
 
 معاونت پژوهشی و فناوری

 

 گزارش نهایی طرح تحقیقاتی

 

های دوجداره مطالعه رفتار فروریزش سازه

مخروطی با سطح مقطع مختلف تحت بارگذاری 

 دینامیکی

 

 : سجاد پیرمحمدطرح مجری

 مهندسی و دانشکده فنیگروه مهندسی مکانیک، 

 

 محقق دانشگاه پژوهشی معاونت حوزه مالی حمایت و تصویب با طرح این

 .است اجرا گردیده اردبیلی

 
 

 1395 اسفند

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 أ
 

 فهرست مطالب
 

 1.................................................................................................................... هدف و مقدمه: اول فصل

 2........................................................................................................................................ مقدمه -1-1

 4........................................................................... یانرژ یهاجاذب یرو بر شده انجام یها پژوهش بر یمرو -1-2

 6....................................................................................................... پژوهش نیا در شده انجام یکارها -1-3

 8.................................................................................................................... هاروش و مواد: دوم فصل

 9........................................................................................................................................ مقدمه -2-1

 9............................................................................................................................ هایبارگذار انواع -2-2

 10 ............................................................................................................. یکیاستاتشبه یبارگذار -2-2-1

 11 .................................................................................................................. یکینامید یبارگذار -2-2-2

 13 ....................................................................................................................... یعدد یسازهیشب -2-3

 LS-DYNA ....................................................................................................... 13 نرمافزار  یمعرف 2-3-1

 13 ............................................................................................................ حاضر قیتحق در هاالمان -2-3-2

 15 ................................................................................................... یسازهیشب هیاول و یمرز طیشرا -2-3-3

 15 ............................................................................................................................. کشش آزمون -2-4

 15 .................................................................................................................. کشش آزمون هدف -2-4-1

 16 ......................................................................................................................... ومتریاکستنس -2-4-2

 17 ...................................................................... ورسالیونی دستگاه از استفاده با کشش آزمون انجام نحوه -2-4-3

 18 ..................................................................................... هاسازه جنس یکیمکان اتیخصوص استخراج -2-4-4

 TOPSIS ......................................................................................... 20 شاخصه چند یریگمیتصم روش -2-5

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... هدفه چند یسازنهیبه روش -2-6

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... بحث و جینتا: سوم فصل

 26 ............................................................................................................................................................................................................... مقدمه-3-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................... پژوهش نیا در لیتحل مورد یهاسازه -3-2

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ یسنج صحت -3-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ یدگیله یهاشاخص -3-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................ کیژنت تمیالگور و یمصنوع یعصب شبکه -3-5



 ب
 

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... هدفه چند یسازنهیبه -3-6

 .Error! Bookmark not defined .................................................. سیتاپس یریگمیتصم روش یسازادهیپ -3-7

 .Error! Bookmark not defined ................. نهیبه ابعاد با یهاسازه یدگیله از حاصل جینتا و شکل رییتغ یالگو -3-8

 .Error! Bookmark not defined .................................................... یدگیله یروین نهیشیب یروین کاستن -3-9

 .Error! Bookmark not defined ................................................. شنهاداتیپ و یریگجهینت: چهارم فصل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... یریگجهینت -4-1

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. یآت یکارها یبرا شنهاداتیپ -4-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج
 

اشکالفهرست   

 11 .......................................................... یکیاستات شبه یبارگذار انجام جهت ورسالیونی دستگاه کیشمات 1-2 شکل

 11 .............................................................................................................. شده ساخته کسچریف 2-2 شکل

 12 ................................................................................. (چکش سقوط) ضربه آزمون دستگاه کیشمات 3-2 شکل

 14 ................................................................................................................. هاسازه یبندشبکه 4-2 شکل

 15 ............................................................................. هیاول و یمرز طیشرا همراه به محدود المان مدل 5-2 لشک

 16 .............................................................................................................. کرنش –تنش نمودار 6-2 شکل

 17 ............................................................................................................. ومتریکستنسا گرحس 7-2 شکل

 18 ............................................................ کششش آزمون انجام جهت موردنظر ماده جنس از نمونه یالگو 8-2 شکل

 18 .......................................................................... ورسالیونی دستگاه از استفاده با کشش آزمون انجام 9-2 شکل

 19 .............................................................. کشش آزمون در یکشش بار اعمال از پس هانمونه شدن پاره 10-2 شکل

 19 ....................................... کشش آزمون از آمده بدست AA6060-T4 ومینیآلوم اژیآل کرنش-تنش نمودار 11-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ یعصب یشبکه کیشمات 12-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................................. قیتحق نیا در گرفته نظر در یهاسازه 1-3 شکل

 !Error ........ ییجابجا -روین نمودار( ب) شکل رییتغ یالگو( الف: )یکیاستات شبه لیتحل یشگاهیآزما و یعدد جینتا 2-3 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ..... ییجابجا -روین ینمودارها( ب) شکل رییتغ یالگو( الف) ضربه یبارگذار یبرا یشگاهیآزما و یعدد جینتا 3-3 شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... یسازنهیبه مسئله انیجر نمودار 4-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................................. یمصنوع یعصب یشبکه بسته اگرامید 5-3 شکل

 SEA ............................... .Error! Bookmark not defined( ب) ،maxF( الف) یبرا شده محاسبه MSE 6-3 شکل

 شش( ب) ،یمربع( الف) یهامقطع سطح با نهیبه نقاط همراه به یسلول چند یمخروط یهاسازه یبرا پارتو ینمودارها 7-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................... یرویدا( ه) و یضلع ده( د) ،یضلع هشت( ج) ،یضلع

 !Error . ییجابجا -روین ینمودارها( ب رشکلییتغ یالگو( الف شدهنهیبه یمخروط یهاسازه یبرا محدود اجزاء جینتا 8-3 شکل

Bookmark not defined. 

 !Error ............. یرویدا( راست سمت) یسلولکی و( چپ سمت) یچندسلول یمخروط یهاسازه یبرا یعدد جینتا 9-3 شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...................... یدگیله یروین نهیشیب کاهش یبرا مختلف سازه نوع سه 10-3 شکل



 د
 

 !Error .............. ییجابجا -روین ینمودارها( ب رشکلییتغ یالگو( الف مختلف سازه سه یبرا محدود اجزاء جینتا 11-3 شکل

Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not defined. ........... مختلف سازه سه یبرا maxF (ب) و SEA( الف)  محدود اجزا جینتا 12-3 شکل

 

 فهرست جداول

 Error! Bookmark not ............ یمخروط یهاسازه یبرا شبکه آموزش تمیالگور در شده استفاده یعدد جینتا 1-3 جدول

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ......... یمربع مقطع سطح یبرا یسازنهیبه از حاصل یطراح نقاط مجموعه 2-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined .. یضلعشش مقطع سطح یبرا یساز نهیبه از حاصل یطراح نقاط مجموعه 3-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined . یضلعهشت مقطع سطح یبرا یساز نهیبه از حاصل یطراح نقاط مجموعه 4-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ..... یضلعده مقطع سطح یبرا یساز نهیبه از حاصل یطراح نقاط مجموعه 5-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ....... یرویدا مقطع سطح یبرا یساز نهیبه از حاصل یطراح نقاط مجموعه 6-3 جدول

 Error! Bookmark ... شدهنهیبه ابعاد با یمخروط یهاسازه یبرا یمصنوع یعصب یهاشبکه و نایدا-اس ال جینتا 7-3 جدول

not defined. 

 یدهوزن یریگ میتصم سیماتر( ب) ،یریگ میتصم سیماتر( الف) ،یمخروط یهاسازه یبرا سیتاپس روش یجهینت 8-3 جدول

 .Error! Bookmark not defined ...........................................................سیتاپس یبند رتبه یجهینت( ج) شده،

 .Error! Bookmark not defined ....................................... مختلف سازه سه یبرا سیتاپس روش جینتا 9-3 جدول

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ه
 

 

 
 

 

 عالئم اختصاری
 

𝐴+ ال مثبتفاصله از ایده 

𝐴− ال منفیفاصله از ایده 

𝐴𝑖𝑗 ماتریس تصمیم 

𝑡 ( ضخامت سازهmm) 

𝐶𝑖 ضریب نزدیکی 

𝑉 ( سرعت برخوردm/s) 

𝑆𝐸𝐴 ( جذب انرژی مخصوصkJ) 

𝐹max ( نیروی بیشینه برخوردkN) 

𝑚  جرم 

𝑃  نقطه بهینه 

𝑆  به لوله خارجی نسبت لوله داخلی 

𝑟𝑖𝑗  ماتریس نرمال 

𝑆𝑖
 ال مثبتمعیار فاصله برای ایده +

𝑆𝑖
 ال منفیمعیار فاصله برای ایده −

𝑉𝑖𝑗 شاخص وزن فاکتور 

𝛳 گیری مخروطی شکلزاویه 

 

 
 

 

 



 و
 

 
 

 

 منابع
 

    Abramowicz W. and Jones N. (1984). Dynamic axial crushing of square tubes, Interna tional 

Journal of Impact Engineering, 2(2):179–208 

 

Abramowicz W. and Jones N. (1986). Dynamic progressive buckling of circular and square 

tubes, International Journal of Mechanical Sciences, 4(4):243–270 

 

Abramowicz W. and Jones N. (1984). Dynamic axial crushing of square tubes, Interna tional 

Journal of Impact Engineering, 2(2):179–208 

 

Aktay L., Toksoy A. and Guden M. (2006). Quasi-static axial crushing of extruded polystyrene 

foam-filled thin-walled aluminum tubes: Experimental and numerical analysis, Materials and 

Design, 27(7): 556–565 

 

Alexander J.M. 1960. An  approximate  analysis  of  the collapse  of  thin cylindrical  shells  

under  axial  loading,   Mechanics   and  Applie Mathematics, 44(1):5–10 

 

Alizadeh Yazdi M., Zamani J., Darvizeh A., Darvizeh M. and Liaghat Gh. (1385). Experimental 

analysis of thin-walled mono-cell structures and investigation of the effect of geometrical 

parameters on the specific mean collapse load, First Congress on the Special Structures, 

Tehran, Iran 

 

Alizadeh Yazdi M., Zamani J., Darvizeh A., Darvizeh M. and Liaghat Gh. (1385). Experimental 

analysis on the effect of thin ratio on the mean collapse load and energy absorption of the 

thin-walled structures, First conference on the metals deformations, Tehran, Iran 

 

   Chen W.G. and Wierzbicki T. (2001). Relative merits of single-cell,multi-cell and foam- filled 

thin-walled structures in energy absorption, Thin-Walled Structures, 39(4):287 – 306 

 

     Damghani Nouri M., Hatami H. and Ghodsbin Jahromi A. (1394). Experimental Investigation of 

Expanded Metal Tube Absorbers under axial Impact Loading, Modares Mechanical 

Engineering, 15(1):372-378 

 

 Demuth H., Beale M. and Hagan M. (2010). Neural network tool boxTM 6 user’s guide. the 

Math Works Website: The Math Works,Inc 

 

  Etghani M., Shojaeefard M.H., Khalkhali A. and Akbari M. (2013). A hybrid method of 

modified NSGA-II and TOPSIS to optimize performance and emissions of a diesel engine 

using biodiesel. Applied Thermal Engineering, 59:309-315 

 



 ز
 

 Ghamarian A., Zarei H.R. and Abadi MT. (2011). Experimental and numerical crashworthi- 

ness investigation of empty and foam-filled end-capped conical tubes. Thin- Walled 

Structures 49(10):1312–9. 

 

Guillow S.R., Lu G.X. and Grzebieta R.H. (2001). Quasi-static axial compression of thin-walled 

circular aluminum tubes, International Journal of Mechanical Sciences, 43(9):2103–2123  

 

 Hanfeng Y., Guilin W., Hongbing F., QixiangQ., Xiangzheng K.,  Jiuru X. and Zhibo L. 

(2014). Multiobjective crashworthiness optimization design of functionally graded foam-

filled tapered tube based on dynamic ensemble metamodel, Materials and Design, 55:747–

757 

 

   Hanssen A.G., Langseth M. and Hopperstad O.S. (2000). Static and dynamic crushing of 

circular aluminium extrusions with aluminium foam filler, International Journal of Impact 

Engineering,  24(5):475–507 

 

Hanssen A.G., Langseth M. and Hopperstad O.S. (2000).  Static and dynamic crushing of 

square aluminium extrusions with aluminium foam filler. International Journal of Impact 

Engineering, 24(4):347–383 

 

Hosseini S.V, Zamani J., Darvizeh A. and Soleimani M. (1388). Experimental and numerical 

analysis on the effect of geometrical and mechanical parameters on the collapse force of the 

square structures under axial loading (first part), Aerospace Mechanics Journal, 2(2):27-40  

 

Hosseini-Tehrani P. and Pirmohammad S. (2011). Collapse study of thin-walled polygonal 

section columns subjected to oblique loads, Journal of Automobile Engineering, 1(1):267-

279 

 

  Hosseini-Tehrani P. and Pirmohammad S. (2010). Study on Crashworthiness   Characteristics of 

Several Concentric Thin Wall Tubes, ASME 10th Biennial Conference on Engineering 

Systems Design and Analysis, 3(2):12–14 

 

Hosseini-Tehrani P., Pirmohammad S. and Golmohammadi M. (2008). Study on the collapse of 

tapered tubes subjected to oblique loads. Proceedings of the Institution of Mechanical 

Engineers, Part D: Journal Automobile Engineering, 222:2025–2039 

 

 Khalkhali A., Khakshourania S. and Narimanzadeh N. (2016). A hybrid method of FEM 

modified NSGAII and TOPSIS for structural optimization of sandwich panels with 

corrugated core. Journal of Sandwich Structures and Materials, 16(4):398-417 

 

    Kim H.S. (2002). New extruded multi-cell aluminum profile for maximum crash energy 

absorption and weight efficiency, Thin-Walled Structures, 40(4): 311 – 327 

 

         Langseth M. and and Hopperstad OS. (1996). Static and dynamic axial crushing of square thin- 

walled aluminium extrusions, International Journal of Mechanical Sciences, 18: 946 – 968 

 

  Liu D., Tan C., Goh C.K. and Ho W.K. (2007). Amulti objective memetic algorithm based on 

particles 

    Warm optimization, IEEE Trans.Syst.ManCybern.PartB:Cybern, 37:42–50. 

http://proceedings.asmedigitalcollection.asme.org/solr/searchresults.aspx?author=Sajad+Pirmohammad&q=Sajad+Pirmohammad


 ح
 

Malek A. and Nia B. (2009). Fundamentals of Design-Expert software, 2th Eddition, Tehran: 

93-110Afarinesh 

 

Mamalis A.G., Manolakos D.E., Baldoukas A.K. and Viegelahn G.L. (1991). Energy 

dissipation and associated failure modes when axially loading polygonal thin-walled 

cylinders, Thin-Walled Structures, 12(1):17–34 

 

Marzbanrad J. and Abdollahpour A. (2009). Effects of the triggering of circular aluminum tubes 

on crashworthiness, International Journal of crashworthiness, 14(9):591-599 

 

Naddaf Oskouei A., Khodarahmi H. and Sohrab M. (1394). Experimental and Numerical Study 

of Conical Thin Shells Collapse under Dynamic Axial Loadings. Modares Mechanical 

Engineering, 15(7): 392-402  

 

   Nagel G.M. and Thambiratnam D.P. (2004). A numerical study on the impact response and 

energy absorption of tapered thin-walled tubes. International Journal of Mechanical Sciences 

46(2):201–216 

 

Najafi A. and Rais-Rohani M. (2011).  Mechanics of axial plastic collapse in  multi-cell, multi-

corner crush tubes, Thin-Walled Structure, 49(1):1–12 

 

Narimanzadeh N., Darvizeh A. and Jamali A. (2006). Pareto optimization of energy absorption 

of square aluminum columns using multi-objective genetic algorithms. Proceedings of the 

Institution of Mechanical Engineers: Part B− Int J Engineering Manufacture, 

220(2):213−224 

 

Pirmohammad S. and Esmaeili Marzdashti S. Crushing behavior of new designed multi-cell 

members subjected to axial and oblique quasi-static loads, Thin-Walled Struct. 108:291–304 

 

Qiu N., Gao Y., Fang J., Feng ZH., Sun G. and Li Q. (2015). Crashworthiness analysis and 

design of multi-cell hexagonal columns under multiple loading cases, Finite Elements in 

Analysis and Design, 89: 89–101 

 

Schalkoff R.J. (1997). Artificial neural networks. McGraw-Hill 

Wierzbicki T. and Abramowicz W. (1986). On the crushing mechanics of thin-walled structures, 

Journal of Applied Mechanics, 50(4):727–734  

 

Zamani J., Darvizeh A., Zia Hagh M. and Soleimani M. (1387). Experimental analysis on the 

collapse load of the thin-walled extruded cell under axial quasi-static loading, Modares 

Mechanical Engineering, 31(1):91-102 

 

Zamani J., Fakhri A. and Ghamsari A.K. (2008). Experimental Analysis of the folding force in 

thin wall extruded cells under quasi-static in-plane loading, Materialwissenschaft und 

Werkstofftechnik Journal, 39(2):176-182  

 

Zhang X. and Cheng G. A. (2007). comparative study of energy absorption characteristics of 

foam-filled and multi-cell square columns, International Journal of Impact Engineering, 

34(11):1739–1752 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263823116303007
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263823116303007


 ط
 

 

 

 

بارگذاری دینامیکی  مخروطی چند سلولی تحت هایسازهرفتار لهیدگی  تحقیق حاضر، درچکیده طرح: 

مرکز تشکیل شده است که توسط چند صفحه ها از دو لوله مخروطی هماین سازه محوری بررسی شده است.

مربعی، شش ضلعی، هشت ضلعی، ده  سطح مقطع پنچ نوعهای مذکور در اند. سازهتقویتی به هم متصل شده

ذکور های مسازیهای عددی رفتار لهیدگی سازهاند. قبل از انجام شبیهمورد بررسی قرار گرفتهضلعی و دایروی 

سنجی شدند. پس از حصول صحتهای تجربی ، نتایج عددی با نتایج آزمایشداینا-ال اس افزارنرمبا استفاده از 

بیشینه نیروی  و (SEA) ویژه جذب انرژیهای اطمینان از درستی مدل اجزاء محدود ایجاد شده، شاخص

از نقطه نظر عملکرد جذب انرژی محاسبه ها جهت پیدا کردن بهترین سازه برای همه سازه( 𝐹𝑚𝑎𝑥)لهیدگی 

های مذکور سازه مصنوعی و الگوریتم ژنتیک، مقادیر بهینه ابعادعصبی شدند. در ادامه با استفاده از روش شبکه

( به دست آورده شدند. سپس از (S)و نسبت اندازه لوله داخلی به اندازه لوله خارجی  (θ))شامل زاویه مخروط 

گیری چند معیاره تاپسیس انتخاب گردید. بهینه شده، بهترین سازه به کمک روش تصمیمهای میان سازه

 S=0.578و  θ=3.94°نتایج نشان داد که سازه مخروطی دایروی دارای بهترین عملکرد با پارامترهای طراحی 

مت داخلی سازه اثر تورفتگی قس در پایانبوده و بنابراین به عنوان بهترین جاذب انرژی معرفی گردیده است. 

 مناسبی دارد.  تورفتگی لوله داخلی نتیجه )لوله داخلی و تقویتی( بررسی شد و نتایج نشان داد که

 

سازه مخروطی چند سلولی، بارگذاری دینامیکی محوری، شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم : کلمات کلیدی

  سازی، روش تاپسیسژنتیک، بهینه
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 مقدمه  -1-1

و در آن ضربه وارد شده به ناگهانی دانیم عمل تصادف یا ضربه یک رخدادی است همان طور که می        

قطعاتی که جهت کاهش آسیب آورده بر شود. سرنشینان موجب صدمات جانی و مالی جبران ناپذیری می

و تعیین واکنش این قطعات در  گیرند، جذب انرژیتحت تاثیر بارگذاری دینامیکی و شبه استاتیکی قرار می

-ضربه گیرد.برابر ضربات وارده از جمله مباحث مهمی است که در این حوزه مورد مطالعه و بررسی قرار می

سازی، را در صنایع هواپیما در مباحث مکانیک ضربه جهت جلوگیری از شوک، نقش مهمی 1گیرها

کنند. قطعات، انرژی جنبشی ناشی از ضربه را از طریق تغییرشکل ، هوافضا و غیره ایفا مییخودروسازی، ریل

، بیشینه نیروی لهیدگی و ضریب بازدهی نیروی لهیدگی کنند. میزان جذب انرژیجذب می 2االستو پالستیک

ها، تالش شده باشند که در بسیاری از پژوهشهای جاذب انرژی میاز جمله پارامترهای مهم و اساسی در سازه

بررسی، تحلیل و طراحی سیستم های جاذب  بینی و محاسبه و بهینه گردند.است که این پارامترها پیش

 اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.  نیز ازانرژی در صنعت خودرو 

Bridget Driscoll          کیلومتر  6)با سرعت برخورد تنها  در اثر تصادف 1896بود که در سال اولین کسی

ای هم روز به روز در حال افزایش های جادهبا افزایش جمعیت، ترافیک جان خود را از دست داد. بر ساعت(

 هم ایجاده میر و مرگتصادفات و در پی آن فیت خود باشند، نرخ از ظرها میزبان بیش جاده وقتیهستند و 

ای جان خود را از میلیون نفر بر اثر تصادفات جاده 2/1شود که ساالنه آمارها گفته می طبق. یابدمی افزایش

 بیشترین تعداد مرگ و میر در اثر تصادفات که دارای یده کشور ،تحقیقات جهانیطبق   .دهنددست می

االوی، نامیبیا، تایلند، ایران، سودان، سوازیلند، ونزوئال، کنگو، م هستند، به ترتیب عبارتند از:وسایط نقلیه 

 .جمهوری دومینیکن و عراق

کرده و ناگهان به یک دیوار آجری برخورد کیلومتر بر ساعت حرکت  75فرض کنید، خودرویی با سرعت       

 1000باشد. جرم خودرو ثانیه می 1/0کشد سرعت خودرو به صفر برسد، حدود کند. زمانی که طول میمی

کیلوگرم است. در اثر برخورد، نیرویی از طرف دیوار آجری به خودرو در خالف جهت حرکت خودرو به خودرو 

متر بر  200شتاب خواهیم داشت. برای این مثال مقدار شتاب منفی کاهش شدید  ،شود. در نتیجهوارد می

                                                           
1  Bumper 
2 Elasto plastic 

http://www.kojaro.com/tag/road/
http://www.kojaro.com/tag/road/
http://www.kojaro.com/tag/%D9%85%D8%B1%DA%AF/
http://www.kojaro.com/tag/%D9%85%D8%B1%DA%AF/
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نیوتن خواهد بود. این نیرو بخاطر اینکه در  200000باشد. بنابراین نیروی وارده به مقدار مجذور ثانیه می

 2/0. با فرض اینکه مدت زمان تصادف دو برابر شود )استشود، بسیار بزرگ مدت زمان کوتاهی وارد می

شود. ثانیه موجب نجات سرنشین خودرو میهر میلی ،( خواهد شد. بنابراینN100000نیرو نصف ) ثانیه(،

چون سرعت نهایی تصادف صفر است، کل انرژی جنبشی خودرو بوسیله کار انجام شده بر روی خودرو 

 شود. )تغییرشکل( و محیط بصورت مچاله شدن، خمش، گرما، نور و ... تلف می

ا مان ضربه یبرای اینکه جان سرنشین حفظ شود، باید زکه ریم یگمیچنین نتیجه  از موارد مطرح شده

ف زای مختلکل اجتصادف را طوری زیاد کنیم که آسیبی به سرنشین وارد نشود. این عوامل عبارتند از تغییرش

-رژی میذب انجخودرو، کمربند ایمنی، کیسه هوا و ... . موتور، فریم، سپر، صندوق و شاسی، عمده مناطق 

 ا قبل ازصادف رتدهند. این اجزا با خم شدن و له شدن، انرژی باشند که فاصله و زمان توقف را افزایش می

ورد دینامیکی بنابراین برخ .شوندمیرنشینان باعث تامین امنیت سکنند و ورود به کابین سرنشین تلف می

های شکلتغییر تعداد زیادی ،ان بسیار کمنهایت پیچیده است. زیرا در یک زمخودرو با مانع یک پروسه بی

 مشخصه تاثیر گذارد.هایی خاص تاثیر میافتد و بر اتصاالت االستیکی جرماالستیک و پالستیک اتفاق می

ا آن بجبورند مکه خودرو سازان  شکل، امروزه و مطمئناً در آینده هم موضوع بسیار مهمی است مثبت تغییر

ست. ق بیمه اهای تعمیر و حای تحت تاثیر هزینهخودرو بطور قابل مالحظهمواجه شوند. هزینه نگهداری 

یاز به تعمیر دیدگی که نشود. به عالوه آسیببندی حق بیمه مشاهده میموفقیت در ایمنی خودرو در طبقه

 .بدیایش میافزا بسیار محدود و کمی داشته باشد، زمان تعمیر را کاهش داده و صرفه اقتصادی خودرو مجدداً

بررسی خصوصیات تغییر شکل ایجاد شده، از مهمترین موضوعاتی است که خودروسازان با آن مواجه         

پذیری دو موضوع متضاد قابل بحث است. یکی پایین بودن شکل ،پذیری بدنه خودروهستند. در بحث شکل

پایین بودن شکل پذیری بدنه باشد. در صورت پذیری بدنه خودرو میبدنه خودرو و دیگری باال بودن شکل

اما در  ؛خودرو، بدیهی است که بدنه خودرو کمتر آسیب خواهد دید. بنابراین هزینه تعمیر کمتر خواهد بود

پذیری کم(، ایمنی سرنشین پایین خواهد آمد. بر عکس، در صورت عوض به خاطر جذب انرژی پایین )شکل

بدنه خودرو بیشتر آسیب خواهد دید. بنابراین هزینه تعمیر  پذیری بدنه خودرو، بدیهی است کهباال بودن شکل

رود. لذا می ی زیاد(، ایمنی سرنشین باالپذیراما در عوض به خاطر جذب انرژی باال )شکل ؛زیاد خواهد شد
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های با سرعت پایین، تغییرشکل آنچنانی در بدنه خودرو شود که در تصادفبدنه خودرو به صورتی طراحی می

ید طوری ترکیب بدنه خودرو با ،و در تصادفهای با سرعت باال های تعمیر(د )بخاطر کم کردن هزینهایجاد نشو

از هزینه تعمیر خودرو در مقابل زنده ماندن  ی،حالت را تامین کند )در چنین انسرنشین عمل کند که ایمنی

کیل دهنده بدنه خودرو شود(. برای دستیابی به این سطح طراحی پیچیده، اجزای تشپوشی میسرنشین چشم

 .ها را در پی داشته باشدد که این خواستهنباید طوری طراحی شو

 

 های انرژیمروی بر پژوهش های انجام شده بر روی جاذب -1-2

ضربات  باشد که واکنش قطعات مختلف را در برابرای از علم مکانیک ضربه میشاخه برخورد،لهیدگی و         

-هایی از آن را مینمونه .سازدمشخص می گیرد()که توسط این قطعات جهت کاهش آسیب صورت می وارده

قطعات مذکور انرژی برخورد را از طریق  مشاهده نمود. و هوا فضا ، هواپیما، ریلیخودروصنایع  توان در

سایل نقلیه و افزایش تقاضا جهت ارتقا امنیت در و کنند.پالستیک مستهلک می-های االستکتغییرشکل

های جاذب ها باعث شده تا مجموعه تحقیقات منسجمی بر روی سازهمباحث مربوط به عملکرد فروریزش سازه

-های مختلف صورت گیرد. این مطالعات شامل تحقیقات تجربی و عددی بر روی سازهانرژی با مقاطع و جنس

مربعی، (( 1394(، گیلو و همکاران )1986) (، ابراموویچ و جونز1960) )الکساندر های با مقاطع دایروی

، (1984ابراموویچ و جونز )(، 1991) (، مامالیس و همکاران1983)ابراموویچ )وایرزبیکی و  غیره مستطیلی و

با انجام  (1385) حسینی و همکاران باشند.می ((1387) (، زمانی و همکاران1385) علیزاده و همکاران

تنش تسلیم و شرایط  (،ضخامت و ارتفاع سازه) تاثیر پارامترهای هندسیهای گسترده تجربی و عددی، تحلیل

با  (2008) اند. زمانی و همکارانهای چهارگوش بررسی کردهلهیدگی سازهمیزان نیروی را بر روی مرزی 

ی کرده و دریافتند که های چهارگوش، اثر تعداد ردیف سازه و ضخامت را بررسانجام تحقیقی بر روی سازه

 7/4تعداد ردیف سازه رابطه مستقیمی با جذب انرژی سازه داشته و دو برابر کردن ضخامت نیز باعث افزایش 

جداره های تکمیزان جذب انرژی سازه (2011) تهرانی و پیرمحمد حسینیشود.  برابر جذب انرژی می

های بارگذاری محوری و ضلعی و دایروی( را در حالتضلعی، هشتضلعی )مربعی، ششمستقیم با مقاطع چند

ضلعی دارای پتانسیل زیادی جهت جذب انرژی تصادفات مایل بررسی کرده و مشاهده کردند که مقاطع هشت
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جاذبهای انرژی مربعی ساخته شده از فوالد را بررسی کرده و ( 1984،1986)ابراهیموویچ و جونز باشند. می

 لنگسس و هپورستد مشاهده کردند.  متقارن و نامتقارن را در فرایند لهیدگی خوردگیهای چینمکانیزم

جاذبهای انرژی مربعی و دایروی را تحت بارهای دینامیکی و استاتیکی مورد مطالعه قرار داده و  (1996)

یکی نتیجه گرفتند که نیروی لهیدگی میانگین در حالت بارگذاری استاتیکی بزرگتر از حالت بارگذاری دینام

 دامغانی نوری و همکاران .باشندباشد و همچنین مکانیزم لهیدگی در مقاطع مربعی و دایروی مشابه هم میمی

را مطالعه کرده و نتایج  ی محوریهای مشبک تحت بارگذارای ساخته شده از ورقهای استوانهجاذب( 1394)

کم و مکانیزم فروریزش کارآمد دارای ظرفیت های مشبک به دلیل دارا بودن وزن ورقآنها نشان داده است که 

 .جذب انرژی باالیی هستند

ی وزنشان دارا نازک با احتسابهای چند سلولی جدار دهند که سازهتحقیقات صورت گرفته نشان می       

 مکارانکیو و ه((. 2002(، کیم )2001) )چن و وایرزبیکیباشند می  ظرفیت جذب انرژی قابل قبولی

ه بررسی کرده جدارجداره و چندهای مستقیم را به صورت تکسازه (2016) پیرمحمد و اسماعیلی و( 2015)

تحقیقاتی را  (2011) جداره است. نجفی و رئیس روحانیجداره کارآمدتر از سازه تکو دریافتند که سازه چند

ادند دانجام  شبه استاتیکیهای جدار نازک چند سلولی تحت بارگذاری جهت درک بهتر رفتار فروریزش سازه

جداره ی تکهاتری نسبت به سازهعملکرد فروریزش مناسب های چندسلولی دارایو دریافتند که این سازه

های کارهای عددی بر روی رفتار جذب انرژی سازه (2010) مدتهرانی و پیرمح-باشند. حسینیمرسوم می

داد  نها نشانقات آری و مایل انجام دادند و نتایج تحقیجدار نازک دوالیه آلومینیومی را تحت بارگذاری محو

باشد. یمر ضخیم الیه جداهای تکهای جدار نازک دوالیه دارای رفتار لهیدگی بهتری نسبت به سازهکه سازه

 و)هنسن  تالیکیمهای جدار نازک پر شده با فوم مانند فوم از طرف دیگر، تحقیقات وسیعی نیز بر روی سازه

ه است. ژنگ انجام شد( (2011) (، قماریان و همکاران2006)اکتای و همکاران ) و پلیمری( 2000لنگسس )

 ی چند سلولیهااند که بازدهی جذب انرژی سازههای عددی نشان دادهسازیانجام شبیه با( 2007)و چنگ 

 های پرشده با فوم هستند. درصد بیشتر از سازه 100تا  50حدود 

های بر تحقیقات انجام شده در گذشته مشخص است که اغلب این تحقیقات بر روی سازهبا مروری         

نداف  برای مثال،های مخروطی انجام شده است. مستقیم بوده است. با این حال، تحقیقاتی نیز بر روی سازه
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به را های جدار نازک سربسته مخروطی فتار فروریزش و جذب انرژی پوستهر (1394) اسکویی و همکاران

 رفتار جذب انرژی سازه (2008) تهرانی و پیرمحمداند. حسینی مورد مطالعه قرار دادهصورت عددی و تجربی 

 های بارگذاری محوری و مایل بررسی کرده و مشاهده کردندمخروطی با سطح مقطع مستطیلی را در حالتنیم

-های مستقیم میهای مخروطی دارای پتانسیل زیادی جهت جذب انرژی تصادفات در مقایسه با سازهکه سازه

های مخروطی دایروی و میزان حضور فوم در سازه( 2014) در تحقیق دیگری، هنفنگ و همکاران باشند.

نگال و  گردد.ها میسازهجذب انرژی آنها را مطالعه کرده و دریافتند که فوم باعث افزایش استحکام این 

های مستقیم و مخروطی تک جداره را با هم مقایسه کرده و بر رفتار جذب انرژی سازه (2004)تامبیراتمان 

 اند. های مخروطی صحه گذاشتهبهتر بودن سازه

 

 پژوهشکارهای انجام شده در این  -1-3

شکل ی تغییرالگوعددی و آزمایشگاهی رفتار جذب انرژی  و بررسی  مطالعه، در این طرح پژوهشی        

و دایروی  ی، هشت ضلعی، ده ضلعضلعیمخروطی چند سلولی با مقاطع مختلف  مربعی، شش های تیوبیسازه

داره و جتک  مخروطی هایها شامل لولهتحت بارگذاری دینامیکی محوری ارائه گردیده است. این سازه

 باشند.می (ها هستندداخلی که واصل بین جداره کنندهفحات تقویتص )شاملجداره دو

د در مسائل جذب نتوانکه می ها لهیدگی و ضربهدر فصل دوم به معرفی انواع بارگذاری ،بدین منظور        

 داینا-ساال اجزاء محدود افزارنرمد، پرداخته شده است. همچنین در این فصل، به معرفی نانرژی مطرح باش

همچنین، به . ها اشاره شده استهای دینامیکی بر روی آنها و انجام تحلیلسازه سازی لهیدگیجهت مدل

ش معرفی رو .پرداخته شده استها از طریق آزمون کشش خصوصیات مکانیکی جنس سازه نحوه تعیین

-رژی و روشبهترین سازه از لحاظ عملکرد باالی جذب ان برای تعیین ی تاپسیسگیری چند شاخصهتصمیم

ز دیگر اراحی سازی چند هدفه )شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک( برای بهینه کردن پارامترهای طهای بهینه

  .باشدمباحث مطرح شده در این فصل می

سنجی صحتمطالب مربوط به پس از معرفی دقیق پژوهش صورت گرفته در این طرح، در فصل سوم 

های مهم مطرح شده در شاخصدر ادامه، آورده شده است. مدل اجزاء محدود از طریق آزمایشات تجربی 



7 
 

سپس توضیح داده شده است.  بیشینه نیروی لهیدگی ومخصوص های انرژی شامل جذب انرژی مسائل جاذب

-پیاده سازی روش ،محوری -دینامیکی های مخروطی چند سلولی تحت بارگذاریعملکرد جذب انرژی سازه

بیان پارامترهای هندسی نقاط  و بهینه برای یافتن بهترین سازه چند هدفه سازیگیری و بهینههای تصمیم

 حاضر بیان شده است. پژوهشاز  گیرینتیجهقسمت نیز  چهارم. در فصل شده است
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 هافصل دوم: مواد و روش
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 مقدمه  -2-1

لیلی یچیده، حل تحبرای بسیاری از مسائل مهندسی مانند مسائل دارای هندسه و یا شرایط بارگذاری پ        

هد. اما دش میی کاربرد آن را کاهدارای محدودیت بوده که این امر دامنه وجود ندارد. لذا روش تحلیلی

های مسائل، روش عددی تحلیل کرد. برای حل هایروشتوان با مسائل با هندسه و بارگذاری پیچیده را می

یان مد. در های بدون مش و...وجود دارنمحدود، روش تفاضل محدود، روش عددی بسیاری مانند روش اجزاء

جمله  ترین روش برای حل مسائل پیچیده است. ازمحدود کاربردیموجود، روش اجزاء های عددی روش

اشاره کرد. دقت و صحت از جمله  LS-DYNAخطی غیر افزاررمنتوان به محدود می اجزاء افزارهاینرم

از جمله  و تفاوتشان، هاآنها در کنار یکدیگر و دانستن دقیق مفهوم هر یک از مفاهیمی هستند که وجود آن

 . محدود است اجزاء افزارنرمالزامات دستیابی به نتایج قابل قبول با استفاده از یک 

 جایه ب ،های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته استچند معیاره که در دههگیری ی تصمیمهاروشدر 

 گیری پیچیده عموماً از تعدادیشود. مسائل تصمیماز چند معیار سنجش استفاده می استفاده از یک معیار،

ک نفر یا تواند یگیرنده میشود. تصمیمنفع نیز گفته میهای ذیگروه هاآنگیرنده تشکیل شده که به تصمیم

 فرد خود مشخصبه منحصرهای گروهی از مردم از قبیل دولت یا نهادهای حقوقی باشد که این افراد با اولویت

ها باشند. همچنین اولویتهای تصمیم میها بر اساس اهمیت نسبی معیارها و گزینهکه اولویت شوندمی

ا بارزیابی مورد استفاده قرار گیرند. ه شده برای معیارهای های اختصاص دادوزن صورتبهتوانند می

 ا انتخاب نمود.رتوان بهترین گزینه ی نتایج تصمیم میبندتیاولو

 

هابارگذاری انواع -2-2  

ی مهم در بررسی و . نکتهاستقسمت در تحلیل فرایند ضربه  ترینمهمنوع بارگذاری اعمالی از جمله         

 هاتغییر شکلشان، به نوع بارگذاری اعمال شده به آن انرژی و الگویی جاذب هاتحلیل رفتار فروریزش سازه

های مختلف، متفاوت ها با توجه به انتخاب اعمال بارگذاریباشد. نتایج عملکرد جذب انرژی سازهمربوط می

 شوند کههای انرژی تقسیم میها به دو نوع دینامیکی و شبه استاتیکی در مسائل جاذباست. این بارگذاری
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ها باشد. در ادامه به معرفی هر کدام از این نوع بارگذاریمی هاآنها در سرعت بارگذاری ی آنتفاوت عمده

 پرداخته شده است. 

 

 استاتیکیهبارگذاری شب -2-2-1

-یبر دقیقه اعمال م مترمیلیش پیداست با سرعت بسیار کم در حد طور که از ناماین بارگذاری همان         

ز نوع بارگذاری شبه استاتیکی در آزمایشگاه از دستگاه اسازی ضربه جهت شبیه 1-2مطابق شکل شود. 

به  است،انجام ن قابل با آمتفاوتی که  هاآزمایشاین دستگاه به دلیل   شود.استفاده می STM 150یونیورسال 

. از جمله ستمیکرون ا 1/0گیری طول با دقت اندازه گرحسمجهز به دستگاه یونیورسال معروف است که 

ا فشار، توان به آزمون کشش، آزمون لهیدگی یگیرد میصورت می STM 150آزمایشاتی که توسط دستگاه 

دستگاه شامل دو فک متحرک  2-2آزمون خمش، آزمون خزش، آزمون خستگی و...  اشاره کرد. مطابق شکل 

یق ین تحقافیکسچر ساخته شده در  ده است.که از طریق فیکسچری مجهز ش استباالیی و فک ثابت پایینی 

د و گیریبه طور کلی از دو قسمت اصلی صلبی تشکیل شده است. یک قسمت که نمونه کار روی آن قرار م

ای حهشود و دارای صفمتصل می  STM 150پیچ و جوش به فک باالی دستگاه میزمکانقسمت دیگر توسط 

د لهیدگی درجه بوده که باعث ایجا 45تا  0قابل چرخش بینی قابل چرخش )دو درجه آزادی( تحت زاویه

ی ای جهت مشخص کردن زاویه(. عقربه2-2شود )شکل گذاری مستقیم یا مایل توسط دستگاه میتحت بار

ل در غییرشکهای مکانیکی باعث تآن نیز تعبیه شده است. جنس این فیکسچر صلب بوده تا در حین فرایند

 از قطعات استاندارد استفاده گردد.فیکسچر نشود و سعی شده 

 5/0بین  متغیرفک پایین قرار گرفته و توسط فک متحرک باالیی با سرعت  یصفحهروی بر  هاسازه        

 متر بر دقیقه از طریق اعمال نیرو به صورت جابجایی توسط کنترلر دستگاهمیلی 500و  بر دقیقه مترمیلی

شود. همچنین نمایشگری به این دستگاه متصل است که رفتار و ها میباعث ایجاد لهیدگی در سازه

توان در آن مشاهده و استخراج نمود. دستگاه یونیورسال طوری تنظیم شده ها را میخصوصیات لهیدگی سازه

از   هادادهو استخراج  هاآزمایشکه قابلیت سوار کردن هر گونه فیکسچر را در خود داشته باشد و تحلیل 

 پذیرد. ای که به دستگاه متصل است صورت مینهطریق رایا
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شماتیک دستگاه یونیورسال جهت انجام بارگذاری شبه استاتیکی 1-2شکل   

 

 

فیکسچر ساخته شده 2-2شکل   

 

 بارگذاری دینامیکی -2-2-2

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

با سرعت باال همانند  هاآزمایشاز این نوع بارگذاری در  عموماً گردد. استاتیکی با سرعت برخورد باال اعمال می
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انرژی،  هایجاذبدر مسائل  های انجام شدهگردد. در پژوهشاستفاده میوسائط نقلیه آزمایش تصادف 

ی محدوده پذیرد.ها صورت میبارگذاری دینامیکی به صورت برخورد جرم صلبی با سرعت مشخص به سازه

متر بر ثانیه و برای  50متر بر ثانیه تا  5/0بین  های انجام شده، گذاری طبق پژوهشسرعت در این نوع بار

 برای 3سقوط چکشضربه دستگاه  3-2 بوده است. شکلکیلوگرم  800تا  کیلوگرم 20 بینجرم برخورد 

به  با وزن و ارتفاع مشخص جسم صلبیک ، شکلاین دهد. مطابق بارگذاری دینامیکی را نشان میاعمال 

دستگاه ضربه مذکور به یک دستگاه شود. میآن لهیدگی سمت سازه مورد آزمایش، رها شده و موجب 

تگاههای ضربه قابل ذکر است که دسرا استخراج کرد. ها رفتار لهیدگی سازهتوان کامپیوتر متصل است که می

 تنها یکی از مکانیزمهای اعمال ضربه را  3-2بارگذاری دینامیکی وجود دارد که شکل  لگوناگونی برای اعما

 دهد.نشان می

 

 )سقوط چکش( ضربه آزموندستگاه شماتیک  3-2شکل 

 

                                                           
3  Drop hammer 
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 عددی  یسازهیشب -2-3

 LS-DYNAافزار معرفی  نرم 2-3-1

 شناخت و سائلم حل به زیادی کمک تجربی و تحلیلی هایروش کنار در عددی هایروش امروزه        

های قدرتمند و پیشرفته در زمینه مهندسی افزارنرمیکی از  LS-DYNA افزارنرم. دکننمی فیزیکی هایپدیده

گ های بزرللیل تغییر شکای المان محدود قوی برای تح، کد رایانهافزارنرماین  .طراحی با کمک رایانه است

 LS-DYNA افزارنرم های متفاوت است.مختلف با سرعت هایبارگذاریدینامیکی و شبه استاتیکی اجسام در 

 کند. به ف تحلیلهای مختلهای ضربه، انفجار و بارگذاری گذرا را با سرعتی مسائل در حوزهقادر است کلیه

بزرگ( و مسائل  هایدورانو  هامکانتغییر  هندسی )شامل غیرخطیتوان مسائل خطی، می افزارنرمکمک این 

د ل عبارتنمسائ ای از اینمادی )شامل رفتار پالستیک با کار سختی غیر خطی( را تحلیل کرد. نمونه غیرخطی

 از:

 (راه با شکستهم)اهداف  به هامسائل برخورد و نفوذ پرتابه 

 خرج  سازیمدلی بسته یا مخزن، سازی انفجار مواد منفجره در هوا و یا آب، انفجار در محفظهمدل

 انفجاری و ... دهیشکل، 4گود

 و  ستاتیکیاشبههای ها تحت بارگذاریهای بزرگ سازهو تغییر شکل شدگیلهی تحلیل پدیده

 دینامیکی

  هاآن هایمحمولهو محافظت سرنشینان یا  هااتومبیلتصادف 

 مات، های مهبارای، انراکتورهای هسته مانندهای راهبردی در مقابل حمالت موشکی )محافظت سازه

 پرنده و...( آشیانه انواع

 هاالستیک، مواد پالستیکی، هاکامپوزیت، هاسرامیک مانندهای غیر فلزی سازی مواد و سازهمدل ،

 خاک، بتون، آب، هوا، امواج صوتی و...

 تحلیل انتقال حرارت در اجسام 

 حاضرتحقیق  در هاالمان -2-3-2

                                                           
4 Shaped Charge 
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ای به صورت سه بعدی و نوع المان پوسته، هاسازهبودن  یاپوستهبا توجه به نوع در تحقیق حاضر         

گیری در راستای ضخامت استفاده شده است. جهت تعیین اندازه المان با پنج نقطه انتگرال 5تسای-بلیچکو

-میلی 2×2ها بصورت ه آنهای همگرایی انجام گرفت و در نهایت اندازها، تحلیلمناسب در شبکه بندی سازه

اول به صورت خطی  یدرجهاز نوع  هاالماندر این رساله،   متر انتخاب گردید. با توجه به نوع تحلیل صریح

 . باشندیم

داینا به صورت ترکیبی انتخاب شده است و این -ال اس افزارنرمدر  4-2نوع شکل المان با توجه به شکل 

فاده گوش استمان سهگوش وجود ندارد از الجاهایی که امکان مش بندی چهاردر  افزارنرمبدین معناست که 

 .تر صورت پذیردریززنی در نقاط حساس تا مش کندیم

 

 هاسازه بندیشبکه 4-2شکل 

 

 

                                                           
5 Belytschko-Lin-Tsay 
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 یسازهیشبشرایط مرزی و اولیه  -2-3-3

 افزارنرمدر  6صلبی ییوارهدای نیروی محرکه صفحه نوعها از به سازه جهت اعمال بار دینامیکی محوری        

-باعث له kg500و جرم برخورد  m/s10 با سرعت  یک مکعب صلب، 5-2استفاده شده است. طبق شکل 

لهیدگی   %80برابر  یباً تقر که شودیم هاکل سازهطول  mm250از  mm200 یاندازهبه  هانمونهکردن 

شرایط مرزی به این صورت است که در قسمت برخورد با دیوار صلب  5-2مطابق شکل  .استها کامل سازه

 ها مقید شده است.ها به یک مکعب صلب و ثابت، متصل و در همه جهتمذکور کامالً آزاد و انتهای دیگر سازه

 8و از قید تماس اتوماتیک 7های صلب با سازه از قید تماسی سطح به سطحجهت تعریف تماس بین صفحه 

 در خودش استفاده شده است.  یری از فرورفتن سازهجهت جلوگ

 

 
 مدل المان محدود به همراه شرایط مرزی و اولیه 5-2شکل 

 

 آزمون کشش -2-4

 هدف آزمون کشش -2-4-1

است که در آن یک نمونه تحت اثر کشش تک  علم موادهای مخرب آزمون کشش یکی از آزمون        

گیرد. نتایج حاصل از آزمون به طور معمول برای انتخاب یک ماده محوری تا حد شکست مورد مطالعه قرار می

 دهدیماینکه چگونه یک ماده تحت انواع دیگری از نیروها واکنش نشان  بینییشپرل کیفیت و به منظور کنت

                                                           
6 Rigid wall plannar moving force  
7 Automatic surface to surface 
8 Automatic single surface 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF
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آید. با آزمایش کشش یک فلز می به دست کشش آزموناز  9کرنش مهندسی -منحنی تنش . رودیمبه کار 

هایی اساسی درباره خواص مکانیکی آن به دست آورد. در این آزمایش یک نمونه با طرح ویژه توان دادهنرم، می

 شکند. در حین آزمایش مقدارمی نیروگیرد و در اثر افزایش این قرار می یبارگذاردر جهت محوری تحت 

آیند. می به دستطبق معادالت  تنش و کرنش میانگینگیری شده و در فواصل متناوب اندازه طولافزایش 

پارامترهایی که از  شود.کرنش رسم می-آمده از آزمایش کشش به صورت نمودار تنش به دستهای داده

، استحکام تسلیم، چگالی، مقاومت کششی نهایی از: اندعبارتآیند می به دستکرنش مهندسی  -منحنی تنش

کرنش را به همراه -نمودار تنش 6-2. شکل باشندیم، کرنش نسبت پواسون، مدول یانگتنش برشی، 

 دهد.مشخصات آن نشان می

 

 کرنش –نمودار تنش  6-2شکل 

 

 اکستنسیومتر -2-4-2

مواردی که اپراتور بخواهد  در با دقت یک میکرون، آزمونگیری ازدیاد طول نمونه تحت جهت اندازه        

در آزمون فشار با حداقل خطا اندازه گیری نماید،  راآنکشش و یا کاهش  آزمونافزایش طول نمونه را در 

. استکشش  یهادستگاهبهترین گزینه جهت بکارگیری بوده و قابل نصب بر روی انواع  10اکستنسیومتر

، منتهی شودیمو برندهای متفاوتی دارند که در بازار ایران نیز به وفور یافت  هامدلاکستنسیومترها 

                                                           
9  Stress-strain engineering curve 
10 Extensometer 

http://www.wikipg.com/show_context.aspx?id=11800&lang=fa
http://www.wikipg.com/show_context.aspx?id=9959&lang=fa
http://www.wikipg.com/show_context.aspx?id=9959&lang=fa
http://www.wikipg.com/show_context.aspx?id=11164&lang=fa
http://www.wikipg.com/show_context.aspx?id=11164&lang=fa
http://www.wikipg.com/show_context.aspx?id=9864&lang=fa
http://www.wikipg.com/show_context.aspx?id=9864&lang=fa
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D8%B4%DB%8C_%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%84_%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA_%D9%BE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86
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باشد که تنوع و دوام می Epsilonاکستنسیومتر موجود در بازار ایران و جهان برند  ترینیقدقمعتبرترین و 

ین ابزار مدول یانگ( از ا)مدول االستیسیته  یریگاندازهباالی این محصول باعث گردیده کاربران جهت 

 دهد.اکستنسیومتر را نشان می حسگرای از این ونهمن 7-2استفاده نمایند. شکل 

 

 کستنسیومترا حسگر 7-2شکل 

 

 دستگاه یونیورسال با استفاده از آزمون کشش انجام  نحوه -2-4-3

 ساده کشش آزمایش در مختلف آلیاژهای و فلزات مکانیکی خواص بررسیهدف از انجام این آزمون         

-ابتدا می ،جهت انجام آزمون کشش بر روی دستگاهکرنش است. -تنش منحنی آوردن دست به و محوریتک

برش داده شود. پس از  8-2 مشخص شده در شکلابعاد  بابه صورت ورق  هاسازهبایست جنس مورد نظر 

زنی، سنگ تمام نمونه کارها توسط دستگاه سنگ هایبه، لی چندین نمونه کار برای انجام آزمون کششتهیه

 9-2. سپس مطابق شکل باشندهای نمونه کارها فاقد هر گونه تمرکز تنش شود تا تمام دور تا دور لبهزده می

شوند. شایان ذکر است که توسط فک باالیی و پایینی محکم می STM 150بر روی دستگاه  کارهانمونه 

 هاآنیزان یکسان در فک باال و در فک پایین گیر کنند تا هنگام اعمال نیرو به ها باید به منمونه هایلبه

ها دستگاه ها حاکم باشد. پس از محکم کردن نمونهشرایط تعادل از هر دو سمت فک دستگاه بر روی نمونه

کنترلر و کامپیوتری که  ازبا استفاده سپس  .شودمیمتصل  هانمونههای کوچک به اکستنسیومتر توسط کش

مشخص برای انجام آزمایش مقدار اعمال نیرو و سرعت آزمون کشش  ،باشدیموصل  STM 150به دستگاه 

ست یبااز اعمال سرعت بسیار زیاد در انجام آزمایش می ASTMمطابق استاندارد قابل توجه است که شود. می

  .شود انجام دقیقه 11 تا 5 زمانی بازه در باید آزمایش انجام و نیرو اعمال زمان کلپرهیز کرد و همچنین 
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 جهت انجام آزمون کشششموردنظر از جنس ماده  الگوی نمونه 8-2شکل 

 

 دستگاه یونیورسال با استفاده ازانجام آزمون کشش  9-2شکل 

 ها استخراج خصوصیات مکانیکی جنس سازه -2-4-4

از آلیاژ آلومینیم  عبارت استهای بررسی شده در این تحقیق لحاظ شد ای که برای سازهماده       

AA6060-T4.  .پس از اعمال نیرو و سرعت در ابتدا چند نمونه از جنس مذکور جهت آزمون کشش تهیه شد

هایی از حضور کنند و به مرور زمان رگهها شروع به کشیده شدن میبه آزمون کشش و گذشت زمان، نمونه

از حالت االستیک به حالت پالستیک تبدیل شده و در  هانمونهشود به طوری که ایجاد می هاآنترک در 

توان مشاهده نمود. تحت آزمون کشش را می هاپاره شدن نمونه 10-2. مطابق شکل شوندپاره مینهایت 

اکستنسیومتر و نمایشگری که به  گرحسپالستیک از طریق  ییهناحاالستیک به  ییهناحفرایند تبدیل 

خواص  نشان داده شده است. 11-2کرنش در شکل  -متصل است به صورت نمودار تنشدستگاه یونیورسال 

کیلوگرم بر متر مکعب، نسبت  2700: چگالی برابر استبه این صورت  AA6060-T4جنس مکانیکی 

و استحکام کششی نهایی برابر    MPa  214برابر، تنش تسلیم GPa68 ، مدول یانگ برابر 33/0سون برابر آپو
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MPa 241 افزار ال در نرم 024شایان ذکر است که خواص آلیاژ آلومینیوم از طریق کد ماده شماره باشد. می

 شود.تعریف می 11ا عنوان مدل پالستیسیته خطی اصالح شدهداینا ب-اس

 

 پس از اعمال بار کششی در آزمون کشش هانمونهپاره شدن  10-2شکل 

 

 

 آزمون کششبدست آمده از  AA6060-T4آلیاژ آلومینیوم کرنش -نمودار تنش 11-2شکل 

                                                           
11 MODIFIED-PIECEWISE-LINEAR-PLASTICITY 
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 TOPSIS چند شاخصه یریگمیتصمروش  -2-5

گیری چند هدفه یمتصمی هامدلعمده  یبه دو دسته MCDMگیری چند معیاره ی تصمیمهامدل

MODM  گیری چند شاخصهتصمیمی هامدلو MADM های چند شود. در حالت کلی مدلتقسیم می

گیرند. های چند شاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر مورد استفاده قرار میاحی و مدلهدفه به منظور طر

گیری چند معیاره آن است که اولی در های تصمیمهدفه با مدل گیری چندهای تصمیمتفاوت اصلی مدل

ی به در مورد معیارهاگردند. گیری گسسته تعریف میگیری پیوسته و دومی بر فضای تصمیمفضای تصمیم

تبدیل معیارهای کیفی به کمی، بی مقیاس کردن ، کار رفته در مسائل بطور کلی سه کار باید انجام گیرد

یی هاروش بهتوان می (MADM)گیری چند شاخصه یمتصمی هامدلنسبی معیارها. از  وزنمعیارها و تعیین 

 و غیره اشاره کرد. 13، تاپسیس12نظیر  کپراس

 Technique For Order Preferences By Similarity To Idealمخفف  TOPSISیکلمه

Solution ی هوانگ و یون ارائه گردید. در این روش به وسیله 1981باشد. این روش در سال میm  عامل یا

گیرند. این تکنیک بر این مفهوم بنا مورد ارزیابی قرار می گیرندهتصمیمگزینه به وسیله فرد یا گروهی از افراد 

( و بیشترین فاصله را با عامل ترینمهمشده است که هر عامل انتخابی باید کمترین فاصله را با ایده آل مثبت )

 توان به موارد زیر اشاره نمود.ایده آل منفی )کم اهمیت ترین عامل( داشته باشد. از مزایای این روش می

 ددارن دخالت زمانهم صورت به ارزیابی در کیفی و کمی معیارهای. 

 شودمی گرفته نظر در معیار توجهیقابل تعداد. 

 گرددمی اعمال مناسب سرعت با و سادگی به روش این. 

 است قبول قابل و مطلوب صورت به سیستم عملکرد. 

 هر یعنی)  است یا کاهشی افزایشی یکنواخت طور به ،مسئله حل در نظر مورد هایشاخص مطلوبیت 

 (بالعکس و شودمی بیشتر شاخص مقدار چه

 بررسی این تغییرات اساس بر را سیستم پاسخگویی نحوه و داد تغییر توانمی را ورودی اطالعات 

 .کرد

                                                           
12 COPRASS 
13 TOPSIS 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%DA%86%D9%86%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87
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 ها به صزان شاخو روش تعیین او ی فواصلروابط مورد استفاده برای نرمالیزه کردن اطالعات، محاسبه

 است. مسئلهو قابل تطبیق با نوع اطالعات موجود در  ده یوصورت اختیاری 

 ی ینهاساس که گز این شود. بردر این روش با منطق شباهت به جواب ایده آل انجام می بندیاولویت

 ه باشد.ب داشتترین فاصله را از جواب ایده آل و دورترین فاصله را از بدترین جواانتخابی کوتاه

 وود بوده سز نوع ا ها و برخی دیگرای باشند و هدف کاهش آناگر در بعضی از معیارها از انواع هزینه 

ن مقادیر به آسانی جواب ایده آل را که ترکیبی از بهتری TOPSISها باشد، روشهدف افزایش آن

 یابد.میرا  استهمه معیارها  یابیدستقابل 

  روشTOPSIS  بر جواب  و بدترین جواب را با در نظر گرفتن نزدیکی مبنی فاصله بهترین جواب

 گیرد.در نظر می زمانهمبهینه، به طور 

های مورد بررسی، روش به منظور انتخاب سازه با بهترین عملکرد فروریزش از میان سازهدر تحقیق حاضر 

قدرتمند در  یهاروشگیری چند معیاره تاپسیس به کار گرفته شده است. روش تاپسیس یکی از تصمیم

های مورد زمینه انتخاب بهترین گزینه )وقتی معیار انتخاب بیش از یک مورد وجود داشته باشد( از میان گزینه

سترده توسط محققان گ طوربه. این روش برای انتخاب بهترین گزینه با وجود چند معیار مختلف، استبررسی 

مناسب  سازهمراحل انتخاب  .(( 2009)15و عبداهلل پور(، مرزبنراد 2009)14شود )مالک و همکاراناستفاده می

 .آورده شده استادامه به روش تاپسیس و روابط مربوطه در 

گزینه  nریس و معیار به عنوان سطر مات mبندی شامل گیری برای رتبهایجاد ماتریس تصمیم اول: مرحله

 به عنوان ستون آن:

𝐴𝑖𝑗= [

𝑎11 … 𝑎1𝑛

. . .
𝑎𝑚1 … 𝑎𝑚𝑛

]                                                                                           ( 1-2 ) 

                                     

 

 
                                                           
14 Malek et al 
15 Marzbanrad and Abdollahpour 
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Study on the collapse behavior of double-walled conical 

columns with different cross-section shapes under dynamic 

loading 

 Sadjad Pirmohammad 

 
Abstract  

In the present research, the collapse behavior of multi-cell conical structures has been 

studied under axial dynamic loading. These structures consisted of two concentric 

conical tubes which have been connected together by several plates as stiffeners. These 

structures were assumed to have five different cross-sections of square, hexagonal, 

octagonal, decagonal and circular. Before performing the numerical simulations using 

LS-DYNA, the numerical results were validated by experimental results. The collapse 

indicators of 𝑆𝐸𝐴 and 𝐹𝑚𝑎𝑥 were then computed for all the structures to find the best 

structure from the crashworthiness point of view. The artificial neural networks method 

was used to optimize the design parameters θ (cone angle) and S (ratio of the inner tube 

size to the outer tube one) for the mentioned structures. Among the optimized 

structures, the best structure was selected using the decision making method called 

TOPSIS. The multi-cell conical structure with circular cross-section having dimensions 

of 𝑆=0.578 and 𝜃=3.94°, found to perform the best in terms of crashworthiness 

capability. Effect of triggers (inner tube and stiffeners) was finally studied, and the 

results revealed that the triggering by inner tube had a suitable result.  
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