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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12، سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهوارهتهران، Aero2015P420

Ali_ghamarian@yahoo.com: آدرس الکترونیکیدانشجوي دکتري هوافضا-1
استادیار-2

هاي جدار نازكسازهنیروي اولیه بر هندسی تأثیرگذاربررسی عوامل 
با سطح صلب مخروطی در برخورد 

2، جمشید فضیلتی1علی قمریان

ایران، تهرانهاي فضانوردي، پژوهشگاه فضایی پژوهشکده سامانه

چکیده 
وصدمات جانیازجلوگیريبرايمتحركوسایل ازبسیاريدرامروزه 
جذبمنظور نازك بهجدارهايسازهازبرخورد آنخسارت ناشی از کاهش
ؤثر بر مهندسی در این مطالعه به بررسی عوامل .شودمیاستفادهانرژي

نازك مخروطی در برخورد با جسم صلب کاهش نیروي اولیه سازة جدار
هاي زي فرایند فروریزش سازهساهمدلی براي شبیدر ابتدا .شودپرداخته می

شود که در آن اثر اجزاء محدود ارائه میتحلیلنازك با استفاده از جدار
. رفتار غیرخطی مواد، تماس و تغییرشکل بزرگ در نظر گرفته شده است

کروي و شیار ،سپس اثر عوامل هندسی شامل وجود درپوش مسطح
هاي جدارسازهرژي جذب شدةجایی و میزان انجابه-نمودار نیروحلقوي بر 

دهد عوامل هندسی نتایج نشان می. شودمیبررسینازك مخروطی 
ناشی از برخورد را به مقدار اولین بیشینۀ نیروي فروریزشتواند می

منظور بهتواندمیهوافضاصنعتدرمطالعهاین.گیري کاهش دهدچشم
دار حامل موجود زنده کاهش اثر شوك ناشی از برخورد فضاپیماي سرنشین

.در برخورد با زمین مورد استفاده قرار گیرد
.فروریزش-شوك برخورد- نازكجدارسازه:واژه هاي کلیدي

مقدمه 
نازك پس از کمانش آنها و به عبارت دیگر هاي جدار مطالعۀ رفتار سازه

هاي جدارنازك در ارتباط مستقیم با مقاومت مصالح فروریزش سازه
سهولت ساخت . هاي ورق، پوسته و مکانیک ضربه استپیشرفته، تئوري

گیرها از اجزاي جدار نازك و راندمان باال در جذب انرژي موجب شده ضربه
طوري که استفاده شود بهانرژيهاي جاذبها به عنوان است از آن

تحقیقات زیادي براي شناسایی ظرفیت جذب انرژي پس از کمانش 
پراساد.ویژه استوانه، مخروط و کره انجام شده استهاي جدار نازك بهسازه

ناقصمخروطوکرويهايپوستهشکلتغییر2005سالدر] 1[گوپتاو
بهمتفاوتهايسرعتدرمحورراستايدینامیکبارگذارياثرتحترا

وفروریزششیوهپژوهشآندر. اندکردهبررسیآزمایشگاهیصورت
باهاينمونهجاییجابه- انرژيجذبوجاییجابه-نیروتغییراتمنحنی
وگوپتا. استشدهمقایسهیکدیگرباوبررسیناقصمخروطوکرههندسه
راجدارنازكمخروطیپوستۀفروریزشیرفتار2007سالدر] 2[ونکاش

ایندر. کردندبررسیعدديوآزمایشگاهیصورتبهمحوريبرخورددر
زاویۀباآلومینیمجنسازمخروطیپوستۀرفتاريهايویژگیمطالعه

. استگرفتهقرارتوجهموردمتفاوتضخامتبهقطرهاينسبتورأسنیم
فروریزشرفتاربررسیبه2008سالدر] 3[همکارانومیرفندرسکی

مستطیلیمقطعسطحبافومازپرشدهوتوخالیمخروطیهايپوسته
مواردبانتایجواندپرداختهدینامیکواستاتیکشبهبارگذاريتحت

در] 4[تامبیراتنامواحمد.استشدهمقایسهتئوريحلوآزمایشگاهی
هايپوستهشدةجذبانرژيودینامیکیپاسخعنوانباايمقاله2009

نتایجمقایسۀباایشان. اندکردهارائهآلومینیمیفومباشدهتقویتمخروطی
اثرپیشین،آزمایشگاهینتایجبامحدوداجزايعدديسازيشبیه

مخروطیهايپوستهرفتاربررابارگذاريومادههندسه،پارامترهاي
وقمریان. کردندبررسیدینامیکیبارگذاريتحتفومباشدهتقویت

برپرکنندهعنوانبهرایورتانپلیفومچگالیاثر2011در] 5[همکاران
بررسیمحوريبارگذاريدرسربستهمخروطیهايپوستهفروریزشرفتار

فومباشدهتقویتهايپوستهشدهجذبانرژيکهدادنشاننتایج. کردند
شدهجذبانرژيوتوخالیپوستۀتوسطشدهجذبانرژيمجموعازبیش

وهاي اخیر نیز، قمریاندر سال. استمجزاصورتبهپرکنندهفومتوسط
درپوشبامخروطیهايپوستهآزمایشگاهیوعدديتحلیل] 6[همکاران

ایندر. اندکردهمطالعهراپرکنندهیورتانپلیفومباشدهتقویتوکروي
قراربررسیموردفروریزشفرآیندبرمؤثرابعاديپارامترهاياثرتحقیق
. استگرفته

فروریزشاثر عوامل هندشی مؤثر بر کاهش نیروي اولیۀ حاضرمطالعهدر
توجهمورداستاتیکشبهتحت بارگذاري مخروطیهاي جدار نازكسازه
هاي سازي فرایند فروریزش سازهدر ابتدا مدلی براي شبیه. گرفته استقرار

شود که در آن اثر محدود ارائه میاجزاءتحلیلجدارنازك با استفاده از 
. رفتار غیرخطی مواد، تماس و تغییرشکل بزرگ در نظر گرفته شده است

سپس اثر عوامل هندسی شامل وجود درپوش مسطح، کروي و شیار 
هاي جدارجایی و میزان انرژي جذب شدة سازهجابه-حلقوي بر نمودار نیرو

.شودمیبررسینازك مخروطی 

ی جاذب انرژيمعیارهاي طراح
به جاذب انرژيترین معیارهاي مقایسۀ عملکرد فروریزش طور کلی مهمبه

:شوندصورت زیر تعریف می
، انرژي جاذب انرژيیکی از معیارهاي مقایسه بازدة : شدهجذبانرژي 
.شودتعریف میجاییجابه-مساحت زیر نمودار نیرواست که شده جذب

.به طول اولیۀ آن استجاذب انرژيشده نسبت طول لهیده: بازدة لهیدگی
هاي مشخصهجاذب انرژينیروي فروریزش : متوسط نیروي فروریزش

اي در وسیلهکاهندهالعمل آن موجب ایجاد شتابگیر است و عکسضربه
به جاذب انرژيدر صورتی که . به آن متصل استجاذب انرژيشود که می

کننده شتاب مرکز جرم تعیینآنسطح صلب برخورد کند نیروي فروریزش 
براساس متوسط نیروي جاذب انرژيسرعت وسایل پس از برخورد . است
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که آل استایدهجاذب انرژي. شودفروریزش و زمان برخورد محاسبه می
مقدار متوسط نیروي فروریزشی در مدت زمان برخورد ثابت باشد تا از 

.ایجاد شتاب بیش از حد در اثر تغییر نیرو جلوگیري شود
فروریزشی مربوط به جاذب انرژيمعموالً حداکثر نیرو در : نیروي بیشینه

تغییر شکل االستیک است که پس از آغاز تغییر شکل پالستیک به سرعت 
یک مقدار بیشینه مجاز جاذب انرژيدر طراحی جنس . بدیاکاهش می

.شودبراي نیرو تعیین می

سازي فرایند فروریزششبیه
نازك متصل به وسیلۀ متحرك در برخورد با جسم از آنجا که سازة جدار

1سازي عددي مطابق شکل گیرد، الزم است براي شبیهدیگر قرار می
صفحات صلبی تعریف شود که هر یک معرف وسیلۀ متحرك و جسم ثابت 

. باشد
تحت بارگذاري هاي جدار نازكسازهفروریزش در مطالعه حاضر

جرمی براي جسم صلب متحرك بنابراین شود،استاتیک بررسی میشبه
هندسی اولیه سازي، اثر عیوب از طرفی دیگر در این شبیه. شودمیلحاظ ن

این عیوب . هاي جدارنازك در نظر گرفته نشده استناشی از ساخت سازه
بر .شودهاي جدارنازك میبه نوبۀ خود سبب تغییر شیوة فروریزش سازه

این اساس با توجه به تقارن بارگذاري و هندسۀ مورد مطالعه و همچنین 
نجام محوري اشیوة متقارنکاهش زمان تحلیل مدلسازي مسئله به

.شودمی
متر،میلی65پایینیبزرگقطردارايمخروطینازك سازة جدارهندسه

همچنین . استمترمیلی100کلارتفاعودرجه10رأس زاویۀ نیم
جنس این سازه .در نظر گرفته شده استمتریلیم1دیوارة آن ضخامت

- تنشنمودارآلومینیوم لحاظ شده است که ]5[براساس مطالعات پیشین 
پواسونضریبواالستیسیتهمدول. است2شکلمطابقمادة آن کرنش

83برابرآنتسلیمتنشمقداربوده و 3/0وگیگاپاسکال5/57ترتیببه
.استشدهمحاسبهمگاپاسکال

هاي بزرگ و اثر سازي حاضر، رفتار غیرخطی مواد در تغییر شکلدر شبیه
صفحات صلب مخروطی با یکدیگر یا با هايسازههاي برخورد چروك

کامالً واقعی سازي شده تا شرایط تحلیل با شرایط ، مدلفوقانی و تحتانی
. منطبق باشد

ها، شرایط تماس لغزشی و براي ارتباط قطعات مختلف در سطح تماس آن
هاي براي توضیح شرط تماس لغزشی، گره. شودتماس کامل اعمال می

سطح تماس را در نظر بگیرید که بر روي سطح یکی از قطعات واقع در 
تواند از سطح دور شود بدون ها میاین گره. تماس قطعۀ دیگر قرار دارند

هاي گره. توانند نفوذ کنندآنکه نیرویی ایجاد شود ولی در داخل سطح نمی
تواند نسبت به سطح تماس در سطوح قطعات در شرط تماس لغزشی می

کند و با فرض اصطکاك کولمبی، نیرویی راستاي مماس بر سطح حرکت
ضرب نیروي عمودي در ضریب شود از حاصلکه بر گره اعمال می

از طرف دیگر، در شرط مرزي تماس کامل بین . شوداصطکاك تعیین می
دو سطح، هیچ حرکت نسبی در راستاي مماس بر سطح و عمود بر سطح 

جایی نقطۀ تماس ابهجایی هر گره از سطح با جوجود ندارد و مقدار جابه
سازة در سطوح مشترك بین . متناظر آن با سطح مقابل برابر است

از شرط تماس کامل براي صفحۀ صلب تحتانیو نازك مخروطیجدار
در نیزشرط تماس لغزشی. شودجایی بین قطعات استفاده میارتباط جابه

استفاده دیوارة سازة جدار نازك با صفحۀ صلب فوقانی سطح تماس 
شده در نظر گرفته 15/0ضریب اصطکاك در شرط تماس لغزشی. شودیم

در سطوح یتماسخود سازي شرط همچنین در این شبیه.]5[است 

بینی شده است تا از نفوذ مخروطی پیشسازة جدارنازكخارجی و داخلی 
خوردگی جلوگیري مخروطی در حین چروكسازة جدارنازكهاي گره
. شود

جایی هر صفحۀ صلب ممکن است شش درجه آزادي شامل سه مولفۀ جابه
سطح صلب تحتانی که در تحلیل تجربی . و سه مولفۀ دوران داشته باشند

از . شودپس کلیۀ درجات آزادي آن مقید می. متصل استجسم ثابتبه 
متحرك متصل است که کلیۀ جسمطرف دیگر، سطح صلب فوقانی به 

مقید نازكسازة جدارجایی در راستاي محور از جابهدرجات آزادي آن غیر
. )1شکل (شده است
ها براي تحلیل اجزاي محدود وابسته به هندسۀ نمونه و روش نوع المان

و صفحات صلب مخروطی نازكسازة جدارسازي براي شبیه. تحلیل است
و المان صلب ) C4X4R(محوري چهارگوش هاي متقارنترتیب از المانبه

هاي چهارگوش که المانطوريبه]5[استفاده شده است ) RAX2(ی خط
در تحقیق حاضر با . هاي خطی داراي دو گره استداراي چهار گره و المان

نازكسازة جدارهاي توجه به همگرایی پاسخ فروریزش تعداد المان
المان انتخاب شده 338و 3ترتیب در جهت ضخامت و محور بهمخروطی

.است
سازة جدار نازك مخروطی مورد مطالعهجایی فروریزش جابه-نمودار نیرو

. نشان داده شده است3شکل استاتیک در تحت اثر بارگذاري شبه
طور تقریباً شود، در شروع بارگذاري، نیرو بهطور که مالحظه میهمان

این روند تغییر نیرو ناشی از . یابدخطی تا یک مقدار ماکزیمم افزایش می
مخروطی تحت اثر بار فشاري، قبل از آغاز نازكسازة جدارتار االستیک رف

سازة جداربا شروع کمانش فروریزش سطح قاعدة کوچک . کمانش است
متحرك جدا صفحه صلب صورت کمانش پیشرونده از  مخروطی بهنازك

سپس . کندتشکیل چین خارجی نیرو افت میدر این مرحله با . شودمی
یابد خوردگی افزایش میچین داخلی و تکمیل اولین چیننیرو با تشکیل 

طور که مالحظه یابد و همانکه با تشکیل چین خارجی دوباره کاهش می
شود بین فروریزش سطح قاعدة کوچک و تشکیل اولین چین خارجی می

مخروطی نازكسازة جداربا تماس دیوارة بیرونی . فاصلۀ اندکی وجود دارد
دلیل افزایش مین چین خارجی، نیرو لهیدگی بهبا خودش و تشکیل دو

جایی افزایش جابه. یابدمخروطی افزایش مینازكسازة جدارپایداري 
متحرك باعث افزایش طول چین و درنتیجه افزایش نیرو صفحۀ صلب

شود که باعث دلیل ناپایداري چین ایجاد میاین افزایش طول به.  شودمی
نمایی از فروریزش نهایی سازة .شودتماس آن با فک متحرك می

الزم به ذکر است .آورده شده است3جدارنازك مخروطی نیز در شکل 
درصد لحاظ 70هاي این مطالعه مقدار بازدة لهیدگی براي تمامی نمونه

.شده است

اثر درپوش مسطح بر فروریزش سازة جدارنازك مخروطی 
فرایند تولید که عموماً توان در حیننازك را میقاعدة فوقانی سازة جدار

این امر سبب افزایش جرم سازة . داشتکاري است، بسته نگهبه روش چرخ
هاي جدارشود ولی نیاز است اثر آن بر رفتار فروریزش سازهجدار نازك می

و جاییجابه-نمودار نیرو4شکل . نازك مخروطی مورد بررسی قرار گیرد
ته و دهانه باز را وطی دهانه بسنازك مخرهاي جدارازهفروریزش نهایی س

آنچه به وضوح مشخص است .دهدنشان میهاهمراه فروریزش نهایی آنبه
جایی یا اصطالحاً میزان جذب انرژي جابه-افزایش سطح زیر نمودار نیرو

در این . مخروطی دهانه بسته نسبت به دهانه باز استجدار نازك هاي سازه
نازك مخروطی دهانه بسته در جدارهايمطالعه، انرژي جذب شده سازه

این درحالیستکه، به . یابدباز افزایش میدرصد نسبت به دهانه 5حدود 
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درصد نسبت به 24دلیل خمش درپوش مسطح نیروي اولیۀ آن در حدود 
، مقادیر انرژي جذب شده1در جدول . یابدنمونۀ دهانه باز کاهش می

هاي جدارنازك سازهیزش فرورنیروي متوسط و اولین بیشینۀ نیروي
.و بدون آن آورده شده استمخروطی با درپوش مسطح 

هاي جدارنازك مخروطی با درپوش مسطح و سازهنتایج فروریزش -1جدول 
بدون آن

بیشینه نیروي نمونه
)کیلونیوتن(اولیه

متوسط نیرو
)کیلونیوتن(

انرژي جذب شده 
)ژول(

1/65/5409با درپوش مسطح
6/78/5387بدون درپوش

بر فروریزش سازة جدارنازك مخروطیکرويدرپوش اثر
هاي جدارنازك مخروطی توسط درپوش کروي این حالت دهانۀ باز سازهدر 

به نحوي بسته شود که مرکز پوستۀ کره برروي محور تقارن مخروط قرار 
پوستۀ کروي بر دیوارة مخروطی ، در این شرایطعبارت دیگربه. گیرد

شعاع بخش ، با توجه به ابعاد هندسی مخروط دهانه باز. مماس است
5/17داشتن ارتفاع سازة جدارنازك در حدود کروي در صورت ثابت نگه

دهد، نشان می5سازي فروریزش مطابق شکل نتایج شبیه. متر استمیلی
جایی نیرو در طول جابهلیل وجود درپوش کروي مقدار اولین بیشینۀدبه

شود جسم میاین امر سبب . شودبیشتري از جسم متحرك ایجاد می
این درحالیستکه . تري دریافت نمایدمتحرك شوك اولیه را با شیب مالیم

ي نیروۀبیشیناولین مقدار وجود درپوش کروي تأثیر محسوسی بر 
انرژي از طرفی دیگر، میزان جذب . نازك نداردسازة جدار فروریزش

14نازك مخروطی با درپوش کروي در حدود هاي جدارفروریزش سازه
هاي جدار نازك مخروطی بدون درپوش کاهش درصد نسبت به سازه

در خمش ابتدایی ناحیۀ کروي دریافت که توانعلت این امر را می.یابدمی
. شوددر سازه میشدههاي تشکیلتعداد چینبه نوبۀ خود سبب کاهش

شده هاي تشکیلتعداد چین،شودمالحظه می5طور که در شکل همان
. براي حالت با درپوش کروي کمتر از حالت دیگر است

، استفاده از شوددر صورتیکه طراحی تنها بر مبناي کاهش شوك انجام 
هاي جدار نازك بدون نسبت به سازهي جدار نازك با درپوش هاسازه

یر انرژي جذب شده، نیروي متوسط و اولین مقاد. شوددرپوش توصیه می
هاي جدارنازك مخروطی با درپوش کروي و بدون آن بیشینۀ نیروي سازه

.آورده شده است2در جدول 

و کرويهاي جدارنازك مخروطی با درپوش سازهنتایج فروریزش -2جدول 
بدون آن

بیشینه نیروي نمونه
)کیلونیوتن(اولیه

متوسط نیرو
)کیلونیوتن(

انرژي جذب شده 
)ژول(

2/81/5358کرويبا درپوش 
6/78/5387بدون درپوش

بر فروریزش سازة جدارنازك مخروطیشیار حلقوياثر
هاي جدارنازك بر رفتار فروریزش سازهمؤثر هندسی یکی دیگر از عوامل 

شیاري در این حالت. مخروطی وجود شیارهاي حلقوي بر دیوارة آن است
و عمق مشخص در ارتفاعی نسبت به قاعدة فوقانی سازة جدارنازك با طول 

فهرست ابعاد هندسی شیار و موقعیت آن به . شودمخروطی لحاظ می
آنچه به وضوح دیده .آورده شده است3نتایج فروریزش در جدول همراه 

شود، وابستگی نیروي اولیه و انرژي جذب به ابعاد هندسی و موقعیت می
ورتیکه شیار در نزدیکی قاعدة فوقانی مخروط قرار گرفته در ص. شیار است

سوم ضخامت سازة جدارنازك مخروطی باشدباشد و عمق آن در حدود یک
.یابدکاهش میدرصد10در حدود آنگاه نیروي اولیه ، )2نمونه (

- شود، نیرو در بخشی از نمودار نیرومشاهده می6طور که در شکل همان
یابد، علت این امر خمش ه صورت یکنواخت تغییر میب3جابه جایی نمونۀ 

به عبارت دیگر، در صورتیکه طول . )7شکل (مطلق در این ناحیه است
خمش واژگونی به داخل یا اصطالحاً ،شیار افزایش یابد، در محل شیار

هاي جدارنازكایجاد شیار حلقوي در سازهطور کلی، به. شودایجاد می
این .شودجایی به سمت راست میابهج-سبب حرکت نمودار نیرو

نیروي اولیۀ بر کاهشنسبت طول آن اثر مؤثرتري ، عمق شیاردرحالیستکه
شود فروریزش دارد ولی سبب کاهش قابل توجه انرژي جذب شده می

). 4نمونۀ (
هاي آنچه قابل توجه است، اثر موقعیت شیار برروي رفتار فروریزش سازه

در این حالت اگر فروریزش از ناحیۀ شیار آغاز . جدار نازك مخروطی است
شدة فروریزش تغییر محسوسی نیروي اولیه و انرژي جذب) 5نمونۀ (نشود 
درتواندر این حالت را میانرژي فروریزش علت افزایش نامحسوسندارد، 

اما در حالتیکه فروریزش از ناحیۀ . یافتافزایش طول چین در ناحیۀ شیار 
واژگونی سازة یادلیل خمش انرژي فروریزش به) 6نمونۀ (شیار آغاز شود 

. یابدکاهش می)7شکل (جدارنازك به درون خود 
جاییافزایش جابه،جاییجابه-در تمامی نمودارهاي نیروبا توجه به اینکه 

هاي جدار نازك مخروطی ي فروریزش سازهبیشینه نیروایشسبب افز
بیشتر از 6در نمونۀ ، بنابراین بدیهی است که اولین نیروي بیشینهشودمی

بیشینه نیرو 6در صورت عدم شیار حلقوي روي نمونۀ .باشدها دیگر نمونه
3/11در حدود 3مطابق شکل )متري قاعدة فوقانیمیلی50(در آن ناحیه 

به عبارت دیگر، به دلیل اینکه فروریزش سازة جدارنازك . نیوتن استکیلو
ي تري شروع شده است، بنابراین اولین بیشینه نیرودر ناحیۀ پایین6نمونۀ 

توان دریافت وجود در نتیجه این امر، می.آن قابل مالحظه استفروریزش
اهی جدار نازك الزاماً سبب کاهش نیروي شیار حلقوي برروي سازه

.شود بلکه به موقعیت شیار حلقوي وابسته استفروریزش آن نمی
شیار حلقويهاي جدارنازك مخروطی با سازهنتایج فروریزش -3جدول 

گیرينتیجه
اثر عوامل هندسی شامل وجود درپوش مسطح، کروي و قیتحقنیدر ا

هاي جدارنازك مخروطی بررسی شده شیار حلقوي بر رفتار فروریزش سازه
:دهدنتایج نشان می. است

هاي جدارنازك مخروطی با درپوش مسطح در انرژي جذب شده سازه-1
ه این درحالیستکه، ب. یابدباز افزایش میدرصد نسبت به دهانه 5حدود 

درصد نسبت به 24دلیل خمش درپوش مسطح نیروي اولیۀ آن در حدود 
.یابدنمونۀ دهانه باز کاهش می

ونه
نم

یار 
ل ش

طو )
لی

می
یار )متر

ق ش
عم )

لی
می

)متر

موقعیت شیار نسبت 
به قاعدة فوقانی

)مترمیلی(

بیشینه نیروي 
اولیه

)کیلونیوتن(

انرژي 
جذب شده 

)ژول(
1---6/7387
25/133/0109/6389
3333/0103/7350
45/15/0106/5362
55/133/0508/7386
65/15/0509/7260
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وجود درپوش کروي تأثیر محسوسی بر مقدار اولین بیشینه نیروي -2
شود فروریزش سازة جدار نازك ندارد ولی خمش ناحیۀ کروي سبب می

.نمایدتري دریافتجسم متحرك شوك اولیه را با شیب مالیم
تواند اولین بیشینه نیروي فروریزش را کاهش یا افزایش وجود شیار می- 3

. شیار استو موقعیتچگونگی این تغییر وابسته به عمق. دهد
) محل تشکیل اولین چین(در نزدیکی قاعدة فوقانی وجود شیار عمیق -3

اولین بیشینۀ نیروي فروریزش در تواند سبب کاهش قابل توجه می
.هاي جدار نازك مخروطی شودسازه

تواند سبب خمش وجود شیار عمیق در ناحیۀ دورتر از قاعدة فوقانی می-4
این حالت از . مطلق یا واژگونی سازة جدار نازك در لحظۀ فروریزش شود

. شودفروریزش به نوبۀ خود سبب کاهش شدید انرژي جذب شده می
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