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های دوجداره شکل و ابعاد سوراخ بر روی عملکرد فروریزش سازه اتدر این پژوهش، اثرچکیده طرح: 

. چندین سوراخ با اشکال مختلف شده استتحت بارگذاری دینامیکی محوری بررسی ضلعی مربعی و هشت

شده و در نظر گرفته ضلعی های مربعی و هشتهای سازهبر روی دیواره (ضلعی و بیضویمستطیلی، شش)

های مذکور ( برای سازهPCFبیشینه نیروی لهیدگی ) ( و SEAهای لهیدگی جذب انرژی مخصوص )شاخص

سازیهای عددی در قبل از انجام شبیهالزم به ذکر است که شده است. داینا محاسبه -افزار ال اساز طریق نرم

  سنجی شدند.صحتهای تجربی ، نتایج عددی با نتایج آزمایشداینا-افزار ال اسنرم

در ظرفیت  توجهیبهبود قابل، هاهای سازهکارگیری روش ایجاد سوراخ در جدارهبهبا مطابق نتایج این تحقیق، 

قاطع مربعی و های با مضلعی ایجاد شده بر روی سازهکه سوراخهای ششبطوری .شودجذب انرژی حاصل می

-بهبود می (های بدون سوراخدر مقایسه با سازه)% 42% و 60ضلعی، ظرفیت جذب انرژی را به ترتیب هشت

 ، موجب کاهشSEAدار عالوه بر بهبود شاخص های سوراخنکته جالب توجه این است که سازه. بخشد

ضلعی های مستطیلی، ششسوراخ ابعادمقادیر بهینه  مرحله بعد تحقیق حاضر، شود. در نیز می PCFشاخص 

های الگوریتم ضلعی با استفاده از روشهای با مقاطع مربعی و هشتهای سازهو بیضوی موجود در جداره

بر روی نتایج  SAW گیری، روش تصمیمادامهدر شده است.  محاسبههای عصبی مصنوعی شبکهژنتیک و 

عنوان ضلعی بهضلعی با شکل سوراخ ششی مربعی و هشتهاسازی شده و در نهایت سازههای بهینه پیادهسازه

  معرفی گردیده است. انرژی  هایبهترین جاذب



 ي
 

 سازیهینهبهای سوراخ، ضلعی، شکلهای دوجداره مربعی و هشتقابلیت جذب انرژی، سازه: کلمات کلیدی
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 مقدمه  -1-1

 صنعتی خود جلب کرده و تحقیقات دانشگاهی وه در سالهای اخیر ایمنی خودروها توجه عموم را ب

سوخت  مصرف وبیشماری را به خود اختصاص داده است. همراه با توسعه جوامع، مردم خواهان ایمنی بیشتر 

وزن  کاهش کمتر در خودروها هستند. این امر مستلزم بهبود خواص جذب انرژی قطعات در هنگام تصادف و

ه یروی ضربنواند تزم است به این نکته نیز توجه شود که آیا سرنشین می قطعات خودرو است. عالوه بر آن، ال

ی که ل محورنیروی ضربه در برخورد بر حسب تغییرشک بیشینهرا تحمل کند؛ به بیان دیگر بزرگی قله یا 

 .حمل باشدتقابل  کند و مقدار معیار بحرانی ضربه به سر، باید برای سرنشینمیزان کاهش سرعت را تعیین می

 آید.بدست می سبکی و خواص جذب انرژی بدنه خودرو از طریق بهبود ساختار یا تعویض ماده مورد استفاده،

بکی سی و رژدهد که تعویض ماده اولیه بیشتر از بهبود ساختار در خواص جذب انمطالعات اخیر نشان می

ی و تست سبک حی، محاسبه وطراای بر روی در دو دهه اخیر، مطالعات گستردهد. خودرو، موثر واقع می شو

 .گرفته است انجامجذب انرژی قطعات جلویی خودرو 

ت. ده اسشتاکنون قوانین زیادی در خصوص بهبود ایمنی ثانویه خودرو در کشورهای پیشرفته تصویب 

-ه ویژگینیز ب شود. ایمنی اولیهایمنی ثانویه به حفاظت خودرو از سرنشین خود در هنگام تصادف گفته می

ین بکه در  شود که در اجتناب از وقوع تصادف نقش دارند. در تحقیقیسیستم ترمز گفته می مانندهایی 

 ووند پیشرفت ها و تلفات تصادفات در ردر انگلستان انجام شده است، میزان آسیب ۱۹۹۸تا  ۱۹۸۰سالهای 

دروهای جراحات در خودهد که میزان های ایمنی ارزیابی شده است. این تحقیق نشان میبهبود سیستم

تر در ساعت کیلوم ۶۵های تا سرعت این امر خصوصا  . تر با سیستمهای ایمنی بهتر، کمتر شده استمدرن

 .بیشتر مشخص است

آلیاژهای آلومینیم و منیزیم، فوالدهای استحکام باال، مواد مانند برای کاهش وزن خودرو، موادی 

انرژی مکانیکی در جامدات توسط . اندای نرم رایج بکار گرفته شدهکامپوزیتی و غیره به عنوان جایگزین فوالده

شود. میزان این جذب به ماهیت مکانیزم تغییرشکل، تراکم تغییر شکل پالستیک )برگشت ناپذیر( جذب می

باید توجه داشت که در . و پایداری تغییر شکل بستگی دارد مکانیزمها در آنجا فعال هستندهایی که مکان

ادف نیروی ضربه و شتاب نباید از حد معینی بیشتر شوند تا اختالف بین میزان اولیه و نهایی کاهش هنگام تص
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 سازه خودروسرعت و نیرو از طریق افزایش قابلیت جذب انرژی به حداقل برسد و در نتیجه میزان خسارت به 

شکل یکی از عوامل مهم جذب ایکم شود. در هنگام تصادف، استفاده از قطعات لولهسرنشینان و آسیب به 

های فلزی جداره نازک از جنس فوالد زهانرژی ساانرژی خواهد بود. تاکنون تحقیقات زیادی روی خواص جذب 

حرکت به سوی خودروهای سبکتر، تبدیل به یک  ایمنی خودرو انجام گرفته است.و آلومینیم به منظور بهبود 

دنیا شده است. در این میان توجه به آلیاژهای آلومینیم به موضوع مهم مهندسی در صنعت خودروسازی امروز 

ده است. اما این عنوان جایگزین اجزاء از جنس فوالدهایی با استحکام نه چندان زیاد، افزایش پیدا کر

عیبی ساختاری قطعات و نه خواص جذب انرژی خودرو در هنگام تصادف را کم باید درستی و بیجایگزینی ن

دازد. به منظور اطمینان از این مسائل، تاثیر فرایندهای ساخت و تولید بر عملکرد و کارایی کرده و به خطر ان

در مقایسه آلومینیم با . قطعات ساختاری خودرو در هنگام تصادف و شکست باید بهتر مورد مطالعه قرار گیرد

ا آلیاژهای آلومینیم وزن بیشتر و خواص بهتری در هنگام خمش دارند ام فوالد باید گفت، فوالدهای نرم سفتی

درصد در کاهش وزن  ۲۵آلیاژهای آلومینیم نسبت به فوالدهای متداول تا . کمتر و جذب انرژی بیشتری دارند

خودرو نقش دارند. وزن کمتر، مصرف سوخت کمتر و انتشار دی اکسید کربن کمتری را به همراه دارد. 

 . شودک مزیت زیست محیطی محسوب میهمچنین آلومینیم قابلیت بازیافت را داشته و این ی

 نه خودرودر بد سال گذشته سازندگان وسائل نقلیه از مواد کامپوزیتی نیز برای تحمل بار وارده ۲۰در 

وزیتها ر کامپدبته شود که الجذب انرژی سنجیده میاستفاده کرده اند. بازدهی این مواد، بر اساس میزان 

یتی تحت کامپوز تحقیقاتی که در جهت ارزیابی قابلیت جذب انرژی موادهای فلزی است. اکثر زهبیشتر از سا

ز این مواد ژی در افرایند جذب انر. شودبار فشاری انجام گرفته است به لوله های با تقارن محوری محدود می

د در قات خوشود. بسیاری از محققان در تحقیطریق تغییرشکل انتهای قطعه بصورت مخروطی شکل انجام می

رای ب .انددهرار داهای ناگهانی، ابعاد هندسی بهینه و محدودیتهای ابعادی را مورد بررسی قینه حذف شکستزم

ت از رسیدن به بهترین مکانیزم شکست، مشخص شده است که نسبتهای ابعادی مثل نسبت قطر به ضخام

 اهمیت زیادی برخوردار است.
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د برای ن بایوها رو به افزایش است و خودروسازاله ایمنی خودرابه هر حال توجه افکار عمومی به مس

ه ر این رادازند و سافران بسمتری برای تر، خودروهای ایمنجلب نظر مردم و فروش بیشتر و داشتن بازار موفق

 توانند روی کمک دانشگاهیان و پژوهشگران حساب کنند.می

 

 های انرژی برخورد قبلی بر روی جاذبهای پژوهش بررسی -1-2

به  فردشان مانند سبکی و قابلیت جذب انرژی باالههای منحصربهای جدار نازک به دلیل ویژگیسازه

های های اخیر، تالشدر دهه. (2016)وو و همکاران،  شوندعنوان وسایل جذب انرژی به کار گرفته میوفور به

برای مثال،  صورت گرفته است. های انرژی با کارآیی باالزیادی توسط محققان مختلف به منظور طراحی جاذب

، لو و 2014)ژانگ و همکاران،  ها مربوط به بررسی اثر سطح مقاطع مربعیبخش عظیمی از این پژوهش

)الکبیر و همکاران،  ضلعی، شش(2017، لیو و همکاران، 1986آبراموویچ و جونز، ) ، دایروی(2017همکاران، 

و  (2010، حسینی تهرانی و پیرمحمد، 2007و همکاران، لیو ) ضلعی، هشت(2007، هو و همکاران، 2014

شکل سطح مقطع تاثیر به سزایی بر روی رفتار دهند که رو، تحقیقات پیشین نشان میاز اینبوده است. غیره 

عسلی، های پر شده با فوم و شانههای جدار نازک چندسلولی، سازهسازههای جدار نازک دارد. فروریزش سازه

های اخیر هایی است که محققان در سالاز جمله فنو ...  1دارموجهای با دیواره ، سازهوطیهای مخرسازه

ها بطور جداگانه بصورت ذیل تشریح اند که هر کدام از این فنجهت بهبود قابلیت جذب انرژی به کار گرفته

 گردد. می

سلولی هستند. مطابق های تکهای چندسلولی دارای عملکرد فروریزش بهتری نسبت به سازهسازه

-های تک% بیشتر از سازه50های چندسلولی ، ظرفیت جذب انرژی سازه(2006) تحقیقات ژانگ و همکاران

ها صورت گرفته است. برای مثال، تران ای در سالهای اخیر بر روی این سازهتحقیقات گستردهباشد. سلولی می

اند که طرح بهینه سازه چندسلولی با سطح مقطع تالش کرده (2018) و تران و باروتاجی( 2014) و همکاران

، فنگ و همکاران، 2013نیا و پارساپور، ، علوی2014تران و همکاران، ) خیلی از محققانمثلثی را پیدا کنند. 

اند. های چندسلولی مربعی را مورد مطالعه قرار دادهنیز رفتار لهیدگی سازه (2016، وو و همکاران، 2015

                                                           
1 Corrugated structures 
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ضلعی را بصورت آزمایشگاهی و های چندسلولی با مقاطع چندرفتار لهیدگی سازه، (2014) نیا و پارساپورعلوی

ضلعی دارای ضلعی و هشتهای چندسلولی با مقاطع ششسازهاند. آنها دریافتند که عددی بررسی کرده

و  2017، 2016) شتیها هستند. پیرمحمد و اسماعیلی مرزدعملکرد بهتری در مقایسه با بقیه چندضلعی

، (2002) کیمدر تحقیق دیگری، اند. های چندسلولی دوجداره با مقاطع مختلف را بررسی کردهسازه، (2018

 اند.دست آوردهها را بهو طرح بهینه این سازه های جدید را مطالعه کردههای چندسلولی مربعی با پروفیلسازه

را جهت  2موسوم به هندسه کسری کوچهای چندسلولی با طرح جدید سازه (2018)اخیرا  ونگ و همکاران 

باشد. همچنین خو و همکاران اند که یک طرح کارآمدی میها معرفی کردهبلیت جذب انرژی سازهابهبود ق

را  3شکلسلسله مراتبی هم جدید موسوم به ضلعیهای چندسلولی ششسازهظرفیت جذب انرژی ، (2018)

 اند.مطالعه کرده

های جدار نازک با مواد سبکی مانند فوم راه دیگر افزایش ظرفیت جذب انرژی عبارتست از پرکردن سازه

برای مثال، یوئن و گرفته است. عسلی. در این خصوص نیز تحقیقات وسیعی توسط محققان صورتو شانه

نتایج تحقیقات آنها اند. های دو سلولی پرشده از فوم را مطالعه کرده، عملکرد لهیدگی سازه(2008) همکاران

 کنند. در تحقیق دیگری، سون و همکارانهای دایروی بهتر از مربعی عمل میحاکی از آنست که سازه

، ژانگ و (2018) اند. پیرمحمد و احمدی سراوانیبررسی کردهعسلی را ، اثر فوم آلومینیومی و شانه(2016)

های دوجداره پرشده از فوم را مورد قابلیت جذب انرژی سازه، (2014) ، و فنگ و همکاران(2012) همکاران

 4تابعیمدرج های جدارنازک با ضخامت ، رفتار فروریزش سازه(2015) و همکاران لو اند.مطالعه قرار داده

های دو جداره و ، سازه(2014) ژانگ و همکارانطی تحقیقی،  اند.را بررسی کرده پرشده از فوم مدرج تابعی

سطح مقطع دایروی دارای عملکرد را بررسی کرده و نشان دادند که با مقاطع مختلف پرشده از فوم  جدارهتک

 فروریزش بهتری است.

-ها، افزایش یا کاهش سطح مقطع در امتداد طولی )یا سازهروش دیگر بهبود قابلیت جذب انرژی سازه

بر اساس این  محققان انجام شده است.ها توسط باشد. تحقیقات زیادی بر روی این سازهمیهای مخروطی( 

                                                           
2  Koch Fractal geometry 

3 Self-similar hierarchical hexagonal tubes 
4  Functionally graded thickness tubes 
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های بیشینه نیروی کمتری در مقایسه با سازههای مخروطی دارای مود تغییرشکل پایدار و تحقیقات، سازه

های مخروطی و مستقیم با ، سازه(2010) گولر و همکاران. (2017)باروتاجی و همکاران،  مستقیم هستند

از های مخروط دایروی اند که سازهد مقایسه قرار داده و نشان دادهضلعی و دایروی را مورمقاطع مربعی، شش

فتار ر (1394) نداف اسکویی و همکارانها برخوردار است. قابلیت جذب انرژی باالتری در نسبت به بقیه سازه

مورد مطالعه به صورت عددی و تجربی را های جدار نازک سربسته مخروطی فروریزش و جذب انرژی پوسته

مخروطی با سطح مقطع نیم رفتار جذب انرژی سازه (2008)و همکاران تهرانی اند. حسینی قرار داده

های مخروطی های بارگذاری محوری و مایل بررسی کرده و مشاهده کردند که سازهمستطیلی را در حالت

در تحقیق  اشند.بهای مستقیم میدارای پتانسیل زیادی جهت جذب انرژی تصادفات در مقایسه با سازه

های مخروطی دایروی و میزان جذب انرژی آنها را حضور فوم در سازه( 2014) دیگری، هنفنگ و همکاران

 (2004)نگال و تامبیراتمان  گردد.ها میمطالعه کرده و دریافتند که فوم باعث افزایش استحکام این سازه

های با هم مقایسه کرده و بر بهتر بودن سازه های مستقیم و مخروطی تک جداره رارفتار جذب انرژی سازه

 اند. مخروطی صحه گذاشته

ر نظر گرفته های دایروی دهای سازهبر روی جداره موج، تعدادی (2018و  2014) عیوضیان و همکاران

اند. دهار دارا بصورت عددی و آزمایشگاهی مورد مطالعه قر تحت بارگذاری محوری آنها و رفتار فروریزش

کاران ری، هو و همدر تحقیق دیگشود. ها میها موجب بهبود کارایی سازهموجدهد که تحقیقات آنها نشان می

 مکارانهاند. وو و دار را بصورت عددی و آزمایشگاهی بررسی کردهموجهای ساندویچی ، پانل(2015)

ه ی جدید جدارد که این الگوشکل را مطالعه کرده و دریافتنهای سینوسیموجهای جدید با سازه، (2016)

 ( بهبودیوی لهیدگبا کنترل مود تغییرشکل و کاهش بیشینه نیر)ها را تواند ظرفیت جذب انرژی سازهسازه می

ورت ص (2011) غفاری و همکارانو صالح (2015)بخشد. در تحقیقات دیگری که توسط رضوانی و جهان 

 ات آنها،ابق تحقیقمطهای دایروی استفاده شده است. اطراف سازهکننده در های دایروی تقویتگرفته، از حلقه

هی، د قابل توجتواند تا حشود، میها میمود تغییرشکل سازه موجب پایداریعالوه بر اینکه ها این حلقه

 بیشینه نیروی لهیدگی را کاهش دهد. 
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های سازه هایدر جدارهبا ایجاد دندانه ، (2011) و آکار و همکاران (2017) آسنجرانی و همکاران

 ظرفیت جذب انرژی را بهبود دادند. مخروطی مربعی و دایروی، 

های زهت به ساهای چندسلولی قابلیت جذب انرژی باالتری نسبآید که سازهاز مطالب باال چنین بر می

-رهروی جدار بدهد که اثر ابعاد و شکل سوراخ های پیشین نشان میبررسی پژوهشسلولی دارند. مرسوم تک

 مطالعه نشده است.  سلولی تاکنونچندهای های سازه

 

 پژوهشکارهای انجام شده در این  -1-3

بعی و اره مرهای دوجداثرات شکل و ابعاد سوراخ بر روی عملکرد فروریزش سازه، حاضر ر طرح پژوهشید

 ستطیلی،اشکال مختلف )مضلعی تحت بارگذاری دینامیکی محوری بررسی شده است. چندین سوراخ با هشت

 .ضلعی در نظر گرفته شده استهای مربعی و هشتهای سازهضلعی و بیضوی( بر روی دیوارهشش

انرژی  هایسازی فروریزش جاذبرای شبیهبداینا -اسال اجزاء محدود افزارنرم این گزارش، در فصل دوم

 هانس سازهخصوصیات مکانیکی ج تعیین همچنین، به نحوهشده است. معرفی های دینامیکی انجام تحلیلو 

 نبرای تعیی SAWی گیری چند شاخصهمعرفی روش تصمیم .پرداخته شده استاز طریق آزمون کشش 

گوریتم بی و السازی چند هدفه )شبکه عصهای بهینهبهترین سازه از لحاظ عملکرد باالی جذب انرژی و روش

  .باشددیگر مباحث مطرح شده در این فصل می ازژنتیک( برای بهینه کردن پارامترهای طراحی 

 بوط بهتوضیحات مر اند. همچنینتوضیح داده شدهها و شرایط مرزی و برخورد ، سازهدر فصل سوم

طرح های مهم مشاخص، سپسشده است.  ارایهسنجی مدل اجزاء محدود از طریق آزمایشات تجربی صحت

ده شتوضیح داده  بیشینه نیروی لهیدگی ومخصوص های انرژی شامل جذب انرژی شده در مسائل جاذب

 پیاده ،محوری -دینامیکی تحت بارگذاریدار دوجداره سوراخهای عملکرد جذب انرژی سازهسپس است. 

قاط ن و بهینه برای یافتن بهترین سازه چندهدفه سازیو بهینه SAWگیری های تصمیمسازی روش

 شده است.نیز در فصل چهارم ارایه  گیرینتیجهبخش  .بیان شده استپارامترهای هندسی 
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مقدمه  -2-1  

های دینامیکی سازی پدیدهیکی از حلگرهای اجزا محدود بسیار قدرتمند که در حال حاضر برای شبیه

های دینامیکی قادر ن حلگر عالوه بر تحلیلای ت.اس LS-DYNA گیرد، حلگرمیپیچیده مورد استفاده قرار 

میک های مختلف فیزیکی از جمله مکانیک جامدات، انتقال حرارت، دینابه حل مسایل گوناگون در حوزه

ر حال گسترش و د LSTC شرکت توسط فعال صورت به حاضر حال در افزارنرم این. باشدمی …سیاالت و

 .است بروزرسانی

ه ب ،های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته استگیری چند معیاره که در دههی تصمیمهاروشدر 

گیری پیچیده عموما  از شود. مسائل تصمیماز چند معیار سنجش استفاده می استفاده از یک معیار، جای

تواند یک گیرنده میشود. تصمیمنفع نیز گفته میهای ذیگروه هاآنگیرنده تشکیل شده که به تعدادی تصمیم

فرد خود به رمنحصهای نفر یا گروهی از مردم از قبیل دولت یا نهادهای حقوقی باشد که این افراد با اولویت

باشند. همچنین های تصمیم میها بر اساس اهمیت نسبی معیارها و گزینهکه اولویت شوندمشخص می

ا بر گیرند. های اختصاص داده شده برای معیارهای ارزیابی مورد استفاده قراوزن صورتبهتوانند ها میاولویت

 ا انتخاب نمود.رتوان بهترین گزینه ی نتایج تصمیم میبندتیاولو

 

 های جاذب انرژیسازه بارگذاری -2-2

ها آن که تفاوتتواند باشد و دینامیکی میاستاتیکی شبهصورت به دو  های جاذب انرژیسازه بارگذاری

با بارگذاری ش پیداست طور که از نامهماناستاتیکی، حالت بارگذاری شبهباشد. در در سرعت بارگذاری می

های با ظرفیت شود. در آزمایشگاه از دستگاه یونیورسالبر دقیقه اعمال می مترمیلیدر حد و سرعت بسیار کم 

با آن قابل متفاوتی که  هاآزمایشاین دستگاه به دلیل  شود.استفاده میبرای اعمال این نوع بارگذاری  مختلف

میکرون  1/0گیری طول با دقت اندازه گرحسبه دستگاه یونیورسال معروف است که مجهز به است، انجام 

توان به آزمون کشش، آزمون میقابل انجام است یونیورسال  دستگاهبا استفاده از است. از جمله آزمایشاتی که 

و...  اشاره کرد. دستگاه شامل دو فک متحرک باالیی و فک ثابت ی یا فشار، آزمون خمش، آزمون خزش لهیدگ

فک پایین قرار گرفته و توسط فک متحرک باالیی با  یصفحهروی بر های آزمایشگاهی نمونه .استپایینی 
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ل نیرو به صورت جابجایی متر بر دقیقه از طریق اعمامیلی 500و  بر دقیقه مترمیلی 5/0بین  متغیرسرعت 

شود. همچنین نمایشگری به این دستگاه متصل است ها میباعث ایجاد لهیدگی در سازه توسط کنترلر دستگاه

 توان در آن مشاهده و استخراج نمود. ها را میکه رفتار و خصوصیات لهیدگی سازه

ش مشخص ه از نامکطور نوع بارگذاری هماناین ها عبارتست از بارگذاری دینامیکی. نوع دیگر بارگذاری سازه

ز ا عموما . گردداست به صورت دینامیکی و بر خالف بارگذاری شبه استاتیکی با سرعت برخورد باال اعمال می

. در گرددده میاستفاوسائط نقلیه با سرعت باال همانند آزمایش تصادف  هاآزمایشاین نوع بارگذاری در 

رم صلبی با جانرژی، بارگذاری دینامیکی به صورت برخورد  هایجاذبائل در مس های انجام شدهپژوهش

ی انجام هاگذاری طبق پژوهشی سرعت در این نوع بارمحدوده پذیرد.ها صورت میسرعت مشخص به سازه

بوده کیلوگرم  800 تا کیلوگرم 20 بینمتر بر ثانیه و برای جرم برخورد  50متر بر ثانیه تا  5/0بین  شده، 

 است. 

یک  ستگاه،در این دباشد. یک از تجهیزات آزمایش تحت بارگذاری دینامیکی، دستگاه ضربه سقوط چکش می

ود. شمیآن لهیدگی به سمت سازه مورد آزمایش، رها شده و موجب  با وزن و ارتفاع مشخص جسم صلب

 کرد.  ا استخراجرها لهیدگی سازهرفتار توان دستگاه ضربه مذکور به یک دستگاه کامپیوتر متصل است که می

 

  مدلسازی اجزاء محدود  -2-3

 LS-DYNAافزار نرم 2-3-1

و پیشرفته در زمینه مهندسی توانمند های افزارنرمیکی از  LS-DYNA اجزاء محدود غیرخطی افزارنرم        

های بزرگ برای تحلیل تغییر شکلای المان محدود قوی ، کد رایانهافزارنرماین  .طراحی با کمک رایانه است

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

های مختلف تحلیل کند. به های ضربه، انفجار و بارگذاری گذرا را با سرعتی مسائل در حوزهقادر است کلیه

بزرگ( و مسائل  هایدورانو  هامکانهندسی )شامل تغییر  غیرخطیی، توان مسائل خطمی افزارنرمکمک این 

ای از این مسائل عبارتند مادی )شامل رفتار پالستیک با کار سختی غیر خطی( را تحلیل کرد. نمونه غیرخطی

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

 خرج  سازیمدلی بسته یا مخزن، یا آب، انفجار در محفظهسازی انفجار مواد منفجره در هوا و مدل

 انفجاری و ... دهیشکل، 5گود

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

 دینامیکی

  هاآن هایمحمولهو محافظت سرنشینان یا  هااتومبیلتصادف 

 مات، های مهبارای، انراکتورهای هسته مانندابل حمالت موشکی )های راهبردی در مقمحافظت 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

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 6تسای-بلیچکو

-میلی 3×3ها بصورت گرفت و در نهایت اندازه آنهای همگرایی انجام ها، تحلیلمناسب در شبکه بندی سازه

 متر انتخاب گردید. 

داینا به صورت ترکیبی انتخاب شده است و این -ال اس افزارنرمدر  1-2نوع شکل المان با توجه به شکل 

فاده گوش استمان سهگوش وجود ندارد از البندی چهاردر جاهایی که امکان مش افزارنرمبدین معناست که 

 .تر صورت پذیردریززنی در نقاط حساس تا مش کندیم

                                                           
5 Shaped Charge 
6 Belytschko-Lin-Tsay 
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 هاسازه بندیای از مشنمونه 1-2شکل 

 

 های اجزاء محدودیسازهیشبدر  برخوردشرایط مرزی و  -2-3-3

 افزارنرمدر  7صلبی ییوارهدای نیروی محرکه صفحه نوعها از به سازه جهت اعمال بار دینامیکی محوری        

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

لهیدگی کامل   %75برابر  که شودیم هاکل سازهطول  mm400از  mm300 یاندازهبه  هانمونهکردن 

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

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

جهت  9و از قید تماس اتوماتیک 8های صلب با سازه از قید تماسی سطح به سطحتعریف تماس بین صفحه

 در خودش استفاده شده است.  جلوگیری از فرورفتن سازه

                                                           
7 Rigid wall plannar moving force  
8 Automatic surface to surface 
9 Automatic single surface 
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 های بررسی شده در تحقیق حاضرسازه شرایط مرزی و اولیه 2-2شکل 

 

 

 آزمون کشش -2-4

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

ل برای انتخاب یک ماده به منظور گیرد. نتایج حاصل از آزمون به طور معموحد شکست مورد مطالعه قرار می

به کار  دهدیماینکه چگونه یک ماده تحت انواع دیگری از نیروها واکنش نشان  بینییشپکنترل کیفیت و 

آید. با آزمایش کشش یک فلز نرم، می به دست کشش آزموناز  10کرنش مهندسی -منحنی تنش . رودیم

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

شکند. در حین آزمایش مقدار افزایش می نیروگیرد و در اثر افزایش این قرار می یبارگذارجهت محوری تحت 

های آیند. دادهمی به دستطبق معادالت  تنش و کرنش میانگینگیری شده و در فواصل متناوب اندازه طول

 -شود. پارامترهایی که از منحنی تنشکرنش رسم می-آمده از آزمایش کشش به صورت نمودار تنش به دست

 . مدول یانگ و ، استحکام تسلیممقاومت کششی نهایی از: اندعبارتآیند می به دستکرنش مهندسی 

                                                           
10  Stress-strain engineering curve 

به صفحه صلب نقاطی که کامال  

 مقید شده استپایینی 

 

 صفحه صلب پایینی 

 

 صفحه صلب باالیی

 

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
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=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


14 
 

مواردی که اپراتور بخواهد  در با دقت یک میکرون، آزمونت گیری ازدیاد طول نمونه تحجهت 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  11اکستنسیومتر

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

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 

 استفاده نمایند. 

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

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

ود. پس از شبرش داده  3-2 در شکلمشخص شده ابعاد  بابه صورت ورق  هاسازهبایست جنس مورد نظر 

، سنگ زنیه سنگتمام نمونه کارها توسط دستگا هایبه، لتهیه چندین نمونه کار برای انجام آزمون کشش

 4-2شکل  س مطابق. سپباشندهای نمونه کارها فاقد هر گونه تمرکز تنش شود تا تمام دور تا دور لبهزده می

ایان ذکر ششوند. توسط فک باالیی و پایینی محکم می STM 150 یونیورسال بر روی دستگاه کارهانمونه 

ه بال نیرو ا هنگام اعمتها باید به میزان یکسان در فک باال و در فک پایین گیر کنند نمونه هایلبهاست که 

ها هردن نمونکها حاکم باشد. پس از محکم شرایط تعادل از هر دو سمت فک دستگاه بر روی نمونه هاآن

نترلر و ک ازبا استفاده سپس  .شودمیمتصل  هانمونههای کوچک به اکستنسیومتر توسط کشدستگاه 

رای انجام بمقدار اعمال نیرو و سرعت آزمون کشش  ،باشدیموصل  STM 150کامپیوتری که به دستگاه 

در انجام  بسیار زیاداز اعمال سرعت  ASTMمطابق استاندارد قابل توجه است که شود. میمشخص آزمایش 

 11 تا 5 مانیز بازه در باید آزمایش انجام و نیرو اعمال زمان کلست پرهیز کرد و همچنین یباآزمایش می

  .شود انجام دقیقه

 

                                                           
11 Extensometer 
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 جهت انجام آزمون کشششموردنظر از جنس ماده  نمونه اندازه 3-2شکل 

 

 

 دستگاه یونیورسال با استفاده ازانجام آزمون کشش  4-2شکل 

 

از آلیاژ آلومینیم  عبارت استهای بررسی شده در این تحقیق لحاظ شد برای سازه کهای ماده

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

هایی از حضور به مرور زمان رگهکنند و ها 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 

اکستنسیومتر و  گرحسپالستیک از طریق  یهناحاالستیک به  یهناح. فرایند تبدیل شوندپاره مینهایت 

نشان داده شده  5-2کرنش در شکل  -به صورت نمودار تنش متصل استنمایشگری که به دستگاه یونیورسال 

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

و استحکام کششی   MPa  80، تنش تسلیم برابرGPa2/68 ، مدول یانگ برابر 33/0سون برابر آنسبت پو
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در  024شایان ذکر است که خواص آلیاژ آلومینیوم از طریق کد ماده شماره باشد. می MPa 173نهایی برابر  

 شود.تعریف می 12ا عنوان مدل پالستیسیته خطی اصالح شدهداینا ب-افزار ال اسنرم

 

 

  AA6060-T4آلیاژ آلومینیوم کرنش -نمودار تنش 5-2شکل 

 

 SAW یریگمیتصمروش  -2-5

های چند شاخصه به منظور انتخاب گزینه به منظور طراحی و مدلهای چند هدفه در حالت کلی مدل

گیری چند های تصمیمهدفه با مدل گیری چندهای تصمیمگیرند. تفاوت اصلی مدلبرتر مورد استفاده قرار می

گیری گسسته تعریف گیری پیوسته و دومی بر فضای تصمیممعیاره آن است که اولی در فضای تصمیم

ورد معیارهای به کار رفته در مسائل بطور کلی سه کار باید انجام گیرد، تبدیل معیارهای کیفی در مگردند. می

گیری چند شاخصه یمتصمی هامدلنسبی معیارها. از  وزنبه کمی، بی مقیاس کردن معیارها و تعیین 

(MADM) و غیره اشاره کرد. 15، تاپسیس14کپراس، 13ساو یی نظیرهاروش بهتوان می 

                                                           
12 MODIFIED-PIECEWISE-LINEAR-PLASTICITY 
13 SAW 
14 COPRASS 
15 TOPSIS 
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وش راین روش، بهترین و پرکاربردترین  باشد.می  Simple Additive Weightمخفف  SAWکلمه

ی بوده که بند، یک روش رتبهSAWروش  گیرد.که توسط محققین مورد استفاده قرار می بودهگیری تصمیم

 m ،روش ایندر . شودکارگرفته می)زمانی که بیش از یک معیار وجود دارد( بههای بهتر برای انتخاب گزینه

د. گیررار میمورد ارزیابی ق( j=1, 2,  jC) ,…(n)معیار مختلف  nبر اساس ( i=1, 2,  iA) ,…(m) گزینه

 .آورده شده استادامه و روابط مربوطه در  SAWمناسب به روش  سازهمراحل انتخاب 

  :بردار وزنتعیین  اول: مرحله

(1-2         )                                        ) nw…, , jw…, ,2w, 1w=(W     

    گیرد.بردار وزن در واقع اهمیت نسبی معیارها را در نظر می

گیری:ماتریس تصمیمتشکیل مرحله دوم:   

X={xij, i=1, 2,…, m; j=1, 2, …, n}                                    )2-2( 

 .کندمی ها با در نظرگرفتن معیارها را بیاناز گزینه گیری، ارزش عملکرد هر کدامماتریس تصمیم

 شود:حاسبه می( که توسط رابطه زیر مiVها )تعیین مقدار عملکرد کلی هر کدام از گزینهمرحله سوم: 

(3-2)                                           
1

; 1,2,...,
n

i j ij

j

V w r i m


  

وابط ذیل قابل راز طریق  ijrباشند. ارزش عملکرد نرمالیزه شده می ijrو  iAمقدار عملکرد گزینه  iVکه 

 باشند. محاسبه می

(4-2)                                                 
max

ij

ij

j

x
r

x
 (برای معیارهای مفید مانند SEA) 

                                                         
min

j

ij

ij

x
r

x
 (بار مانندبرای معیارهای زیان PCF) 

 شود:ها بر اساس رابطه زیر تعیین میبندی گزینهدر نهایت، رتبه

(5-2                                     ) *

iA A Max V 

 



18 
 

 شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک -2-6

راخدار های جاذب انرژی سوسازی سازهبرای بهینه "شبکه عصبی مصنوعی"حاضر از روش  تحقیقدر 

های پردازشی مغز انسان برای کردن ویژگیلسفه اصلی شبکه عصبی مصنوعی، مدلفاستفاده شده است. 

عی های معمول محاسباتی با روش پردازش زیستی است. به بیان دیگر، شبکه عصبی مصنوتقریب زدن روش

ر موارد اده دارتباط بین چند مجموعه داده را از طریق آموزش فراگرفته و برای استف روشی است که دانش

  :کندازنده از دو جهت مشابه مغز انسان عمل میکند. این پردمشابه ذخیره می

 گیردیادگیری شبکه عصبی از طریق آموزش صورت می. 

 گیردعصبی مغز انسان انجام می سازی اطالعات، در شبکهستم ذخیرهدهی مشابه با سیوزن. 

شود. هر الیه شامل عصبی مصنوعی، از سه الیه ورودی، خروجی و پردازش تشکیل می شبکهیک 

های دیگر در ارتباط هستند، مگر های الیههای عصبی )نورون( است که عموما  با کلیه نورونگروهی از سلول

، های همان الیهونهای هر الیه با سایر نورولی نورون ها را محدود کند؛این که کاربر ارتباط بین نورون

  .ارتباطی ندارن

دهد. های عصبی را تشکیل میترین واحد پردازشگر اطالعات است که اساس عملکرد شبکهنورون کوچک

های مختلف، معماری خاصی را بر هاست که با قرار گرفتن در الیهای از نورونیک شبکه عصبی مجموعه

رخطی یتواند یک تابع ریاضی غدهند. نورون میهای مختلف تشکیل میها در الیهباطات بین نورونمبنای ارت

تواند یک سامانه کامال  شود، نیز میها تشکیل میعصبی که از اجتماع این نورون باشد، در نتیجه یک شبکه

بکه، برآیند رفتار کلی شکند و طور مستقل عمل میپیچیده و غیرخطی باشد. در شبکه عصبی هر نورون به

  د.کننیگر را تصحیح میهمکاری، یکد ها در یک روندارت دیگر، نورونهای متعدد است. به عبرفتار نورون

رون عمل ون طراحی کرد که همانند یک ایساختار دادهتوان می نویسی رایانهبرنامهبا استفاده از دانش 

برای  الگوریتم آموزشیهای مصنوعی به هم پیوسته، ایجاد یک ای از این نوروننماید. سپس با ایجاد شبکه

 .به شبکه آن را آموزش داد الگوریتمشبکه و اعمال این 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85
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اند. گستره کاربرد این هها برای تخمین و تقریب، کارایی بسیار باالیی از خود نشان داداین شبکه

توان میباشد که به عنوان چند نمونه کوچک بر گرفته از عملکرد مغز انسان، بسیار وسیع می های ریاضیمدل

های بیولوژیکی، مخابراتی و الکترونیکی تا کمک در نجوم و فضا استفاده از این ابزار ریاضی در پردازش سیگنال

 . نوردی را نام برد

ه از الگوریتم اینک با استفاد  ،هاجهت پیشگویی داده MLP ی عصبیمدلی واحد از شبکه ساختنپس از 

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

رتباط با یکدیگر در نزاع و ا عموما ها این هدفسازی است. بهینه یلهامسهای مطرح شده در تعداد شاخص

د شونرح میمطه شدن ها در مواقعی با ایده آل کمینه شدن و یا با ایده آل بیشینکنند. تعدادی از آنعمل می

 ارضایهت حل بهینه جبنابراین یک راه .ودشدیگر  بد شدن هدفبه طوری که ممکن است بهبود یکی باعث 

اده و )نریمان زتیک متعددی مانند الگوریتم ژن سازیینهبهتوابع هدف وجود نخواهد داشت. الگوریتم  همه

 لیو و همکاران)س و الگوریتم پی(( 2016) همکاران(، خلخالی و 2013) (، اتقانی و همکاران2006) همکاران

 ده است.ها استفاده شسازی سازهدر این تحقیق از الگوریتم ژنتیک جهت بهینهوجود دارد.  ((2007)

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C
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Multi-objective crashworthiness optimization of holed double-

walled structures under axial dynamic loading 
 Sadjad Pirmohammad 

 
Abstract  

This research investigates the effects of hole shapes and dimensions on crashworthiness 

performance of the square and octagonal bitubal structures under axial impact loading. 

Several holes with three different shapes including rectangle, hexagon and ellipse were 

considered on the walls of the square and octagonal structures. For these structures, 

crashworthiness indicators of SEA and PCF were numerically obtained using finite 

element code LS-DYNA. It is reminded that before performing the numerical 

simulations in LS-DYNA, numerical results have been validated by experimental ones.  

Based on the results, a significant improvement on the crashworthiness capacity was 

achieved by employing the technique of creating holes on the walls of structures; such 

that the hexagonal holes created on the square and octagonal bitubal structures 

improved the crashworthiness capacity by 60% and 42%, respectively in comparison 

with the corresponding conventional structures. Interestingly, all the holed structures 

showed the least PCF compared with those without hole. In the next phase, the hole 

dimensions were optimized using GA (genetic algorithm) and ANNs (artificial neural 

networks) methods to find the optimal structures. The SAW (simple additive weight) 

method was then implemented on the optimal structures, and the square and octagonal 

structures having the hexagonal holes were finally found as the best and superior energy 

absorbing devices. 

 

Keywords 

Crashworthiness; Square and octagonal bitubal structures; Hole shapes; Multi-objective 

optimization; SAW method 
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