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تحت  EVAپر شده با فوم ای استوانههای ساندویچی سازه رفتار مکانیکی و عددی تجربی بررسی

 ای استاتیکی و ضربهبارگذاری محوری شبه
 

 گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا همدان  دانشیار، *نیاعلی علوی

  ه بوعلی سینا همداندانشگا دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک،، رضا رحمانی 
 

 چکیده 
هدد  از ژدهوهش ضاضدر،     شود. می استفاده انرژی های جذبسیستم از آن کاهش از ضربه يا خسارت ناشی از جلوگیری برای مهندسی هایسازه از بسیاری در

باشدد.  ژدر شدده اسدم، مدی     EVAاز فدو  ژلیمدری    ها آنهای ساندويچی متشکل از دو لوله آلومینیومی متداخل که بین بررسی تغییر شکل و جذب انرژی سازه

ها، شامل نحوه تغییر شکل، میزان جذب انرژی و نیروی متوسط اسم و رفتار مکانیکی اين سازهای بودهاستاتیکی و ضربهها به دو صورت شبهبارگذاری محوری لوله
هدای  ی ذکر شده مورد مطالعه قرار گرفته اسم. عالوه بر آزمدايش ها میکمبر  اسم. همچنین، اثر تغییرات ضخامم، طول لوله و چگالی فو  شدهلهیدگی بررسی 

وجدود فدو    دهندد کده   نتايج ژهوهش نشان می .انجا  گرفته اسم LS-DYNAافزار تجربی، به منظور بررسی ژارامتری، شبیه سازی عددی نیز با استفاده از نر 

تر اسم. به عالوه، های باالتر فو ، نمايانافزايش در میزان جذب انرژی و نیروی متوسط لهیدگی در چگالی شود؛ اينها میباعث افزايش میزان جذب انرژی در سازه

هدا نددارد. همچندین،    دهد که وجود فو  تاثیری در نحوه چین خوردگی سدازه های خالی نشان میهای ژرشده از فو  با سازهمقايسه نحوه چین خوردگی در سازه
کارايی سازه ساندويچی ژر شده با فو  نسبم به اجزای سدازنده  شود. ضمناً، باعث افزايش میزان جذب انرژی و نیروی میانگین لهیدگی می هاافزايش ضخامم لوله

 .کندنمیآن بیشتر اسم و از اصل جمع آثار ژیروی 
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Abstract 

Energy absorption systems are used in many engineering structures to prevent or reduce the damage caused by the 

impact. The purpose of this study is to investigate the deformation and energy absorption of sandwich structures 

consisting of two concentric aluminum tubes with the EVA polymer foam core. Axial loading was in the form of quasi-

static and impact loading, and mechanical behavior of the structure including deformation modes, energy absorption 

and mean crushing load is investigated. Furthermore, the effects of the thickness change, tubes length and foam density 

on the predefined parameters are studied. Numerical simulations using LS-DYNA software are carried out for 

parametric studies as well as experimental tests. The results show that energy absorption capacity and mean crushing 

load of the foam-filled structures increase compared to empty tubes, and the higher the foam density the more the 

absorbed energy. Besides, foam-filling has no effect on folding mode of the tubes. An increase in tubes thicknesses 

increases the absorbed energy and mean crushing load. Finally, efficiency of the sandwich structure is greater than sum 

of the efficiencies of its containing parts. 
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 مقدمه -1

عنوان  به و محوری فشاری بار تحم نازك جدار فلزی هایسازه رفتار

 و وزن .اسم گرفته قرار بررسی مورد متمادی هایسال انرژی جاذب

 که يی اسمهامزيم اقتصادی صرفه و بودن دسترس در ،کم ضجم
 بهینه جهم در و ها لوله اين از استفاده برای تحقیقات گشته سبب

 .[1]باشد ادامه داشته همچنانها آن  انرژی جذب هایويهگی کردن

بده  را دارد و  1فروريدز  هنگا  طراضی يک جاذب انرژی که قابلیدم  

ناژدذيری   کار ژالستیکی انرژی جنبشدی را بده شدکل برگشدم     لهیوس

آسدیب بده سرنشدینان و     نيتدر  کم کهنياکند، الز  اسم از جذب می

شود، اطمینان ضاصل شدود. ايدن تبدديل اندرژی     وسیله نقلیه وارد می

تیک به عوامدل متعدددی م دل مقددار و     جنبشی به تغییر شکل ژالس

يی و مشخصدات مداده   جابجاهای تغییر شکل، رو  اعمال نیرو، شیوه

 [.2]د بستگی دار

از مسدالل   ی مدور تحم بار محوری يکدی ا استوانهکمانش يک ژوسته 

مهم در مکانیک جامدات اسم. از نقطه نظدر جدذب اندرژی،    ک کالسی

 نیبه همد گیر بوده و ضربه هایهسازهای با مقطع دايره از بهترين لوله

د باشدن های جاذب انرژی دارا مدی دلیل بیشترين کاربرد را در سیستم
ای ديگدر از قابلیدم   هد ها نسبم بده ضدربه گیر  اين، لوله . عالوه بر[3]

جذب انرژی و طول لهیدگی بر واضد جر  باالتری برخوردارندد. بدرای   

ريبداً ده مرتبده از   م ال انرژی ويهه جذب در لهیدگی محوری لولده تق 

 .[4]م لهیدگی شعاعی همان لوله بین دو صفحه مسطح بیشتر اس

با قرار دادن نمونه اکسترود شدده بدر دسدتگاه     [5]و همکاران  2بردی

کدردن   دار نیچد سعی در  ها لولهفشار و گیردار کردن دو سر  -کشش

لوله نمودند و نتايج به دسم آمده تجربی را با نتايج تئدوری   فروريز 

الکساندر، ويرزبیکی و سینگاس که شدامل محاسدبه نیدروی متوسدط     

 شود، مقايسه نمودند.شبه استاتیکی می فروريز 

بارگذاری دينامیکی هنگامی اسم که بار وارد شده در زمان کوتداهی  

اعمال شود. اين بارگذاری معموالً همراه با کرنش ژالسدتیکی بزرگدی   

تئوری برای لهیدگی  یلنسبم به کرنش االستیکی اسم. چندين تحل

ژالسدتیک  -سازی با فدر  رفتدار صدلب   دينامیکی با استفاده از ساده

 [.6]د ده، که مطابقم خوبی با نتايج تجربی داراراله شکامل برای لوله 

ای بدا  هدای لولده  ژر کردن سدازه  ،های افزايش جذب انرژیيکی از راه 

ای ژدر شدده بدا    های لولده های سبک اسم. اولین بار لهیدگی سازهفو 

کده نشدان داد میدزان جدذب اندرژی ايدن       د بررسی ش ورتانيفو  ژلی

ای در مقايسه با افدزايش ضدخامم در   قابل مالضظه به صورت ها سازه

 [.7]م های توخالی، افزايش داشته اسلوله

 هدای سدلول بسدته   [ رفتدار مچدالگی فدو    8و همکاران ] 3اسیتزبرگر 

تايی با سطح مقطع مربعی، تکی و دوهای آلومینیومی ژر شده در لوله

که  دادندو نشان  هشش ضلعی و هشم ضلعی را مورد بررسی قرار داد

 ،همچندین  توان نیروی میانگین لهیدگی را با اين کار افدزايش داد. می

                                                
1
 Collapsible 

2 Bardi  
3 Seitzberger  

اين نکته را نیز مشخص کردند که انتخاب فو  مناسب، بدرای اجدزای   

بده ايدن نکتده اشداره     [ 9و همکاران ] 4ضربه ژذير مهم اسم. سانتوسا

کردند که اتصال بین ژرکنندده و ديدواره لولده، نیدروی مچدالگی را در      

ضالتی که هندسه و چگالی مناسبی بدرای فدو  انتخداب شدده باشدد      

هايی که اتصالی بین فدو  و ديدواره لولده وجدود نددارد،      نسبم به لوله

از نظر تجربی و عدددی نشدان دادندد     چنینها همنآدهد. افزايش می

و  8/1 بده ترتیدب،   لهیدگیهای ژرشده از فو  میانگین بار ه در لولهک
های خالی در ضالم بدون اتصدال و دارای  لولهاين نیرو برای برابر  8/2

[ به اين نتیجه رسیدند کده  11و همکاران ] 5گولیو. [11]م اتصال اس

میانگین نیروی مچالگی در لولده آلومینیدومی ژدر شدده بدا فدو  ژلدی        

 .مجموع نیروی مچالگی در لوله خالی و فدو  بیشدتر اسدم   از  ورتاني

6هو
 هدای ضخامم با نازك جدار مقاطع بررسی با [12]ش همکاران و 

 ضدخامم  افدزايش  که دادند نشان فو  مختلف هایچگالی و مختلف

 صادقی و نیاعلوی .داشم خواهد انرژی جذب در توجهی قابل ریتأث

خواص مکدانیکی ژدنج    و ستیکژال رفتار در ژرکننده فو  ریتأث[ 13]

د. کردن بررسی آزمايشگاهی صورت به آلومینیومی را یزنبور مدل النه

ظرفیم جذب اندرژی  و نشان دادند که نیروی میانگین لهیدگی  ها آن

 اسم.% افزايش ژیدا کرده311ها تا النه زنبوری

 بهتدر  بیندی  ژدیش  بدرای  جديدی تئوری رابطهنهاد و همکاران  نیک

 از شدده  ژدر  چهارگو  هایستون در خوردگیچین ایهلحظ نیروی

 نکردن ژیروی به توجه با، منظور اين برای دادند. اراله ورتانيیژل فو 

 عالوه آثار، جمع اصل از فو  از ژرشده یها ستون خوردگیچین رفتار

 و سدتون  انبساط و خمش در شده تلف هایانرژی نظر گرفتن در بر

ستون  داخلی جداره و ورتانيیژل فو  بین لمتقاب اثر فو ، ضجم تغییر

 شده جذب انرژی از ضريبی متقابل اثر اين که ،نظر گرفتند در نیز را

 [.14]بود ورتانيیژل فو  توسط

 هدای سداندويچی کده متشدکل از دو لولده     در اين ژهوهش، از سازه   

ژدر شدده،    EVAاز فدو  ژلیمدری    ها آنآلومینیومی متداخل که بین 

استاتیکی ها تحم بارگذاری محوری شبهشده اسم. اين سازه استفاده

هدا  لوله  همچنین اثر تغییر ضخامم و ارتفاع اند.ای قرار گرفتهو ضربه

بررسدی   و میزان جدذب اندرژی   بر نیروی لهیدگیو تاثیر چگالی فو   

بدرای مددل    LS-DYNA در ايدن ژدهوهش از ندر  افدزار    اسم. شده

 اسم.استفاده شدههای جدار نازك سازی سازه
 

 های تجربیآزمایش-2

 ها، آزمون کشش و کدگذارینمونهآماده سازی -2-1

کده   متدر  یلیم 51و  41، 22ی آلومینیومی با سه قطر خارجی ها لوله

، 83در سده ارتفداع    هستند، 5/1و  2، 5/1به ترتیب، دارای ضخامم 

دسدتگاه بدر   نسدنر بدر    آب      لهیبده وسد   متر یلیم 111 و 51
هدای  فو  .دند تا سطوح صافی داشته باشناهبون صنعتی( بريده شدصا

                                                
4
 Santosa  

5 Guillow  
6 Hou 
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در های جدار ضدخیم  به صورت استوانهنیل استات  ژلیمری اتیلن وی

از  متدر  یلد یم 22و قطدر داخلدی    متدر  یلیم 47و  36قطر خارجی و د

ند. اههای مخصوص به دقم بريده شدهای اين ماده به وسیله متهورق

نشکل  دناهها جا زده شدشده بدون فشار در لولههای بريده سپس فو 

1). 
 

 

 
 های ساندويچیاجزای تشکیل دهنده سازه -1شکل 

ها از يک قطعه مدور فوالدی کده بدروی آن سده    برای نگه داشتن لوله

اسدتفاده   متدر  یلیم 2الی  1و عمق  ها لولهی ها ضخاممشیار به اندازه 

 (.2نشکل د گردي

 

 

 وله و قطعه نگه دارندهنمايی از ل -2شکل 

از قبیل تنش تسلیم، تنش  یآزمايش هاینمونهمشخص کردن خواص 

نمايد. به اين منظور در ابتددای  نهايی و ضريب االستیسته ضروری می

های آلومینیومی مطدابق بدا اسدتاندارد    لولهآزمون کشش بر روی  ،کار

ASTM E 8M  برای به دسم آوردن خواص  .(3نشکل انجا  گرفم
 ISO3386-1کانیکی فو ، از آزمايش فشدار مطدابق بدا اسدتاندارد     م

 استفاده شد. 

 

 

 انجا  آزمون کششنحوه  -3شکل 

 SANTAM- STMتوسط دسدتگاه   ژهوهشها در اين آزمايش

واقع در آزمايشگاه خواص مکانیکی دانشکده مهندسی دانشگاه   150
-مدودار تدنش  هدا ن ژس از انجا  آزمدايش  بوعلی سینا  انجا  ژذيرفم.

 .(5و 4 هاینشکلها تهیه گرديديک از نمونهر کرنش ضقیقی برای ه

 

 

های آلومینیومیضقیقی لوله کرنش-تنشنمودار  -4شکل   

 

 
    EVA کرنش ضقیقی و مهندسی فو -نمودار تنش -5شکل

 

نیدز اثدر   و هدا  لولده ارتفاع و ، تاثیر ضخامم، قطر به منظور بررسی

نمونده   81در مجمدوع   ،و میزان جدذب اندرژی   فو  بر نیروی لهیدگی

هدای  های به کار رفته در آزمايشمشخصات و ابعاد نمونه گرديد.تهیه 

 در، ی هدر نمونده  اصد تصخاکدد  همدراه بدا   شبه استاتیکی و دينامیکی 
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  .اندشدهاراله  2و  1ول اجد

جهم مشخص نمودن و تسريع شناسايی هر قطعه، به هرکددا  از  

ايش، کدی مرکب از شش رقم و ضدر  بده شدرح    های تحم آزمنمونه

 :ذيل اختصاص داده شد

( مشخص کننده خصوصدیات لولده   Oنپ عالمم اول از سمم چ

 mm41مربوط به لوله با قطر خارجی  1باشد که  نويسه خارجی می

 باشد.می  mm 51برای لوله با قطر  2و نويسه 

 مشخص کننده لوله داخلدی سدازه   (I)عالمم دو  از سمم چپ 

 باشد. می mm 22باشد که داری قطر ثابم می

در  استفاده شدهعالمم سو  کد، مشخص کننده خصوصیات فو  

به  1نويسه  و باشد، که نويسه صفر به معنای عد  کاربرد فو سازه می

 باشد.می EVAاستفاده از فو  معنای 

باشدد  کده نويسده    ها مدی ارتفاع لوله ،عالمم چهار  کد مشخصه

ارتفداع   2و نويسده   mm51ارتفداع     1، نويسده  mm83ع صفر ارتفا

mm111 دهد.را نشان می 
 

 آزمايش شبه استاتیکی برایها مشخصات و ابعاد نمونه -1جدول 

کلی  جر 
 نمونه

(gr) 

 ارتفاع

(mm) 

 

 چگالی
 فو 

(kg/m3) 

 لوله بیرونی
 

 ضخامم هاکد نمونه
(mm) 

 

ر قطددددد
 خارجی
(mm) 

 

71.16 83 - 2 40 1 0 0 0O IF L 

76.72 83 132 2 40 1 1 0 0O IFL 

50.86 52 132 2 40 
1 1 10O IFL 

99.29 111 132 2 40 1 1 2 0O IFL 

72.88 83 - 1.5 50 2 0 0 0O IF L 

80.78 83 132 1.5 50 
2 1 0 0O IFL 

52.24 52 132 1.5 50 2 1 10O IFL 

100.88 111 132 1.5 50 2 1 2 0O IFL 

 

باشدد. نويسده   کد مشخص کننده نوع بارگذاری مدی  ،آخرعالمم 

–SANTAM صفر نشان دهنده بارگذاری شبه استاتیکی با دستگاه

STM 150 ای بدا  نشان دهنده بارگذاری ضدربه  1باشد و نويسه می

هدای مدورد اسدتفاده در    کدهای نمونده  . باشددستگاه سقوط وزنه می

 اند.ده( اراله ش2و1ول ناها در جدآزمايش

 

 

 

 

 

 
 

 ایآزمايش ضربه برایها مشخصات و ابعاد نمونه -2جدول 

جر  

کلی 

 نمونه

(gr) 

 ارتفاع

(mm) 

 

 چگالی

 فو 

(kg/m3) 

 لوله بیرونی
 

 ضخامم هاکد نمونه
(mm) 

 

ر قطدددد

 خارجی
(mm) 

 

72.19 83 - 2 40 1 0 01O IF L 

76.12 83 132 2 40 
1 1 01O IFL 

51.16 52 132 2 40 
1 1 11O IFL 

101.02 111 132 2 40 1 1 21O IFL 

72.16 83 - 1.5 50 2 0 01O IF L 

83.94 83 132 1.5 50 
2 1 01O IFL 

55.07 52 132 1.5 50 2 1 11O IFL 

108.61 111 132 1.5 50 2 1 21O IFL 

 

 بارگذاری شبه استاتیکی  -2-2

 های توخالینمونه-2-2-1
 اعمدال شدده اسدم.    mm/min15 بارگذاری شبه استاتیکی با ندر   

باشد. فدک  دارای دو فک جهم نگه داشتن نمونه میسنتا   دستگاه  

فشداری و يدا   ر تواند بدا ژايین ثابم و فک بااليی متحرك اسم که می

بدرای فدک متحدرك     کششی اعمال نمايد. ضدداک ر سدرعم دسدتگاه    

mm/min 311  و ضداقلmm/min 5/1 باشدمی. 

از  mm41محل شروع چین خوردگی  برای سازه با قطر لوله بیروندی  

نشکل ن از ژايی mm51( و برای سازه با قطر لوله بیرونی 6باال نشکل 

 ( سازه بوده اسم.7

 

01 نمونهنحوه چین خوردگی  -6شکل  0 0O IF L  )نمای  الف
 روبرو. ب( نمای باال

 
02 نمونهنحوه چین خوردگی  -7شکل  0 0O IF L

 
الف( نمای روبرو. ب( 

 باال نمای
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داده شدده  نشدان   8در شدکل   هدای فدوق  جابجايی نمونه-نمودار نیرو

سطح زير نمودار نشان دهنده میزان جذب انرژی اسم. در اين شکل، 

 باشد.در هر سازه می
 

 
 

های تو خالی با قطرهای جابجايی برای سازه - نمودار نیرو -8شکل 

 متر یلیم 51و  41خارجی 

 

 های پرشده با فومنمونه-2-2-2
ژدر   EVAبدا فدو     هدا  آنداخلی و بیرونی  هايی که بین لولهسازه

از يک طر  در استوانه شیار دار فدوالدی ثابدم گرديدده و     شده اسم

-محدل شدروع چدین    قدرار داده شددند.   های دسدتگاه فک بینسپس 

( و 9نشدکل   از بداال  mm41خوردگی  برای سازه با قطر لوله بیرونی 

( سدازه  11نشدکل  ن از ژدايی   mm51برای  سازه با قطر لوله بیروندی  

 بود.

 
01خوردگی سازه نحوه چین -9شکل  1 0O IF L  الف( نمای روبرو. ب( نمای

 باال
 

 

02خوردگی سازهه چیننحو -11شکل  1 0O IF L

 
الف( نمای باال. 

 ب( نمای روبرو

0جابجووووارا بوووو ین ن  نم نوووو     -نموووو نیر ن وووو   
1 1 0
O IF L   

0
2 1 0
O IF L ( نشان نینه شده یست.11نر شکل ) 

 

قطر لوله  جابجايی برای سازه ژر شده با فو  با - نمودار نیرو -11شکل 
 مترمیلی 51و  41خارجی 

 بارگذاری دینامیکی -2-3

ی دينامیکی از دسدتگاه سدقوط وزنده اسدتفاده شدده      ها شيآزمابرای 

اسم. دستگاه سقوط وزنه با رها کردن وزنه با جر  مشدخص نتوسدط   
کندد، از  های راهنمدا ضرکدم مدی   مکانیز  رها ساز( که در داخل میل

و ژس از برخدورد   نیتأمشی مورد نیاز را ارتفاع مورد نظر، انرژی جنب

نشدکل   آوردوجدود مدی   وزنه با نمونه، تغییر شکل خمیری در آن بده 

12). 

 

 
 نالف(

 
 نب(

دستگاه. ب( نمای نمايی از دستگاه سقوط وزنه: الف( نمای کلی  -12شکل

 قطعه ضربه زننده

 

ضسب ارتفاع ر برای محاسبه مقدار سرعم وزنه رها شده ب

 :[15]شوداستفاده می (1نرابطه  از رهاسازی

 (1                                       )              

ر سدرعم برخدورد بد    Vمتدر و  بر ضسب میلی زنندهضربه ارتفاع hکه 

، ارتفداعی اسدم کده در آن    cm331ارتفاع   ضسب متر بر ثانیه اسم.

سم ضربه زننده شود. جر  جترين سازه دچار لهیدگی کامل میضعیف
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متدر بدر    492/7( برابر 1بر رابطه نا کیلوگر  و سرعم آن بن 234/31

ها انجدا   آزمون دينامیکی مجزا بر روی نمونه 7در مجموع  ثانیه بود.

 (.13گرفمنشکل

های آزمايشی در ضدین  جهم محاسبه انرژی جذب شده توسط نمونه

جدذب   خوردگی با صر  نظر کردن از اصدطکاك، مقددار اندرژی   چین

-شده برابر با تغییر انرژی جنبشی و ژتانسیل جسم برخورد کننده می

 باشد.

 

 
 نالف(

 
 نب(

 
 نج(

 
 ند(

 
 )ه(

 
 نو(

های جاذب انرژی تحم بارگذاری نحوه چین خوردگی سازه -13شکل 

01دينامیکی: الف( سازه 0 2 0O IF L V قبل و بعد از برخورد وزنه. ب( سازه

01 1 2 0O IF L V 01قبل و بعد از برخورد وزنه. ج( سازه 1 0 0O IF L V  قبل و بعد

02از برخورد وزنه.  د( سازه 0 0 0O IF L V قبل و بعد از برخورد وزنه. ه( سازه

02 1 0 0O IF L V 02قبل و بعد از برخورد وزنه. و( سازه 1 1 0O IF L V  قبل و بعد از
 برخورد وزنه

 :شودمی محاسبه( 2انرژی جذب شده از رابطه ن

(2                              )         
 

 
        

 xو  آنجدر    mدر لحظه برخدورد و   زنندهضربهسرعم  Vکه در آن 

گیدری  دازهباشد. بدا اند  میزان تغییر طول نمونه در راستای برخورد می

آن از طدول کلدی لولده، طدول      کردنکمطول نمونه بعد از لهیدگی و 

آيد. همچنین نیروی متوسدط لهیددگی از   لهیدگی نمونه به دسم می

 شود.تقسیم انرژی جنبشی بر طول لهیدگی نمونه مشخص می

 

  شبیه سازی-3

افدزار اجدزا    ها از ندر  نمونه بارگذاری شبه استاتیکیسازی شبیه برای

 استفاده شده اسم. LSDYNAمحدود 

  مدل اجزاء محدود-3-1

متدداخل   آلومینیدومی  های مورد بررسی از دو لوله جددار ندازك  سازه

 ژدر شدده اسدم.     EVAکه میان آنها از فو  ژلیمری اند تشکیل شده

. باشدد مدی  mm 22 قطر بیروندی آن  و  mm 2 لوله داخلی ضخامم

ايدن  در  ( آمده اسم.1ها در جدولنو مشخصات هر يک از نمونه ابعاد
ها از فدو  اسدتفاده نشدده و فقدط     ی که در آنيهاچگالی نمونه جدول

 .سمانشان داده شده تیره متشکل از دو لوله متداخل هستند با خط

يدک از  ر برای ژر کردن فضای خالی بین دو لوله آلومینیومی در ه

استفاده شده اسم که خواص مکانیکی  EVA ها از فو  ژلیمرینمونه

 اسم.( آورده شده3آن در جدول ن

 

 بکار برده شده در شبیه سازی EVAخصوصیات فو   -3جدول 

1.32E-10  kg/mm3 ρ 
1.21 GPa E 

0.4 MPa Tension cutoff 

strees 
Low Density Foam مدل ماده 

 

اشند کده نمدودار تدنش    بمی از آلیاژ آلومینیو  استفادهمورد  هایلوله

خدواص   اسدم. ( نشدان داده شدده  1ها در شکلنکرنش هريک از نمونه

سدازی در جددول   رفته در شبیه به کارهای آلومینیومی مکانیکی لوله

 اسم. اراله شده( 4ن
 

 یآلومینیوم لوله مادی خصوصیات -4جدول 
2.7e-6    kg/mm3 ρ 

0.3 υ 
70 GPa E 

Piecewise linear plasticity مدل ماده 
 

شکسدم   و اسدم صر  نظر شده کرنشاز اثر نر  در اين شبیه سازی 

 يا خرابی در اين شبیه سازی تعريف نشده اسم.

لوله ثابم شده و افزايش خطی جابجايی از سدر آزاد آن  انتهای زيزين 

 Hughes-Liu ندوع  از shell هدا لولده  هایالمان.اسمگرديده اعمال 

 . اسماستفاده شده soild المان  ازو برای فو   ندهست

سدازه مددل شدده    مدل اجدزای محددود   ای از نمونه 14 در شکل

ثابم  هایسازه، به عنوان فک باال و ژايینشود. دو صفحه مشاهده می

. جدنس  شود یمو متحرك مدنظر قرار گرفته که باعث فشردگی سازه 

توان  آنها یومی اسم و میتر از قطعه آلومیناين صفحات بسیار سخم

ها از ضدل مسدئله   آن تغییر شکلرا صلب در نظر گرفم. با اين فر  

فدک ژدايینی ثابدم و     .شود یمتر ضذ  شده و زمان ضل مسئله کوتاه

بده سدمم ژدايین ضرکدم      mm/min 15فک بااليی با سرعم ثابدم  

   کند.می
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 ه ساندويچیسازمدل اجزا  محدود  -14شکل

ها بیشتر باشد جواب محدود  معموال هرچه تعداد الماندر رو  اجزا 

دقم بیشتری برخوردار اسم. از طر  ديگر افدزايش تعدداد    از مسئله

دسدم آوردن تعدداد   هبرای بد  ها به زمان ضل بیشتری نیاز دارد.المان

های متفاوت ضل المانخاص را با تعداد  مسئلهبايد يک ناسب المان م

 در اين مقاله ،منظور بدينر ضساس را بررسی نمود. کرد و تاثیر ژارامت

بررسدی   يک سازه تدو خدالی  در  میزان جذب انرژی برالمان  اندازه اثر

 .اسمآمده (15شکل نکه نتايج آن در  اسم،شده

 
 هابه تعداد المان انرژی جذب شدهضساسیم  - 15 شکل

 

دسم آمده هب mm1mm ×1ها المان اندازه مناسببا اين رو  

دسم هناچیزی در نتايج ب المان تاثیراندازه تر نمودن کوچکسم. ا

 دهد.ای افزايش میقابل مالضظه به طورزمان ضل را  لیوآمده دارد 

 

 نتایج شبیه سازی -3-2
ژهوهش، های انجا  شده در اين  سازی روشن اسم که برای همه شبیه

ند. شدبیه  باشد  شرايط مرزی ثابم می و بندی لوله واردی مانند المانم

در شدکل   باشد.خالی و ژر شده با فو  میتو های ها شامل سازهسازی

1 نمونه( 16ن 0 0 0O IF L   داده شدده   قبل و بعد از بارگدذاری نشدان

 باشد.قسمم قرمز رنر در شکل نشان دهنده فو  می .اسم

هدای مختلدف   سازی برای نمونده ( نتايج ضاصل از شبیه5در جدول ن 

شود وجود فو  همان طور که در نتايج ديده می نشان داده شده اسم.

یدروی میدانگین لهیددگی شدده     باعث افزايش میزان جذب اندرژی و ن 

 اسم.

 

 

 نالف( 

 

 نب( 

  

 نپ(

01نحوه چین خوردگی مدل -16 شکل 1 0O IF L الف( مدل سیمی سازه ،
-چین از قبل از لهیدگی. ب( چین خوردگی سازه. پ( بر  سازه بعد

 خوردگی
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استاتیکی دسم آماده از شبیه سازی برای بارگذاری شبهنتايج به -5جدول 

 های مختلفنمونه
 

 

 

 بحث و بررسی نتایج-4
هدای تجربدی   سدازی بدا داده  در اين بخش، ابتدا نتايج ضاصل از شبیه

همین تحقیق مقايسه شده و سپس بررسی ژارامتری صدورت گرفتده   

 اسم.

 های آزمایشیسازی با دادهمقایسه نتایج شبیه-4-1
نتايج به دسم از دهند، ( نشان می18 و 17های نگونه که شکلهمان

جذب اندرژی   در خصوص  و رو  عددی تجربی هایآزمايشآمده از 

-بندابراين، مدی   با هم دارند.، اختال  کمی نیروی میانگین لهیدگیو 

يدک از ايدن دو رو    ر توان با اطمینان بیشتری نسبم بده نتدايج هد   

 اظهار نظر نمود.

 
عددی  هاینمودار مقايسه میزان جذب انرژی در رو  -17 شکل

 (استاتیکیارگذاری شبهبنو تجربی 

 
 هاینمودار مقايسه نیروی متوسط لهیدگی در رو  -18شکل 

 (استاتیکیبارگذاری شبهن عددی و تجربی

های مقایسه جذب انرژی و نیروی لهیدگی در سازه-4-2

 های پرشده با فومخالی با سازهتو
تدوژر و توخدالی    جابجايی بدرای دو سدازه  -( نمودار نیرو19نل در شک

بدرای   دهد، نشان می  شکلاين که  گونه همان شان داده شده اسم.ن

انرژی و میدانگین نیدروی لهیددگی در    ،جذببارگذاری شبه استاتیکی

خالی به صدورت  توهای اند نسبم به سازههايی که از فو  ژر شدهسازه

لولده  بدا   ی افزايش يافته اسم. به عنوان م ال، بدرای سدازه  توجهقابل 

، نسبم به سدازه            ژرشده با فو  و  متر یلیم 41بیرونی 

1خالی با همین قطدر ن  0 0 0O IF L   و 4/21 ( میدزان جدذب اندرژی %

برای سازه  ها کمیم. همین اسم افته% افزايش ي3/16نیروی میانگین 

2ژرشده با فو  ن 1 0 0O IFL 2( نسبم به سازه خدالی ن 0 0 0O IF L )

 % افزايش يافته اسم.9/17% و 3/25به میزان 

  

 

 )یلف(

تعداد 

 چین

طول 

 لهیدگی

(mm) 

نیروی 

 بیشینه

Fp 

(kN) 

نیروی 

متوسط 

 لهیدگی

Fm (kN) 

انرژی 

جذب 

 شده

E (J) 

 هاکد نمونه

4 60.5 31.9 25.0 1512 1 0 0 0O IF L 

3 42 36.4 33.6 1411 1 1 0 0O IFL 

5 60.7 33.7 22.35 1357 
1 1 10O IFL 

5 60.1 36.2 24.9 1502 
1 1 2 0O IFL 

3 38 37.8 23.21 882 
2 0 0 0O IF L 

5 62 33.5 24.51 1520 
2 1 0 0O IFL 
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 )ب(

-نمونهيی نالف( جابجا -وجود فو  بر نمودار نیرو ریتأث -19شکل 

 های
1 0 0 0O IF L   و

1 1 0 0O IFL )هاینمونه.   نب 
2 0 0 0O IF L  

و 
2 1 0 0O IFL 

چنددانی   ریتدأث شود وجود فو  ها ديده میکه در شکل گونه همان

فقدط باعدث افدزايش بیشدینه      جابجايی نددارد و -بر شکل نمودار نیرو

 شود.جابجايی می-نیروی لهیدگی و سطح زير نمودار نیرو

باشدد بده   های جاذب انرژی وزن سازه نیز مهم میاز آنجا که در سازه

بدرای مقايسده    (SEAانرژی جدذب شدده مخصدوص ن     همین منظور

انرژی جدذب  ( 21و  21هایندر شکل اسم. تر مناسبها کارايی سازه

-هدای مختلدف در دو ضالدم بارگدذاری شدبه     نمونده  شده مخصدوص 

 اند.ای با يکديگر مقايسه شدهاستاتیکی و ضربه
 

 

های مختلف نمودار جذب انرژی مخصوص برای سازه -21شکل 
 نآزمايش تجربی( استاتیکیذاری شبهتحم بارگ

 

های مختلف نمودار جذب انرژی مخصوص برای سازه -21شکل 
 نآزمايش تجربی( ایضربهتحم بارگذاری 

هدای مختلدف   ای بین انرژی جذب شده مخصوص بدین سدازه  مقايسه

شدود  کده مشداهده مدی    گرفته اسدم تحم بارگذاری دينامیکی انجا  

میزان جذب انرژی مخصوص ندارد. ر دانی بچن ریتأثتغییر طول سازه  

-همچنین وجود فو  باعث افزايش میزان جذب انرژی مخصوص شده

 اسم گرچه اين میزان افزايش چشمگیر نیسم.

 

اثر ضخامت لوله بیرونی بر نیروی لهیدگی و جذب انرژی -4-3

 هاسازه
هدای مختلدف بدرای دو مددل      یسداز های بیرونی در شبیه اثر ضخامم لوله

1 0 0 0O IF L  و بررسی شده متر یلیم 3و  5/2، 2، 5/1در چهار ضخامم 

گونده  هماناسم. ( نشان داده شده22ن در شکل هاجابجايی آن -نمودار نیرو

جابجدايی   -ها شکل نمودار نیدرو شود با افزايش ضخامم لولهمی  که مالضظه

نیدرو و نیدروی میدانگین     کند، اما سبب افزايش بیشدینه تغییر چندانی نمی
میزان  ،متر یلیم 3تا  5/1شود. با افزايش ضخامم لوله بیرونی از لهیدگی می

  .يابد% افزايش می 151نیروی میانگین لهیدگی در ضدود 

 
 نمونهيی بجاجا -یر ضخامم لوله بیرونی بر نمودار نیروتأث -22شکل 

0
1 0 0
O IF L 

 

های سلولی بر روی میزان جذب انرژی و یر ضخامم سازهنتايج ضاصل از تغی

بدا افدزايش    بدر اسداس ايدن شدکل،     ( آمده اسم.23انرژی ويهه در شکلن

يابد که علم اين امدر  ضخامم لوله میزان جذب انرژی نیز افزايش می

 . باشدافزايش نیروی میانگین لهیدگی می
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 میزان جذب انرژیبر لوله اثر ضخامم  -23 شکل

 

های ساندویچی نسبت بهه اجهزای   مقایسه کارایی سازه-4-4

 سازنده آن

هدای  يک از اجدزای سدازنده سدازه   ر به منظور بررسی نحوه عملکرد ه

جابجدايی   -  نسبم به کل سازه، نمودار نیدرو ی ژر شده با فوچيساندو

 نمونددهبددرای دو  اهدد آنبددرای لولدده داخلددی، بیرونددی، فددو  و مجمددوع 

1 1 0 0O IFL  2و 1 0 0O IFL بددا سددازه 25 و 24هددای ندر شددکل )

کده  شدود  مالضظده مدی   ساندويچی ژر شده با فو  مقايسه شده اسم.

جابجايی که نشان دهنده میزان جذب اندرژی   -سطح زير نمودار نیرو

اسم، برای سازه ساندويچی ژر شده با فو  نسبم بده مجمدوع اجدزای    

 سم.بیشتر ا  آنسازنده 

 

 
1ن هجابجايی ساز -مقايسه نمودار نیرو -24شکل  1 0 0O IFL با اجزای )

 سازنده آن

 

 
2ن هجابجايی ساز -مقايسه نمودار نیرو -25شکل  1 0 0O IFL با اجزای )

 سازنده آن

 

اجزا  سازه ( نیروی میانگین لهیدگی و انرژی جذب شده 6در جدول ن

علم بیشدتر بدودن نیدروی میدانگین      اسم.هشدمقايسه زه کامل با سا

لهیدگی و انرژی جذب شده سازه ساندويچی نسبم به اجدزای سدازه   

های بیروندی و  های لولهتوان به اصطکاك مابین فو  و ديوارهآن را می

درونی نسبم داد که باعث افزايش مقاومم در برابدر چدین خدوردگی    

 شود.می
ن نیروی میانگین لهیدگی و انرژی جذب شده اجزای مقايسه بی -6 جدول

 تشکیل دهنده سازه ساندويچی با خود سازه

درصد 

اختال  

برای انرژی 

جذب شده 

هساز  

انرژی 

جذب 

شده 

سازه 

ساندويچ

 ی

(J) 

مجموع 

انرژی 

جذب 

شده 

اجزای 

تشکیل 

دهنده 

 سازه

(J) 

درصد 

اختال  

برای 

نیروی 

نمیانگی  

نیروی 

میانگین 

لهیدگی 

ژر سازه 

شده با 

 فو 

(KN) 

مجموع 

نیروی 

میانگین 

لهیدگی 

اجزای 

تشکیل 

 دهنده سازه

(KN) 

 کد نمونه

15.2 1783  1511  18.7 
32.0

4  26.05  1 1 0 0O IFL

 

11.5 1561  1381  9.5 
25.5

9  23.16  2 1 0 0O IFL

 

 

 

 اهبررسی تاثیر چگالی  فوم بر لهیدگی سازه-4-5
تاثیر فو  بر رفتار لهیدگی، برای مقددار چگدالی   تر ررسی کاملجهم ب

kg/m فو  عالوه بر 
kg/mمقدادير   ،3132

kg/mو  3211
نیدز    3311

( 26ن شدکل که نتايج آن در  شده اسم درنظر گرفته هاسازیدر شبیه

میزان جذب انرژی به صدورت   ،با افزايش چگالی اسم.نشان داده شده

 هدای بداالتر  چگالی دريابد که اين افزايش فزايش میای اقابل مالضظه

% چگالی میزان جذب انرژی مخصدوص  127تر اسم. با افزايش نمايان

1برای مددل   1 0
O IF L،   2% و بدرای مددل   37 بده میدزان 1 0

O IF L 5/26 %

 يابد.افزايش می
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چگالی فو  برای دو نمودار جذب انرژی مخصوص بر ضسب  -26 شکل

 نمونه
1 1 0
O IF L  و

2 1 0
O IF L

 
 

 هااثر ضریب اصطکاک بین سطوح بر لهیدگی سازه-4-6
ها مقدار ضريب اصطکاك بین سطوح با سازیاز آنجا که در شبیه

در نظر گرفته  5/1تا  2/1 توجه به راهنمای نر  افزار بايد عددی بین

بر  4/1و 3/1، 2/1مختلف  اصطکاك ثیر انتخاب سه ضريبشود، تا

1جابجايی برای مدل  -نمودار نیرو 0 0O IF L  تحم بارگذاری شبه

که در شکل  گونه همان استاتیکی، مورد بررسی قرار گرفته اسم.

شود افزايش ضريب اصطکاك تغییر چندانی بر نیروی ( ديده می27ن

بع آن میزان جذب انرژی نیز تقريبا يکسان خواهد تبه  .لهیدگی ندارد

 بود.

 

 نالف(

 

 نب(

              ضريب اصطکاك برای مدل ریتأث -27شکل 

 يی . نب( جذب انرژی ويههجا بجا -نالف( نمودار نیرو

 

 بندی گیری و جمع نتیجه-5

ز دو لوله های ساندويچی متشکل ارفتار مکانیکی سازهدر اين تحقیق، 

ژدر شدده    EVAاز فدو  ژلیمدری    هدا  آنآلومینیومی متداخل که بین 

به دو رو  تجربی ای استاتیکی و ضربهشبههای تحم بارگذاریاسم، 

 فدو ،  . همچندین، اثدر  سازی عددی مورد بررسی قدرار گرفدم  و شبیه

تغییرات ضخامم، طول لوله و چگالی فو  بر نحوه تغییر شکل، میزان 
تدرين  مهدم . مطالعه شد هاسازه نیروی متوسط لهیدگیجذب انرژی و 

 باشد:نتايج ضاصل از اين ژهوهش به شرح ذيل می

های ساندويچی باعث باال رفتن میزان استفاده از فو  ژلیمری در سازه

ها نیروی میانگین لهیدگی، جذب انرژی و جذب انرژی مخصوص سازه

ها در جذب انرژی سازه آن ریتأثبا افزايش چگالی فو ، میزان  شود.می

 يابد.افزايش می

تا ضدودی باعث  لیندارد و ها یخوردگچین  نحوهفو  اثری در وجود 

  .شود یم هاشدن چین تر منظم

با افزايش ضخامم لوله، میزان جذب انرژی و نیروی میانگین لهیدگی 

  يابد.ای افزايش میبه صورت قابل مالضظه

در میزان انرژی مخصوص جذب شدده   یا عمده ریتأثتغییر طول لوله، 

 .ابدد ي یمد میانگین نیروی لهیدگی افزايش  ،ندارد. فقط با کاهش طول
کارايی سازه ساندويچی ژر شده با فو  نسدبم بده اجدزای سدازنده آن     

 کند.بیشتر اسم و از اصل جمع آثار ژیروی نمی

نشان  LS-DYNA افزارتجربی و نر  هایمقايسه بین نتايج آزمايش

  .ها اسمه توافق خوب آندهند
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