیکی مستقیم و مایل
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 مستقیمدینامیکی ها تحت بارگذاری نتایج تیوب -3-1

ضلعی و ضلعی، دهضلعی، هشتتیوب مختلف با مقاطع مثلثی، مربعی، شش 36برای مقایسه و بررسی نتایج لهیدگی 

بر  هاتیوبخوردگی سازی فرایند چینمدل جهت. درجه قرار گرفتند 36و  26، 16ای تحت بارگذاری مستقیم و مایل دایره

شود. بدین منظور جهت ایجاد می پالستیکی اولیه هنگام تغییر شکلها یک عیب اساس تحلیل کمانش اولیه و فروریزش آن

( و انرژی صفر در این های تو در توتیوبها )حاصل از فروریزش و فشردگی بیش از حد در جلوگیری از قفل شدگی المان

بت انرژی استفاده شده است. روش همگرایی ساعت شنی از نس 93شنیکنیک کاهش انتگرالی و کنترل ساعتنواحی از ت

، از هااین تیوبآید. به دلیل تغییر شکل پالستیکی و زیاد در فروریزش به دست می هاتیوبمصنوعی به انرژی داخلی 

 1-3در شکل  (.2619)کیو و همکاران،  های عددی استفاده شده استشنی در مدلسازیبرای کنترل ساعت 1/6ضریب 

ها سازیها در تمامی شبیهسازی عددی نشان داده شده است. این نسبتتغییرات این نسبت انرژی با زمان برای شبیه

درصد بوده که در محدوده قابل  3 نسبت انرژی مصنوعی به انرژی داخلی کمتر از 1-3اند. با توجه به شکل کنترل شده

 قبولی است.

 
 بر حسب جابجایی منحنی نسبت انرژی -1-3شکل 

 بارگذاری مستقیمها تحت الگوی لهیدگی تیوب -3-1-1

                                                             
1 Hourglass 
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نشان  2-3ها در شکل لهیدگی آنالگوی ها با چین خوردگی منظم و متقارن ایجاد شده و در بارگذاری مستقیم، تیوب

های با اند به طوری که تیوبرونده شدهها دچار فروریزش پیشی تیوبشود همهطور که مشاهده میداده شده است. همان

اند. همچنین در تر لهیده شدههای مرتب و منظمضلعی با چینضلعی و دههای هشتی زیاد مانند تیوبتعداد گوشه

ها ایجاد شده است. در ی تقویتی تماس ندارند تغییر شکل بیشتری در جهت عرض آنها که با دیوارههایی از تیوبقسمت

هایی از پایین تیوب قسمت 29/6های با مقیاس های مثلثی رفتار لهیدگی نامناسبی داشته و در اکثر تیوباین میان تیوب

 نیز دچار لهیدگی نامتقارن شده است که باعث کاهش جذب انرژی خواهند شد.

 ضلعیشش مربعی مثلثی مقیاس

6 

   

29/6 

   

9/6 
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29/6 

   

1 

   

 ایدایره ضلعیده ضلعیهشت  مقیاس

6 

   

29/6 

   

9/6 
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29/6 

   

1 

   

 ها تحت بارگذاری مستقیمالگوی لهیدگی تیوب -2-3شکل 

 ها تحت بارگذاری مستقیمنمودار نیرو جابجایی تیوب -3-1-2

نیرو  اند. در نمودارنشان داده شده 3-3ها تحت بارگذاری مستقیم در شکل نتایج نمودارهای نیرو جابجایی تیوب

ی بارگذاری با شیب تند به سمت باال افزایش یافته و بعد از رسیدن به لحظه نیرو در 1 مقیاسهای با جابجایی تیوب

گردد و با نوسانات ایجاد شده در اثر چین خوردگی، با ی نوسان نیرویی، با سرعت باالیی به سمت پایین بر میباالترین نقطه

ها بر مبنای این یابد. بیشتر سازهامه میمختلف در طول مسیر جابجایی اد مقیاسها با نیروی بیشتری نسبت به سایر تیوب

ها پس از عبور از اولین نوسان شوند. به دلیل کمانش پالستیک، تیوببار حداکثر تقسیم بر ضریب اطمینان، طراحی می

شود که نمودار نیرو جابجایی رفتاری تکرار شونده مشاهده می 3-3نیرویی با تغییر شکل زیادی همراه هستند. در شکل 

ای است که خوردگی است. بهترین جاذب انرژی وسیلهگیری یک چینلمعادل شکها و در واقع هر جفت از قله دارد

 با دیواره تقویتی هایتیوبمقاومت ثابتی داشته و در نتیجه به شکل یکنواختی در کل زمان فرایند تغییر شکل عمل کند. 

ی اوج ایجاد کرده و فاصله زمانی هر نوسان بعد از رسیدن به نقطه های ساده، با تعداد نوسانات نیرویی زیادنسبت به تیوب

های با دیواره تقویتی و تیوب ها در تیوبو تعداد آن ی بین هر چین خوردگینیرویی بیشتری دارند. به عبارتی دیگر فاصله

 باشد.می 1 مقیاسهای با داخلی، بیشتر از تیوب
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