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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، Aero2015P412

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

هاي مخروطی بررسی آزمایشگاهی میزان جذب انرژي برخورد پوسته
شده با سطح صلب توخالی و تقویت

2جمشید فضیلتی،1علی قمریان

تهران،پژوهشگاه فضایی ایرانهاي فضانوردي، پژوهشکده سامانه

چکیده 
ممکن است موجب صدمه به تصادف وسیلۀ متحركشوك ناشی از 

استفاده از بنابراینشود، آنسرنشین و تخریب تجهیزات متصل به 
در .الزم استسازوکاري براي جذب انرژي و کنترل سطح شتاب برخورد 

و نحوة فروریزش مطالعه حاضر بررسی آزمایشگاهی میزان جذب انرژي 
یورتان در پوستۀ جدار نازك مخروطی توخالی و تقویت شده با فوم پلی

هايدر ابتدا پوسته. برخورد با سطح صلب مورد توجه قرار گرفته است
شده سپس به منظور سازي کاري دستی آمادهروش چرخمخروطی به

ها با فوم تعدادي از آنبرخورد، جذب انرژي افزایش میزان سی ررب
از مخروطیهايپوستهدر نهایت نیز تمامی . شوندیورتان تقویت میپلی

خش پایه مقید شده و تحت شرایط بارگذاري دینامیکی در دستگاه سقوط ب
، میانگین ، میزان لهیدگیسازوکار و نحوة فروریزش.شوندمیوزنه قرار داده 

هاي مخروطی پوستهاز جمله نتایج فروریزشزمان - و تغییرات شتابنیرو 
د توانتایج این مطالعه مین. شودتحت برخورد با سطح صلب محسوب می

. دار استفاده شودبراي طراحی جاذب انرژي فضاپیماهاي سرنشین
- برخورد-میزان جذب انرژي-جدارنازكپوسته:واژه هاي کلیدي

.فروریزش

مقدمه 
هاي جدار نازك پس از کمانش آنها و به عبارت دیگر 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 بههاي انرژيجاذبها به عنوان از آناست 

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
قراربررسیموردفروریزشفرآیندبرمؤثرابعاديايپارامترهاثرتحقیق
توخالی و مخروطیهايپوستهفروریزشحاضرمطالعهدر. استگرفته

دادهقرارتوجهموردیدینامیکبارگذاريدریورتانتقویت شده با فوم پلی
هاآزموندراستفادهموردسنجشتابهايدادهازاستفادهباکهاستشده

. استشدهارائهومحاسبهبرخوردومسالهمختلفپارامترهاي

مطالعه آزمایشگاهی 
دستیکاريچرخروشباجدارنازكمخروطیهايپوستهمطالعه،ایندر

ساخت،کیفیتکنترلوهندسیابعادتعیینازپسواستشدهساخته
.شوندمیمتصلفیکسچرياصطالحبهیادارندهنگهبه1شکلمطابق
متر،میلی6/43±4/0پایینیبزرگقطردارايشدهتولیدمخروطیهندسه

مترمیلی80±5/0کلارتفاعومترمیلی2/15±5/0باالییکوچکقطر
هندسهتولیدبراياستفادهموردآلومینیمیاولیۀگردةضخامت. است

حدوددرضخامتکاهشمقدارحداکثر. استبودهمترمیلی7/1جاذب
. استشدهمشاهدهمخروطیهندسهتحتانیانحنايدرومترمیلی2/0
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کنندة شرایط مرزي هندسه نمونۀ آزمایشگاهی مخروطی با تأمین-1شکل 

با2شکلمطابق1050آلومینیمیآلیاژمهندسیکرنش- تنشنمودار
تعیین) ASTM E8استاندارداساسبر(کششآزموناجرايازاستفاده

برسنجکرنشنصبباآلیاژپواسونضریبواالستیسیتهمدول. استشده
شدهتعیین3/0وگیگاپاسکال5/57ترتیببهآزمایشگاهیهاينمونهروي
مگاپاسکال83برابرمادهتسلیمتنشمقدارنمودار،اینطبقبر. است

.استشدهمحاسبه

کرنش مهندسی مادة آلومینیومی-نمودار تنش-2شکل 

براساس (محوري آزمایش فشار تکاز طرفی دیگر، در این مطالعه از 
براي تعیین خواص مکانیکی فوم )ASTM D1621/69استاندارد 

. استکیلوگرم بر مترمکعب استفاده شده145با دانسیتۀ یورتان پلی
درصد65متر بر دقیقه حدود میلی10براساس این آزمایش فوم با سرعت 

کرنش مهندسی فوم -نمودار تنش3شکل . شودضخامت اولیه فشرده می
کیلوگرم بر مترمکعب را تحت اثر بارگذاري 145ۀیورتان با دانسیتپلی
د، شوطور که مشاهده میهمان. دهداستاتیک فشاري نشان میشبه

یورتان سخت ابتدا در هاي پلیکرنش مهندسی فوم-نمودارهاي تنش
گیرند، سپس با افزایش کرنش، به ناحیۀ ناحیۀ االستیک خطی قرار می

در این ناحیه با . شوندرسند و بعد از آن وارد ناحیۀ تراکم میمسطح می
مادة یابد زیرا هواي بین ذرات شدت افزایش میافزایش کرنش، تنش به

یورتان تخلیه شده است و ذرات به یکدیگر تماس دارند و سعی دارند پلی
.متراکم شوند

یورتانفوم پلیکرنش مهندسی -نمودار تنش-3شکل 

واسطهبه4شکلمطابقمخروطیهايپوستهدینامیکیآزموندر
یک. استشدهوزنه تثبیتسقوطآزموندستگاهبستررويدارندهنگه

وتنظیمقابلارتفاعدرکیلوگرم34جرمبااصطالحا وزنهیافلزيبلوك
واسطهجاذبالمانباآنبرخوردوشدهرهامخروطمحورراستايدر

طور که همان. شودمیمخروطیهايپوستهبهجنبشیانرژيانتقال
تضمینفوالديکابلدوتوسطوزنهحرکتیمالحظه می شود، راستاي

منظوربه. کندمیسقوطراهنماهايکابلاینامتداددروزنهواستشده
شتاب ثبتدامنۀباسنجشتابیکمتحرك،وزنهشتابتغییراتثبت

g5000بهپاییننویزمخصوصرابطسیمتوسطوشدهنصبآنروي
در. استشدهمرتبطA/Dمبدلوکاندیشنربهمجهزبرداريدادهسیستم
وطولتغییرکلمیزانبرخورد،حیندرزمانباوزنهشتابتغییرات
ازآنفروریزشنحوةوجاذببهشدهاعمالنیرويمتوسطنمونه،لهیدگی

ومستقیمصورتبهکهاستبودهآزمایشاینخروجیهايکمیتجمله
.استشدهمحاسبهیااستخراجغیرمستقیم

مشخصات آزمون سقوط وزنه براي پوستۀ مخروطی -4شکل 

آزمون بارگذاري دینامیکی
در اثر شدهتوخالی و تقویتفروریزش نهایی پوستۀ مخروطی5شکل 

هاي مختلف رهاسازي کیلوگرم که از ارتفاع34اي به جرم سقوط آزاد وزنه
و 150ارتفاع در این مطالعه، برخورد وزنه براي . شده را ارائه داده است

. تعیین شده استمتر سانتی200
کیلوگرمی رهاشده از ارتفاع 34الف انرژي وزنه -5پوستۀ مخروطی شکل

62را با تغییر طول و لهیدگی حدود ) ژول500حدود (متري سانتی150
در این فروریزش انرژي از طریق ایجاد و انتقال . متر جذب کرده استمیلی

. مستهلک شده استمحوريخوردگی متقارن چین4خمیدگی به داخل و
200ب در معرض سقوط وزنه از ارتفاع -5ۀ مخروطی شکلپوست

667این شرایط معادل با انرژي ضربه . متري قرار داده شده استسانتی
گیري متر اندازهمیلی63لهیدگی این المان به میزان حدودا . ژولی است

5شده در این هندسه محوري تشکیلهاي متقارن خوردگیتعداد چین. شد
صورت شده نیز بههاي تقویتنحوة تغییر شکل پوسته. چین بوده است

طول این . وارونگی به داخل استبدون محوري هاي متقارنخوردگیچین
200و 150ترتیب در برخورد وزنه رهاشده از ارتفاع دو نمونه به
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تعداد و متر کاهش داشته استمیلی51و 44متري در حدود سانتی
چین 5و 4ترتیب شده آنها بهري تشکیلمحوهاي متقارن خوردگیچین

دلیل نوع روش هاي مخروطی بهنکتۀ قابل توجه اینکه پوسته.بوده است
ساخت داراي عیوب هندسی شامل تغییرات ضخامت و بآمدگی سطحی 

یزش و کاهش راین عیوب هندسی باعث تغییر رفتار، نحوة فرو. هستند
بارگذاري برخورد هاي مخروطی تحتمیزان انرژي جذب شدة پوسته

الف و ب تحت عنوان خمش یا اصالحاً -5آنچه که در شکل . شوندمی
فروریزش وارونگی به داخل یاد شده است به دلیل همین عیوب هندسی 

هاي یورتان به جدارة نمونهاین درحالیستکه چسبندگی فوم پلی. است
مخروطی و مقاومت آن در برابر بارگذاري محوري سبب جلوگیري از 

هاي مخروطی تحت برخورد محوري وارونگی به داخل همان پوسته
هاي مخروطی اثر مخرب عیوب عبارت دیگر، تقویت پوستهبه. شوندمی

فوم این است کهآنچه به روشنی مشخص است.کندهندسی محو می
یورتان اثر قابل توجهی بر مقدار لهیدگی و در نهایت میزان جذب پلی

29ژول مقدار لهیدگی در حدود 500براي انرژي طوریکه انرژي دارد به
هاي درصد نسبت به نمونه19ژول در حدود 667درصد و براي انرژي 

هاي نمونه،عبارت دیگر، در این مطالعهبه. توخالی کاهش داشته است
ها را با تغییرشکل کمتري نسبت به انرژي وزنه،شده با فومتقویت
.ستهاي توخالی مهار نموده انمونه

با ارتفاع برخوردفروریزش پوستۀ مخروطی توخالی-5شکل 
متر2-،دمتر5/1- شده با ارتفاع برخوردجمتر و تقویت2-، بمتر5/1-الف

دینامیکیبارگذاري نتایج آزمون 
تغییرات شتاب با زمان حسگر نصب شده روي وزنۀ 6در نمودارهاي شکل 

شده هاي ارائهسیگنال. هاي مختلف ارائه شده استسقوط کننده در آزمون
بر اساس بررسی صورت گرفته بر .شودرا شامل میآزمایشزمانی ةبازکل

ترین شتاب بیشینه براي پوستۀ مخروطی شکلزمان کم-نتایج شتاب
و بیشترین سطح شتاب بیشینه در آزمون پوستۀ g257الف به میزان -5

نکتۀ قابل توجه در . ثبت شده استg556ب به مقدار -5مخروطی شکل 
داد شتاب بیشینه در زمانی متفاوت از آغاز ب رخ-6نمودار مربوط به شکل 

ي اشدگی این نمونه به اندازهاین مساله در کنار این که جمع. برخورد است
دارنده یکسان است است که سطح نمونه مچاله شده با سطح مجموعه نگه

اي با بدین معناست که حد باالي شتاب به دلیل برخورد وزنه به مجموعه
به عبارت دیگر انرژي وزنه در . دارنده رخ داده استصلبیت مجموعه نگه

این آزمون بیش از انرژي قابل جذب توسط المان جاذب بوده و وزنه در

بنابراین . حالتی که داراي سرعت بوده با سطح صلب برخورد کرده است
شده از این آزمون پس از برخورد به سطح دادة بیشینه شتاب استخراج 

. صلب غیر قابل استفاده است

زمان حسگر متصل به وزنۀ برخوردکننده به -منحنی شتاب -6شکل 
متر  و  2-، بمتر/ 51-لفبا ارتفاع برخورد اتوخالیهاي مخروطینمونه

متر2-، دمتر5/1-شده با ارتفاع برخورد جتقویت
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شده با فوم هاي تقویتبیشینه شتاب برخورد در پوستهاز طرفی دیگر، 
g321متري به ترتیب سانتی200و 150یورتان براي ارتفاع رهاشدة پلی

هاي نمونهبرخورد براي شتاب اولیه که بدیهی است . استg378و
هاي توپر قرار گرفته است چرا که با ز نمونهتر اتوخالی در سطحی پایین

به دلیل مقاومت فوم بهشده هاي تقویتوجود فوم نیروي فروریزش پوسته
.هاي توخالی استمراتب بیش از نمونه

هاي مخروطی و نتایج حاصل مشخصات آزمون تجربی براي نمونه1جدول 
شود با افزایش سرعت برخورد طور که مالحظه میمانه. دهدرا ارائه می

این در حالی است . یابدوزنه، انرژي جذب شده و میانگین نیرو افزایش می
صورت افزایشی تغییر که با افزایش میانگین نیرو، شتاب بیشینه نیز به

در حالت دینامیکی براساس حد مجاز طراحیبنابراین معموالً. کندمی
در . شودسازي میزان انرژي جذب شده انجام میبیشینهبیشینه شتاب و

هاي نیرویی از حدمجاز تجاوز کند، ممکن است صورتی که این کمیت
سطح شتاب باالي موجود سبب بروز صدمات به سرنشین یا تجهیزات 

.شوداي نصب شده روي وسیله متحرك الکترونیکی و سازه

هاي مخروطیمشخصات آزمایش دینامیکی نمونه-1جدول 
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گیرينتیجه
توخالی جدارنازكیمخروطيهاپوستهيجذب انرژزانیمقیتحقنیدر ا

زشیفرورةدر تماس با سطح صلب و نحویورتان شده با فوم پلیو تقویت
يهانمونهيسازآمادهةنحو. ی شدبررسیشگاهیآن به صورت آزما

شده استانیبون از انجام آزمی پیش کیخواص مکاننییو تعیشگاهیآزما
ی در کینامیدي ها تحت بارگذارنمونهیشگاهیآزماۀحاصل از مطالعجیو نتا

آزمون دینامیکی با استفاده از دستگاه . راستاي محوري ارائه شده است
یورتان اثر دهد فوم پلینتایج نشان می. سقوط آزاد وزنه انجام شده است

مقدار لهیدگی و در نهایت میزان جذب نحوة فروریزش، قابل توجهی بر 
29ژول مقدار لهیدگی در حدود 500طوریکه براي انرژي انرژي دارد به

هاي درصد نسبت به نمونه19ژول در حدود 667درصد و براي انرژي 
شتاب اولیه برخورد براي لعه در این مطا.توخالی کاهش داشته است

هاي توپر قرار گرفته است تر از نمونههاي توخالی در سطحی پاییننمونه
دلیل بهشده هاي تقویتچرا که با وجود فوم نیروي فروریزش پوسته

.هاي توخالی استبه مراتب بیش از نمونهمقاومت فوم 
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