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ج سطح پنن با اورتاهای مخروطی پرشده با فوم پلیدر این تحقیق، قابلیت جذب انرژی سازه :چکیده طرح

و مایل  ری دینامیکی محوریضلعی و دایروی تحت بارگذاضلعی، دهضلعی، هشتمقطع مختلف مربعی، شش

ه هم بنها را آهای مذکور دو جداره )داخلی و بیرونی( بوده که چهار صفحه تقویتی سازه شده است. بررسی

ونی( داره بیرهای )نسبت طول ضلع جداره داخلی به طول ضلع جها دارای مقیاساین سازه. متصل کرده است

ق، آلومینیوم های بررسی شده در این تحقیسازه جنس جدارهبوده است.  1 و 75/0 ،5/0 ،25/0 ،0مختلف 

 ایهسازییهسنجی نتایج شبصحت ،این تحقیقگام اول  )به دلیل نسبت استحکام به وزن باال( بوده است.

های یشآزماآمده از  ستدبه نتایج  که این نتایج با بودهداینا -اس ال افزارنرمدر  انجام شدهاجزاء محدود 

محاسبه  تحقیق،این بعدی  گام های مختلف( مورد مقایسه قرار گرفت.)انجام شده بر روی سازهتجربی 

تفاده با اس ،مهادا درالذکر بود. های فوقبرای سازههای جذب انرژی مخصوص و بیشینه نیروی لهیدگی شاخص

نه و بیشی با در نظر گرفتن دو شاخص قابلیت جذب انرژی )جذب انرژی مخصوص بندی تاپسیساز روش رتبه

که  شان داد. نتایج تاپسیس نها با مقاطع مختلف مشخص گردیدمقیاس مناسب برای سازه، نیروی لهیدگی(

ریق از ط 5/0س ها با مقاطع مختلف و مقیاسازهسپس برای همه مقاطع دارای نتایج بهتری است.  5/0مقیاس 

-دایروی-ضلعیبندی به ترتیب بصورت دهروش تاپسیس با همدیگر مورد مقایسه قرار گرفتند که نتایج رتبه

با ( )به دلیل تعداد ضلع )گوشه( بیشترلعی ضسطح مقطع ده باشد. بنابراین،مربعی می-ضلعیشش-ضلعیهشت

ادیر مققیق، تح در ادامه میان مقاطع مختلف انتخاب گردید. ن جاذب انرژی دربه عنوان بهتری 5/0مقیاس 

-کارگیری روشضلعی با به( سازه ده3t( و صفحات تقویتی )2t(، داخلی )1tهای جداره بیرونی )بهینه ضخامت

 .شدند محاسبهو الگوریتم ژنتیک  RBF یمصنوععصبی  شبکههای 

ت ایل، قابلیممخروطی پر شده با فوم، بارگذاری دینامیکی محوری و جداره دو های سازه کلیدی: واژگان

 ژنتیک و الگوریتم RBF  عصبی مصنوعی شبکه  جذب انرژی، روش تاپسیس،
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 مقدمه  -1-1

نیروی  ،در این مدت کوتاهای است که در لحظه بسیار کوتاهی اتفاق افتاده و پدیدهضربه  وتصادف 

وارده بر  کاهش صدمات شود. به منظورجدی به سرنشینان میموجب صدمات جانی و مالی حاصل از تصادف 

مباحث مهمی است  ازواکنش این قطعات در برابر ضربات  نوعو  جذب انرژیتعیین میزان ، قطعات خودروها

مباحث مکانیک  در 1اگیرهضربه .گیردقرار میمتخصصان و پژوهشگران این عرصه و بررسی  مطالعه موردکه 

از اهمیت بسیار باالیی هوافضا  و ی، خودروسازی، ریلیماسازیهواپر صنایع د از شوك ضربه جهت جلوگیری

. کنندمیجذب  پالستیک هایرشکلیانرژی جنبشی ناشی از ضربه را از طریق تغی گیرها،ضربهبرخوردار است. 

-های جاذب انرژی میپارامترهای مهم و اساسی در سازه جمله ازبیشینه نیروی لهیدگی  و جذب انرژیمیزان 

 گردند. و بهینه محاسبهبینی، ه است که این پارامترها پیششد تالش هاپژوهشدر بسیاری از  کهباشند 

به  جاذب انرژی در صنعت خودرو از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. یهاستمیسبررسی، تحلیل و طراحی 

کیلومتر بر ساعت حرکت کرده و  75فرض کنید خودرویی با سرعت  گیرهامنظور درك بهتر اهمیت ضربه

 1/0کشد سرعت خودرو به صفر برسد، حدود کند. زمانی که طول میناگهان به یک دیوار صلب برخورد می

کیلوگرم است. در اثر برخورد، نیرویی از طرف دیوار صلب به خودرو در  1000. جرم خودرو باشدثانیه می

شود. در نتیجه، کاهش شدید شتاب خواهیم داشت. برای این خالف جهت حرکت خودرو به خودرو وارد می

نیوتن  200000باشد. بنابراین نیروی وارده به مقدار متر بر مجذور ثانیه می 200مثال مقدار شتاب منفی 

شود، بسیار بزرگ است. با فرض اینکه مدت خواهد بود. این نیرو بخاطر اینکه در مدت زمان کوتاهی وارد می

تواند ثانیه می( خواهد شد. بنابراین، هر میلیN100000ثانیه(، نیرو نصف ) 2/0زمان تصادف دو برابر شود )

تصادف صفر است، کل انرژی جنبشی خودرو به شود. چون سرعت نهایی منجر به نجات سرنشین خودرو 

 شود. های پالستیک اجزا خودرو بصورت مچاله شدن، خمش، گرما، نور و ... تلف میوسیله تغییرشکل

های انرژی در سراسر دنیا توسط محققان و ای در خصوص جاذبهای اخیر تحقیقات گستردهدر سال

اند با ارایه است. آنها تالش کردهیلی انجام گرفته های مختلف تجربی، عددی و تحلپژوهشگران بصورت

                                                           
1-Bumber 
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ای از این تحقیقات آورده گیرها شوند. در زیر نمونههای گوناگون موجب بهبود میزان جذب انرژی ضربهسیستم

 شود.می

 قبلی  های انجام شدهمروری بر پژوهش-1-2

بت رفیت جذب انرژی باال، فضای کم، نسظهای انرژی به علت سبکی، امروزه در مکانیک ضربه، جاذب        

وده و بهای جذب ضربه باالی جذب انرژی به وزن، در دسترس بودن و صرفه اقتصادی یکی از بهترین سیستم

ها یک موضوع این سیستم یسازنهیبههای جذب انرژی و همچنین تحقیقات برای استفاده از این سیستم

از تحقیقات تجربی و عددی  یامجموعه صورتبهاین مطالعات  .باشددر مباحث مکانیک ضربه می مهمعلمی 

 .روی سطح مقاطع مختلف انجام پذیرفته استبر 

ل را تحت ای شکهای جدار نازك استوانهبرای اولین بار میزان جذب انرژی سازه (1960) الکساندر

و  براهیموویچاخوردگی را در فرایند جذب انرژی معرفی کرد. محاسبه کرد و مکانیزم چین بارگذاری محوری

ك با مقاطع های جدار نازدر تحقیقاتشان، قابلیت جذب انرژی سازه (1983)اندروس  و (1989)ویرزبیکی 

 ردند. درالعه کاستاتیکی را بصورت عددی و آزمایشگاهی مطدایروی و مربعی تحت بارگذاری دینامیکی و شبه

بررسی کرده و  جاذبهای انرژی مربعی ساخته شده از فوالد را (1986 ) ابراهیموویچ و جونزتحقیق دیگری، 

- (هپورستد  و لنگسس مشاهده کردند.  خوردگی متقارن و نامتقارن را در فرایند لهیدگیهای چینمکانیزم

ه ه و نتیجرار دادمطالعه قجاذبهای انرژی مربعی و دایروی را تحت بارهای دینامیکی و استاتیکی مورد  )1996

شد باکی میینامیدگرفتند که نیروی لهیدگی میانگین در حالت بارگذاری استاتیکی بزرگتر از حالت بارگذاری 

 یرمحمدپتهرانی و  حسینی. باشندو همچنین مکانیزم لهیدگی در مقاطع مربعی و دایروی مشابه هم می

ای هضلعی و دایروی( و سازهضلعی، هشتبعی، ششمیزان جذب انرژی مقاطع چند ضلعی )مر( 2011)

عی ضلشتهطع سطح مقمخروطی را در حالتهای بارگذاری محوری و مایل بررسی کردند و مشاهده کردند که 

 باشند.های مخروطی دارای پتانسیل زیادی جهت جذب انرژی تصادفات میو سازه

متمرکز شده است که  های چندالیهمطالعات حوزه مکانیک ضربه بر روی سازه ،اخیر در طول دو دهه

ها دارای مزایای وزن پایین، قابلیت جذب انرژی باال و سادگی ساخت بوده و به همین خاطر به طور این سازه
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-سازه (2014)اند. ژنگ و همکاران ای به عنوان جاذب انرژی در وسایل نقلیه مورد استفاده قرار گرفتهگسترده

های با افزایش ضلع های دو جداره ساده پر شده از فوم را تحت بارگذاری محوری مطالعه کردند و دریافتند که

های تماسی بین فوم و شود و در حالت کلی هرچه تعداد لبهمیزان جذب انرژی بیشتر می اشکال هندسی

رفتار ( 2012) کنند. در تحقیق دیگری تانگیها انرزی بیشتری را جذب ماضالع سازه بیشتر باشد، این سازه

ای با مقاطع مربعی و دایروی را مورد مقایسه قرار داده و نشان داد که ظرفیت های چندالیهجذب انرژی سازه

 (2011)باشد. نجفی و رئیس روحانی جذب انرژی سازه با مقطع دایروی نسبت به مقطع مربعی بیشتر می

ای تحت بارگذاری شبه های جدار نازك چندالیهبهتر خصوصیات جذب انرژی سازهتحقیقاتی را جهت درك 

تری نسبت عملکرد جذب انرژی مناسب ای دارایهای چندالیهاستاتیکی انجام دادند و دریافتند که این سازه

رفتار  کارهای عددی بر روی (2010)تهرانی و پیرمحمد -باشند. حسینیای مرسوم میالیههای تکبه سازه

های جدار نازك دوالیه آلومینیومی را تحت بارگذاری محوری و مایل انجام دادند و نتایج جذب انرژی سازه

الیه جدار ضخیم کارآمدتر و رفتار های تکهای جدار نازك دوالیه از سازهتحقیقات آنها نشان داد که سازه

 لهیدگی بهتری را دارند.

به وفور در صنایع مختلف  و وزن کمباال ظرفیت جذب انرژی اشتن دهای پر شده از فوم به دلیل سازه

گردد. تحقیقات زیادی به صورت تجربی، عددی و تحلیلی بر روی خودروسازی، راه آهن و هوافضا استفاده می

های جدار نازك خالی و پر ( لهیدگی سازه1986ها انجام شده است. برای مثال، رید و همکارانش )این سازه

کی و دینامیکی محوری استاتیاورتان با مقاطع مربعی و مستطیلی را تحت بارگذاری شبهفوم پلیشده از 

های پر شده از فوم های لهیدگی بر روی لوله( آزمایش1988ردی و وال ) در تحقیق دیگری،ند. مطالعه کرد

، بلکه میزان جذب شودمیها سازهاند. آنها دریافتند که فوم نه تنها باعث لهیدگی پایدار اورتان را انجام دادهپلی

یک روش جدید لهیدگی حین انجام آزمایش بر  (1988بخشد. آبراموویچ و ویرزبیکی )انرژی را نیز بهبود می

های پر شده از ی لوله( تحقیقاتی را بر رو2006دار را مشاهده کردند. کاوی و همکاران )های فومروی سازه

در  شود.فوم انجام دادند و دریافتند که فوم باعث تغییر مود تغییرشکل از نوع الماسی به نوع آکاردئونی می

توسط آکتای و همکاران های جدار نازك آلومینیومی پر شده از فوم پاسخ لهیدگی سازه ،تحقیق دیگری

میزان جذب انرژی سازه پر مطابق تحقیقات آنها، ت. ( به صورت عددی و آزمایشگاهی بررسی شده اس2006)
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 2013) قمریان و همکارانباشد. شده از فوم بیشتر از میزان جذب انرژی مجموع فوم و سازه )به تنهایی( می

اند. در های مخروطی پر شده از فوم را بررسی کردهقابلیت جذب انرژی سازه (2010 ) احمد و همکاران (،

های مخروطی پر شده از فوم تحت بارگذاری ( رفتار لهیدگی سازه2009و تامبیراتنام ) تحقیق دیگری، احمد

( ابعاد 2013اند. همچنین، سونگ و همکاران )استاتیکی و دینامیکی محوری را مورد مطالعه قرار دادهشبه

 اند.سازی کردههای مختلف، بهینهدار را با استفاده از مدلسازه مخروطی فوم

قیقات است، تح جداره پر شده از فوم انجام شدههای تککارهای مذکور در باال که بر روی سازهعالوه بر 

( 2014)مکاران هفنگ و برای مثال، های دو جداره پر شده از فوم انجام شده است. محدودی نیز بر روی سازه

( رفتار لهیدگی 2008همکاران )های دوجداره با سطح مقطع دایروی را مورد مطالعه قرار دادند. یون و سازه

رای ایروی داه مقطع داند. نتایج آنها نشان داد کدار را بررسی کردههای دو جداره مربعی و دایروی فومسازه

دار را مربعی فوم های دو جداره( ابعاد سازه2012باشد. ژانگ و همکاران )عملکرد بهتری نسبت به مربعی می

داره و جهای تکسازه( ظرفیت جذب انرژی 2014ژانگ و همکاران ) ،بهینه کردند. در تحقیق دیگری

رژی ن جذب انه میزاهای دوجداردار را مورد مقایسه قرار دادند و نتایج آنها نشان داد که سازهدوجداره فوم

    جداره دارد.های تکباالیی نسبت به سازه

ند، شومی حت نیروی محوری کامل مواجهدهند که خودروها در حین تصادف به ندرت تآمارها نشان می

ر گرفت در نظ ای را همها، بارگذاری زاویهلذا براساس تجربه بایستی در مسائل مربوط به فروریزش سازه

رجه را داشته د 30کنند که توان تحمل بارگذاری به بزرگی که سپر وسایل نقلیه را طوری طراحی میبطوری

، و همکاران کی ،1394، دامغانی و همکاران) بسیار زیادی در این خصوص. کارهای (1394، نژادنیک)باشد 

یا و همکاران نعلوی ،انجام شده است. برای مثال( 2002، ریس و همکاران و 2012، و همکاران ژنگ ،2012

-رگذاری شبههای مربعی تحت باهای لهیدگی را بر روی قابلیت جذب انرژی سازهکنندهاثر شروع (2012)

ادند که درجه نشان د 27 و 14، 7استاتیکی محوری و مایل بررسی کردند و با در نظر گرفتن زوایای 

 ابد.یود میهای لهیدگی بر روی سازه، قابلیت جذب انرژی بهبکنندهبطورکلی با قرارگیری مناسب شروع
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های اذبفوم در جدر خصوص استفاده از کمی که کارهای  دهدیمنشان ذکر شده در باال یشینه تحقیق پ

ز فوم اهای جدید پرشده انجام شده است و در تحقیق حاضر قصد بر آن است که جاذبدوجداره انرژی 

  دهد. کاهش راوسائط نقلیه  تواند صدمات وارده به سرنشینانطراحی و پیشنهاد شود که می

 اضرتحقیق حکارهای انجام شده در  -1-3

طح رتان با پنج ساوفوم پلی ازمخروطی پرشده  جدارههای دوانرژی سازه، قابلیت جذب حاضر در تحقیق      

ه واصل کننده کضلعی و دایروی به همراه صفحات تقویتضلعی، دهضلعی، هشتمقطع مختلف مربعی، شش

ای ها دارزهاین سا شده است.بررسی تحت بارگذاری دینامیکی محوری و مایل  باشد،ها میبین این جداره

 1 و 75/0 ،5/0 ،25/0 ،0مختلف های )نسبت طول ضلع جداره داخلی به طول ضلع جداره بیرونی( مقیاس

جداره قویتی و تکدار همراه با تهای فومبه ترتیب سازه 1و  0های الزم به ذکر است که مقیاسبوده است. 

 د. باشنتی میهمراه با تقویدار ها، به صورت دوجداره فومکه مابقی سازهباشند. درحالیبدون فوم می

نواع معرفی ا تدا بههای مورد استفاده در این تحقیق مفصالً تشریح شده است. لذا ابدر فصل دوم، مواد و روش

سپس، است.  توانند در مسائل جذب انرژی مطرح باشند، پرداخته شدهها لهیدگی و ضربه که میبارگذاری

رار قورد بحث ... م وها، ماده، شرایط مرزی، شرایط بارگذاری المان نکات و مفاهیم مربوط به مدلسازی اعم از

رد لحاظ عملک برای تعیین بهترین سازه از ی تاپسیسگیری چند شاخصهروش تصمیمگرفته است. در ادامه، 

ای بهینه و الگوریتم ژنتیک( بر RBFسازی چند هدفه )شبکه عصبی های بهینهباالی جذب انرژی و روش

 معرفی شده است. کردن پارامترهای طراحی 

-ال اس افزارنرماجزاء محدود انجام شده در های سازیسنجی نتایج شبیهصحت وم تحقیق حاضر بهدر فصل س

-سازه های تجربی )انجام شده بر روییشآزماآمده از  به دستکه این نتایج با نتایج پرداخته شده است داینا 

-افزار ال اسپس از اطمینان از درستی مدل ایجاد شده در نرم .ه استهای مختلف( مورد مقایسه قرار گرفت

در این فصل ارایه الذکر های فوقهای جذب انرژی مخصوص و بیشینه نیروی لهیدگی برای سازهشاخصداینا، 

های بهترین سازه از میان سازهمناسب و مقیاس بندی تاپسیس، ر ادامه با استفاده از روش رتبهشده است. د
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بررسی شده با در نظر گرفتن دو شاخص قابلیت جذب انرژی )جذب انرژی مخصوص و بیشینه نیروی 

 .ه استلهیدگی( مشخص گردید

-( سازه ده3t( و صفحات تقویتی )2t(، داخلی )1tهای جداره بیرونی )مقادیر بهینه ضخامتدر فصل چهارم، 

هایتًا در ه است و نو الگوریتم ژنتیک مشخص شد RBF یمصنوععصبی  های شبکهکارگیری روشضلعی با به

  فصل پنجم اهم کارهای انجام شده و نتایج ارایه شده است.
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 هافصل دوم: مواد و روش
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مقدمه  -2-1  

یلی ، حل تحلیچیدهبرای بسیاری از مسائل مهندسی مانند مسائل دارای هندسه و یا شرایط بارگذاری پ        

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

های شئل، روبرای حل مسا یل کرد.های عددی تحلتوان با روشمسائل با هندسه و بارگذاری پیچیده را می

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

جمله  ترین روش برای حل مسائل پیچیده است. ازهای عددی موجود، روش اجزاء محدود کاربردیروش

صحت از جمله  اشاره کرد. دقت و LS-DYNA خطیغیرافزار توان به نرمافزارهای اجزاء محدود مینرم

ه ن، از جملها و تفاوتشاها در کنار یکدیگر و دانستن دقیق مفهوم هر یک از آنمفاهیمی هستند که وجود آن

 افزار اجزاء محدود است. الزامات دستیابی به نتایج قابل قبول با استفاده از یک نرم

های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته است، به جای گیری چند معیاره که در دههی تصمیمهاروشدر 

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

تواند یک نفر یا ده میگیرنشود. تصمیمهای ذینفع نیز گفته میگروه 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 گزینهشوند که اولویتمی

ا بارهای ارزیابی مورد استفاده قرار گیرند. رای معیهای اختصاص داده شده بوزن صورتبهتوانند می

 ا انتخاب نمود.رتوان بهترین گزینه ی نتایج تصمیم میبندتیاولو

 

هابارگذاری انواع -2-2  

مهم در بررسی و  ترین قسمت در تحلیل فرایند ضربه است. نکتهنوع بارگذاری اعمالی از جمله مهم        

 های جاذب انرژی و الگوی تغییرشکلشان، به نوع بارگذاری اعمال شده به آنهاتحلیل رفتار فروریزش سازه

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

شوند که یهای انرژی تقسیم مها 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 بارگذاریها میها در سرعت بارگذاری آنتفاوت عمده آن

 پرداخته شده است. 

 

 استاتیکیبارگذاری شبه -2-2-1

-یاعمال م متر بر دقیقهطور که از نامش پیداست با سرعت بسیار کم در حد میلیاین بارگذاری همان         

زی ضربه از نوع بارگذاری شبه استاتیکی در آزمایشگاه از دستگاه ساجهت شبیه 1-2ود. مطابق شکل ش

ایینی است که دستگاه شامل دو فک متحرك باالیی و فک ثابت پاین  شود.استفاده می STM 150یونیورسال 

ت. ده اسفیکسچر ساخته شده به طور کلی از دو قسمت اصلی صلبی تشکیل ش فیکسچری مجهز شده است. با

 ه فک باالییزم پیچ و جوش بمکانقسمت دیگر توسط   گیرد وروی آن قرار میبر یک قسمت که نمونه کار 

 45ا ت 0 ای قابل چرخش )دو درجه آزادی( تحت زاویهشود و دارای صفحهمتصل می  STM 150دستگاه

هت جای ربه. عقشودگذاری مستقیم یا مایل توسط دستگاه میکه باعث ایجاد لهیدگی تحت باردرجه بوده 

کی ی مکانیهاآن نیز تعبیه شده است. جنس این فیکسچر صلب بوده تا در حین فرایند مشخص کردن زاویه

فک  فحهص ها بر رویهساز. نحوه انجام آزمایش به این صورت است که باعث تغییرشکل در فیکسچر نشود

متر بر میلی 500و  متر بر دقیقهمیلی 5/0پایین قرار گرفته و توسط فک متحرك باالیی با سرعت متغیر بین 

 شود.ا میهسازه باعث ایجاد لهیدگی در دقیقه از طریق اعمال نیرو به صورت جابجایی توسط کنترلر دستگاه

 ن در آنتواها را میخصوصیات لهیدگی سازههمچنین نمایشگری به این دستگاه متصل است که رفتار و 

ر سچر را ده فیکمشاهده و استخراج نمود. دستگاه یونیورسال طوری تنظیم شده که قابلیت سوار کردن هر گون

 . پذیردصورت می ،ه متصل استای که به دستگاها  از طریق رایانهخود داشته باشد و استخراج داده
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ورسال جهت انجام بارگذاری شبه استاتیکیشماتیک دستگاه یونی 1-2شکل   

 

 بارگذاری دینامیکی -2-2-2

استاتیکی طور که از نامش مشخص است به صورت دینامیکی و بر خالف بارگذاری شبهاین نوع بارگذاری همان

آزمایش ها با سرعت باال همانند گردد. عموماً از این نوع بارگذاری در آزمایشبا سرعت برخورد باال اعمال می

های انرژی، بارگذاری های انجام شده در مسائل جاذبگردد. در پژوهشتصادف وسائط نقلیه استفاده می

سرعت در این  محدوده پذیرد.ها صورت میدینامیکی به صورت برخورد جرم صلبی با سرعت مشخص به سازه

 متر بر ثانیه و برای جرم برخورد بین 50متر بر ثانیه تا  5/0های انجام شده،  بین نوع بارگذاری طبق پژوهش

برای اعمال  2دستگاه ضربه سقوط چکششماتیک  2-2کیلوگرم بوده است. شکل  800تا  کیلوگرم 20

سمت سازه دهد. مطابق این شکل، یک جسم صلب با وزن و ارتفاع مشخص به بارگذاری دینامیکی را نشان می

ود. دستگاه ضربه مذکور به یک دستگاه کامپیوتر متصل شموجب لهیدگی آن میمورد آزمایش، رها شده و 

های ضربه گوناگونی برای ها را استخراج کرد. قابل ذکر است که دستگاهتوان رفتار لهیدگی سازهاست که می

 دهد.شان مین تنها یکی از مکانیزمهای اعمال ضربه را 2-2اعمال بارگذاری دینامیکی وجود دارد که شکل 

 

                                                           
2- Drop hammer 
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 سقوط چکش ضربه شماتیک دستگاه 2-2شکل 

 

 انواع زوایای بارگذاری -2-2-3

ود. شطرح میماستاتیکی، نوع زاویه بارگذاری بارگذاری دینامیکی یا شبه پس از مشخص کردن نوع       

فرایند تصادف و شوك  هنگام یک وسیله نقلیه وجود دارد. ی دو نوع زاویه بارگذاری مستقیم و مایلطورکلبه

بایست ها میزش سازه. به همین دلیل در طراحی فروریشودیمبا نیروی محوری کامل مواجه  ندرتبهناگهانی 

ری ویه محوزاتحت ای بارگذاری مایل نیز در نظر گرفته شود. تجربه نشان داده است که ممکن است سازه

ی باشد و یا ترفیضعولی در مواجهه با بارگذاری مایل دارای عملکرد  بهترین عملکرد را از خود نشان داده

حوری، مبارگذاری  اویهزعالوه بر  ستیبایمانرژی  جاذب سازه نیترنهیبهی به ابیدستبالعکس. بنابراین برای 

ای هگذاریارب، اثر لذا در تحقیق حاضر عالوه بر بارگذاری محوری زاویه بارگذاری مایل را نیز در نظر گرفت.

 ها بررسی شده است. (  نیز در پاسخ لهیدگی سازه30˚ و 20˚، 10˚)مایل 

 

 



 
 

13 

 

 ی عددی سازهیشب -2-3

 LS-DYNAافزار معرفی  نرم 2-3-1

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

ی های قدرتمند و پیشرفته در زمینه مهندسافزاریکی از نرم LS-DYNAافزار کنند. نرممی های فیزیکیپدیده

 های بزرگوی برای تحلیل تغییرشکلقای المان محدود افزار، کد رایانهطراحی با کمک رایانه است. این نرم

 LS-DYNAافزار تفاوت است. نرمهای مهای مختلف با سرعتدینامیکی و شبه استاتیکی اجسام در بارگذاری

ند. به تحلیل ک های مختلفهای ضربه، انفجار و بارگذاری گذرا را با سرعتمسائل در حوزه ادر است کلیهق

های بزرگ( و مسائل ها و دورانتوان مسائل خطی، غیرخطی هندسی )شامل تغییر مکانافزار میکمک این نرم

د ل عبارتنمسائ ای از ایند. نمونهغیرخطی مادی )شامل رفتار پالستیک با کار سختی غیر خطی( را تحلیل کر

 از:

 ها به اهداف )همراه با شکست(مسائل برخورد و نفوذ پرتابه 

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

 دهی انفجاری و ...، شکل3گود

 استاتیکی و های شبهاریها تحت بارگذهای بزرگ سازهشدگی و تغییر شکلی لهتحلیل پدیده

 دینامیکی

 هاهای آنحمولهمها و محافظت سرنشینان یا تصادف اتومبیل 

 مات، های مهای، انبارهای راهبردی در مقابل حمالت موشکی )مانند راکتورهای هستهمحافظت سازه

 آشیانه انواع پرنده و...(

 ها، ها، مواد پالستیکی، الستیکها، کامپوزیتیکهای غیر فلزی مانند سرامسازی مواد و سازهمدل

 خاك، بتون، آب، هوا، امواج صوتی و...

 تحلیل انتقال حرارت در اجسام 

 

                                                           
3 - Shaped Charge 
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 در تحقیق حاضر هاالمان -2-3-2

به صورت ای )نودی( چهار نقطهای المان پوسته، هاسازهی بودن اپوستهدر تحقیق حاضر با توجه به نوع         

همچنین گیری در راستای ضخامت استفاده شده است. با پنج نقطه انتگرال 4تسای-نوع بلیچکوسه بعدی و 

جهت تعیین اندازه المان مناسب ای )نودی( در نظر گرفته شده است. نقطه 20المان ماده فوم بصورت آجری 

 2×2×2و  2×2رتیب به ت هاهای همگرایی انجام گرفت و در نهایت اندازه آنها، تحلیلدر شبکه بندی سازه

  .انتخاب گردیدهای سازه و فوم برای جدارهمتر میلی

ت ترکیبی انتخاب شده است و این داینا به صور-افزار ال اسدر نرم 3-2نوع شکل المان با توجه به شکل 

ستفاده گوش ارگوش وجود ندارد از المان سهبندی چهاافزار در جاهایی که امکان مشبدین معناست که نرم

 زنی در نقاط حساس ریزتر صورت پذیرد.تا مش کندیم

 

 

 هابندی سازهشبکهای از نمونه 3-2شکل 

 

 

                                                           
4-  Belytschko-Lin-Tsay 
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 هایسازهیشبدر شرایط مرزی و اولیه  -2-3-3

در  5صلبی یوارهدای ها از نوع نیروی محرکه صفحهبه سازه و مایل جهت اعمال بار دینامیکی محوری        

باعث  kg006و جرم برخورد  m/s51 با سرعت  یک مکعب صلب، 4-2است. طبق شکل افزار استفاده شده نرم

کل طول لهیدگی   %75که برابر  شودیمها طول کل سازه mm120از  mm90ی اندازهبه  هانمونهکردن له

شرایط مرزی به این صورت است که در قسمت برخورد با دیوار صلب مذکور  4-2مطابق شکل  .استها سازه

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

 7و از قید تماس اتوماتیک 6با سازه از قید تماسی سطح به سطحو فوم های صلب تعریف تماس بین صفحه

 استفاده شده است.  اندر خودشو فوم ت جلوگیری از فرورفتن سازه جه

 

 
 های بررسی شدهبارگذاری سازهشرایط مرزی و  4-2شکل 

 

 

 

                                                           
5- Rigid wall plannar moving force  

6- Automatic surface to surface 

7- Automatic single surface 
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  و فوم هاخصوصیات مکانیکی جنس سازه -2-3-4

خواص  .AA6060از آلیاژ آلومینیم  عبارت استحاضر  تحقیق های بررسی شده درسازه مادهجنس        

کیلوگرم بر متر مکعب، نسبت پوآسون برابر  2700: چگالی برابر استبه این صورت  AA6060مکانیکی 

 و استحکام کششی نهایی برابر مگاپاسکال 80 ، تنش تسلیم برابرگیگاپاسکال 68 ، مدول یانگ برابر33/0

شایان ذکر است که دهد. رفتار این ماده در ناحیه پالستیک را نشان می 5-2شکل باشد. یمگاپاسکال م 173

ا عنوان مدل پالستیسیته خطی داینا ب-افزار ال اسدر نرم 024خواص آلیاژ آلومینیوم از طریق کد ماده شماره 

 5/8: مدول یانگ برابر است از اورتان  عبارتمکانیکی فوم پلی خواص، نیهمچن شود.تعریف می 8اصالح شده

 رضوانی و جهان) کیلوگرم بر مترمکعب 174و چگالی برابر  مگاپاسکال 24/1، تنش تسلیم برابر پاسکالگیگا

شایان ذکر است که خواص نشان داده شده است.  6-2اورتان در شکل کرنش فوم پلی-نمودار تنش .(2015

-تعریف می 9شدنا عنوان فوم قابل لهداینا ب-افزار ال اسدر نرم 063از طریق کد ماده شماره  اورتانپلیفوم  

 شود.

 

 AA6060 ومینیآلوم آلیاژ کرنش پالستیک –نمودار تنش 5-2 شکل

 

                                                           
8- MODIFIED-PIECEWISE-LINEAR-PLASTICITY 

9- MAT_CRUSHABLE_FOAM 
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 (2015رضوانی و جهان ) اورتانفوم پلی کرنش –نمودار تنش -6-2شکل 

 

 TOPSIS معیارهی چند ریگمیتصمروش  -2-4

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

MODM  گیری چند شاخصهتصمیمی هامدلو MADM های چند هدفه مدل ،شود. در حالت کلیتقسیم می

گیرند. تفاوت های چند شاخصه به منظور انتخاب گزینه برتر مورد استفاده قرار میطراحی و مدلبه منظور 

گیری چند معیاره آن است که اولی در فضای های تصمیمهدفه با مدل گیری چندهای تصمیماصلی مدل

های به کار رفته در مورد معیارگردند. گیری گسسته تعریف میفضای تصمیم درگیری پیوسته و دومی تصمیم

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

یی نظیر  هاروش بهتوان می (MADM)گیری چند شاخصه یمتصمی هامدلنسبی معیارها. از  وزنتعیین 

 و غیره اشاره کرد. 11، تاپسیس10کپراس

- Technique For Order Preferences By Similarity To Ideal Solutionمخفف  TOPSISیکلمه

یا گزینه به  عامل mی هوانگ و یون ارائه گردید. در این روش به وسیله 1981باشد. این روش در سال می

ده شفهوم بنا گیرند. این تکنیک بر این مرار میقگیرنده مورد ارزیابی وسیله فرد یا گروهی از افراد تصمیم

-ایده ا با عاملرترین( و بیشترین فاصله آل مثبت )مهماست که هر عامل انتخابی باید کمترین فاصله را با ایده

 مود.شاره نتوان به موارد زیر اآل منفی )کم اهمیت ترین عامل( داشته باشد. از مزایای این روش می

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

                                                           
10- COPRASS 

11- TOPSIS 
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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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 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 عنی)ی است  یا کاهشی افزایشی یکنواخت طور به له،امس حل در نظر مورد هایشاخص مطلوبیت 

 بالعکس( و شودمی بیشتر شاخص مقدار چه

 کرد بررسی تاین تغییرا اساس بر را سیستم پاسخگویی نحوه و داد تغییر توانمی را ورودی اطالعات. 

 ها به صزان شاخو روش تعیین او ی فواصلروابط مورد استفاده برای نرمالیزه کردن اطالعات، محاسبه

 است.ده و قابل تطبیق با نوع اطالعات موجود در مسئله  صورت اختیاری یو

 گزینه شود. بر این اساس کهبا منطق شباهت به جواب ایده آل انجام می بندی در این روشاولویت 

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

 هدف  وود بوده سنوع  و برخی دیگر ازباشد ها ای باشند و هدف کاهش آناگر معیارها از انواع هزینه

ادیر قابل به آسانی جواب ایده آل را که ترکیبی از بهترین مق TOPSISها باشد، روشافزایش آن

 یابد.یابی همه معیارها است را میدست

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

 گیرد.زمان در نظر میبهینه، به طور هم

سی، روش د بررهای موردر تحقیق حاضر به منظور انتخاب سازه با بهترین عملکرد فروریزش از میان سازه

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

مورد  هایزینهیان گزمینه انتخاب بهترین گزینه )وقتی معیار انتخاب بیش از یک مورد وجود داشته باشد( از م

حققان مگسترده توسط  طوربه. این روش برای انتخاب بهترین گزینه با وجود چند معیار مختلف، استبررسی 

 سازه مراحل انتخاب .(2009 راد و عبداهلل پورنامرزب و 2009 مالک و همکارانبرای مثال،  شود )استفاده می

 .آورده شده استادامه مناسب به روش تاپسیس و روابط مربوطه در 

گزینه  nمعیار به عنوان سطر ماتریس و  mبندی شامل گیری برای رتبهایجاد ماتریس تصمیم اول: مرحله

 به عنوان ستون آن:
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𝐴𝑖𝑗= [

𝑎11 … 𝑎1𝑛

. . .
𝑎𝑚1 … 𝑎𝑚𝑛

]                                                                                           ( 1-2 )       

                               

گیری:سازی ماتریس تصمیممرحله دوم: نرمال  

𝑟𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

√∑ 𝑎𝑘𝑗
2𝑚

𝑘=1

                                                                                                ( 2-2 )        

                                                                                                                                   

شود. در این راستا فاکتورهای دارای ن مرحله وزن هر یک از فاکتورها مشخص میدر ایمرحله سوم: 

در  فاکتورضرب مقادیر استاندارد هر حاصل 𝑉𝑖𝑗اهمیت بیشتر از وزن باالتری برخوردارند. در واقع ماتریس 

 باشد.اوزان مربوط به خود می

𝑉𝑖𝑗 = [

𝑤1𝑟11 … 𝑤𝑛𝑟1𝑛

. . .
𝑤1𝑟21 … 𝑤𝑛𝑟𝑛𝑚

]                                                                                   ( 3-2 )               

                                                                         

 :(−𝐴)ال منفی و ایده (+𝐴)ال مثبت مرحله چهارم: تعیین راه حل ایده

𝐴+ = {max 𝑣𝑖𝑗 |𝑗𝜖𝐽, min 𝑣𝑖𝑗|𝑗𝜖 𝐽′},  𝐴+ = {𝑣1
+, 𝑣2

+, … , 𝑣𝑛
+} 

                     

𝐴− = {min 𝑣𝑖𝑗 |𝑗𝜖𝐽, max 𝑣𝑖𝑗|𝑗𝜖 𝐽′}, 𝐴− = {𝑣1
−, 𝑣2

−, … , 𝑣𝑛
−}                                           ( 4-2 ) 

 

𝑆𝑖)مثبت  المرحله پنجم: بدست آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایده
𝑆𝑖)و منفی  (+

−) 

 

𝑆𝑖
+ = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

+)2𝑛
𝑗=1                                                                                        ( 5-2 ) 

𝑆𝑖
− = √∑ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣𝑗

−)2
𝑛

𝑗=1
 

 (𝐶𝑖)ها مرحله ششم: تعیین ضریب نزدیکی به هر یک از گزینه



 
 

20 

 

𝐶𝑖 =
𝑆𝑖

−

𝑆𝑖
−+𝑆𝑖

+                                                                                                          ( 6-2 ) 

 

 

 هدفهی چندسازنهیبهروش  -2-5

 )رعایت پذیرامکان یهاگزینه از مجموعه یک روی بر هاییجواب یا جواب یافتن واقع در سازیبهینه مساله

 مجموعه از ایخهشا زیر چندهدفه سازیاست. بهینه مساله معیارهای یا معیار کردن بهینه هدف با مسئله( قیود

 محتمل هایجواب از نامحدودی همجموع میان در که است MCDM گیری چند معیارهتصمیم هایروش

 که است واقعی دنیای در گیریتصمیم هایروش از برخاسته چندهدفه سازیبهینه مساله .گیردمی صورت

ر این روش که با د روبرو است. متعارض و متضاد معیارهای و اهداف از ایمجموعه با گیرندهتصمیم شخص

بع ت آورد. تابایست تابع هدف مساله را بدسا میپذیرد،  ابتدافزار متلب کد نویسی صورت میاستفاده از نرم

عی به عصبی مصنو شبکهسازد. های خروجی را مشخص میهدف ارتباط بین پارامترهای ورودی با شاخص

ناخته ش لهاهای یک مسها و ورودیعنوان یک روش قدرتمند جهت مشخص نمودن توابع هدف بین خروجی

 . شده است

 عنوان بهاست که از یک تابع شعاعی ( RBFیا )شعاعی پایه توابع های عصبی، شبکه عصبی یکی از انواع شبکه

گیرد. یمکند. از جمع جبری چندین تابع شعاعی با یکدیگر، ساختار شبکه شکل استفاده می اندازراهتابع 

، الیه مخفی و الیه خروجی. برخالف سایر شود: الیه ورودیی پایه، از سه الیه تشکیل میشبکه عصبی شعاع

در شکل  RBFی شود. ساختار شبکه عصبالیه تشکیل میخود تنها از یک RBFهای عصبی، الیه مخفی شبکه

𝑋شکل، این نشان داده شده است. در  2-7 = [𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛] عالوهبهورودی شبکه است.  داربر 𝑌 =

[𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑚]  ها خواهد بود و همچنینیا جواب لهامسبردار خروجی ،𝜙 = [𝜙1, 𝜙2, … , 𝜙𝑘]  بردار توابع

  ی شبکه هستند.سازفعال
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 RBF شبکه مصنوعی ساختار 7-2شکل 

 

ه از الگوریتم ها،  اینک با استفادجهت پیشگویی داده RBF ی عصبیپس از ساختن مدلی واحد از شبکه

سازی، ودن بهینهبمنظور از چند هدفه . سازی را تکمیل نمودفرایند بهینه توانسازی چند هدفه میبهینه

رتباط با یکدیگر در نزاع و ا عموماًها این هدفسازی است. ی بهینهلهامسهای مطرح شده در تعداد شاخص

به  شوندمی شدن مطرح آل بیشینهآل کمینه شدن و یا با ایدهها در مواقعی با ایدهکنند. تعدادی از آنعمل می

 مههارضای  حل بهینه جهتبنابراین یک راه طوری که ممکن است بهبود یکی باعث بد شدن هدف دیگر شود.

 نو همکارا نریمان زاده)سازی متعددی مانند الگوریتم ژنتیک ینهبهاشت. الگوریتم توابع هدف وجود نخواهد د

( وجود 2007 نلیو و همکارا)الگوریتم پیس  ( و2016، خلخالی و همکاران 2013، اتقانی و همکاران 2006

ور فصل بعد بطها در سازی بر روی عملکرد جذب انرژی سازهینهبههای این روشیکی از کارگیری هدارد. ب

 مفصل بیان شده است.
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Investigating the collapse behavior of double-walled conical 

columns filled with foam under axial and oblique dynamic 

loads 

Sadjad Pirmohammad 

 
Abstract  

In this research, crashworthiness of polyurethane foam-filled conical structures with 

five different crass sectional shapes of square, hexagonal, octagonal, decagonal and 

circular   was investigated under axial and oblique dynamic loads. The mentioned 

structures were double-walled (inner and outer), which four stiffening plates connected 

them together. These structures had different scales (ratio of the inner tube length to the 

outer tube one) of 0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1. Material of the walls was aluminum (because 

of higher strength-weight ratio). The first step of this research was to validate the finite 

element model generated in LS-DYNA using the results of experimental tests. In the 

next step, crashworthiness indicators, SEA (specific energy absorption) and Fmax (peak 

collapse force) were obtained for the studied structures. The appropriate scale was then 

determined using the TOPSIS method considering crashworthiness indicators of SEA 

and Fmax. The results of TOPSIS calculations demonstrated that the scale of 0.5 was the 

appropriate scale for all the studied structures. The structures with different cross 

sectional shapes and scale of 0.5 were then compared together using the TOPSIS 

method. The ranking was obtained as Decagonal-Circular-Octagonal-Hexagonal-Square 

from the crashworthiness point of view. Hence, the decagonal structure with the scale of 

0.5 was selected as the best energy absorber among the structures studied in the present 

research (because of having more sides (or corners)). Finally, the optimum thicknesses 

(t1 (thickness of the outer tube), t2 (thickness of the inner tube), t3 (thickness of the 

stiffening plates)) of the decagonal structure were obtained using the RBF neural 

networks and genetic algorithm.   

Keywords: foam filled conical double-walled structures; axial and oblique dynamic 

loads; crashworthiness capability; RBF nural networks and genetic algorithm; TOPSIS 

method 
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