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،دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری -تهران .............................. 

nayebi@shirazu.ac.ir، 7136133029دانشیار مهندسی مکانیک تلفن:  -1

)نويسنده مخاطب( 

،  مهندسی مکانیک استاد  -2

دانشجوی کارشناسی ارشد-3

تحلیل خستگی و بهینه سازی سازه های چند سلولی در بال هواپیما

 3حسین حسنی ،2سید احمد فاضل زاده ،1علی نایبی

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، شیراز -3، 2، 1

 چكیده 

های چند  هدف اين تحقیق بهینه سازی، افزايش عمر خستگی سازه

سازه داخلی بال هواپیما به عنوان ابعاد سازه است و سلولی با تغییر در 

مورد بررسی قرار جهت افزايش عمر خستگی چند سلولی سازه مشبک 

کرنش تنش و بر پايه روش تخمین عمر در اين مقاله از گرفته است. 

است. ر تخمین عمر خستگی مورد استفاده شده سوشی به منظو-فاطمی

پرواز هواپیما بصورت پايا مورد نظر بوده و به منظور شبیه سازی نیروی برا 

استفاده شده است. ضخامت تیرهای طولی بال  در انتهایجابجايی اعمال از 

و عرضی، فاصله بین تیرهای عرضی و همچنین ارتفاع تیرهای طولی در 

ريشه، شکستگی بال و نوک بال هواپیما، متغیرهای طراحی برای بهینه 

سازی عمر خستگی می باشد. پس از بررسی نشان داده شده است که در 

فزايش ضخامت تیرهای طولی اثر اعمال بارگذاری از نوع جابجايی با ا

داخلی، عمر سازه کاهش پیدا کرده و با افزايش ضخامت تیرهای طولی 

خارجی، عمر سازه افزايش يافته است. همچنین افزايش ضخامت تیرهای 

عرضی باعث کاهش عمر سازه شده است. در نقطه بحرانی، محل قرارگیری 

 رد.تیرهای عرضی نقش بسیار مهمی در افزايش عمر سازه دا

 .عمر-بهینه سازی، سازه چند سلولی، خستگی، کرنش واژه های كلیدی:

 مقدمه 

بدلیل بارگذاری چرخه ای بر روی ريل قطار  1840پديده خستگی در سال 

مشاهده شد. در اين مشاهدات ناحیه شکست ريل قطار بر خالف آزمايش 

های استاتیک دارای سطح شکست منظمی بود و اين امر سبب شد 

رانکین آزمايش های  1842در سال محققان در پی يافتن علت آن برآيند. 

ی میله های بزرگ و تاثیر ماشین کاری و عملیات سطح بر آلبرت را بر رو

توسط  1854. واژه خستگی اولین بار در سال هایروی ريل قطار ادامه داد

 .[1]ای استفاده شد  بريت ويت برای پديده زوال بدلیل بارگذاری چرخه

تاکنون تحقیقات بسیاری جهت تحلیل عمر سازه های مختلف تحت 

گی انجام شده است و مدلهای تخمین عمر بر پايه: تبارگذاری خس

( ترکیبی ارايه شده اند 4( رشد ترک و 3عمر -( کرنش2عمر، -( تنش1

بار  نیبود نخست یشگاهيو آزما یتجرب یکه روش یصفحه بحران هينظر[. 2]

 یرا برا یمدل صفحه بحران یارائه شد. و یتوسط فندل 1950در سال 

عمر در -رابطه کرنش 1960[. در سال 2داد ] هيپرچرخه ارا یخستگ

 نیب ای و مانسون که رابطه نکافی توسط چرخه¬کم های¬کلیس

بود ارائه شد.  یعمر خستگ نیو تخم کیالستو پ کیاالست های¬کرنش

با دامنه  ها یها در باگذار کلیشمارش س یالدیم 1960در سال  نیهمچن

[ 3] لريبران و ما 1973و اندو ارائه شد. در سال  یشيتوسط ماتسو ریمتغ

 نيا یو سوش یفاطم یکردند. آقا انیرا بر اساس کرنش ب یرابطه فندل

و تنش قائم در همان صفحه حداکثر  یمدل را بر اساس حداکثر تنش برش

.[2]مطرح کردند یتنش برش

 های یدر اثر بارگذار مایسازه هواپ ینحوه طراح یرییپ 1985در سال 

-هنیلوند بهال سید و  1990[. در سال 4قرار داد ] یمتنوع را مورد بررس

با سازه بود،  یمسئله آنها عمر خستگ دیکه ق نحوی به را ها سازه سازی

[. در 5] قرار دادند یمورد بررسعمر باسکويین -استفاده از روش کرنش

 یبعنوان شرط مرز يیجابجا زو ا یطراح ریآنها ضخامت قطعه متغ قیتحق

چند  های [ سازه6آلفانو و همکارانش ] استفاده شده است. رویو اعمال ن

و  یاباسيکا قرار دادند. یمتنوع مورد بررس ی هایتحت بارگذار را ای شبکه

را به  یخستگ یو رفتارها یکیناميو د یکیاستات یبارها ری[ تاث7] یسیکيا

 نهیبه منظور به بیسه .گرفتند نظر در ها شکل سازه نهیبه یطراح ورمنظ

سازه مشبک بصورت  کيرا به عنوان  مایبال هواپ ،یعمر خستگ سازی

[ سازه 9کومار و همکارانش ] [.8] قرار داد یو مورد بررس ارايه کيپارامتر

قرار دادند. در  یمورد بررس یعمر خستگ نیرا جهت تخم مایبال هواپ

در نظر گرفته نشده است  یعمر خستگ نیزمان بر تخم ریپژوهش آنها تاث

نمودند و توانستند سازه  یاثرات زمان بررس ریرا بدون تاث ها یو بارگذار

 کنند. سازی نهیپوسته بال را به امتبال از جمله ضخ

عمر  نیروش به منظور تخم نيعمر محققان از ا-رنشبا ارائه روش ک

نسبت به روش  یشتریب یدگیچیروش پ نيبهره گرفتند. هرچند ا یخستگ

 از یکيمورد توجه قرار گرفته است.  شتریدقت ب لیعمر دارد اما بدل-تنش

که امروزه  باشد یم یسوش-یعمر استفاده از روش فاطم نیتخم های مدل

روش  نياز ا تحقیق نيدر اکه مورد توجه قرار گرفته شده است  شتریب

اثر تغییر ضخامت تیرهای طولی و عرضی يک بال  استفاده شده است.

 هواپیما بر عمر خستگی و بهینه سازی آن بررسی گرديده است.

 سوشی-فاطمیمدل عمر خستگی 

يک مدل رايج بر اساس تفسیر فیزيکی آسیب خستگی بصورت مدل 

 سوشی می باشد: -فاطمی
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باشد  ثابت ماده می kمقاومت تسلیم در آزمايش يک بعدی و  Syکه در آن 

توان آنرا از آزمايش ساده يک بعدی پیچشی بدست آورد و بايد توجه  و می

max,داشت که در اين حالت  0n 
در نتیجه  

max

2
C




 k. ثابت 

توان با رسم عمر قطعه مورد  به نوع ماده و بارگذاری وابسته می باشد و می

آزمايش بر حسب اين ثابت ، اندازه آنرا برای گستره ای از عمر سازه هدف 
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می توان از تقريب زير استفاده کرد  kبدست آورد. در صورت نداشتن اندازه 

[10] : 

 

(2) '

0.31

(2 )

y

b

f f

k
N






 
خستگی عمر هايی از کرنش برشی و توان بر اساس ترمرابطه باال را می

 بیان کرد.

(3) 
0 0

'

,max 'max 1 (2 ) (2 )
2


  

 
 
 

f b cn

f f f

y

k N N
S G




 

مدول برشی،  Gکه در آن 
'

f ،ضريب مقاومت خستگی برشی
'

f 

بترتیب توان های مقاومت c0 و b0 خستگی برشی،  ضريب شکل پذيری

خستگی برشی و شکل پذيری خستگی برشی می باشد. در حل رابطه 

به منظور بدست آوردن و عمر -کرنشروش سوشی نیز همانند -فاطمی

 رافسون استفاده می کنیم.-از روش عددی نیوتنعمر سازه 

به منظور تحلیل تغییر شکل پالستیک در بارگذاری چرخه ای از مدل 

 سختی سینماتیکی غیر خطی شاباش استفاده شده است. 
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مختصات مرکز سطح تسلیم در فضای تنش انحرافی  ´xکه در اين مدل 

به  ،کرنش پالستیک تجمعی، pثابت های ماده می باشند. i و  Ciاست. 

 صورت رابطه ذيل تعريف شده است.
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 دیمق یساز نهیحل مسائل به یبرا یعدد روش

تابع  ايو  دهایاز ق یکيبودن  خطی ریتنها با غ سازی نهیمسائل به در

حل مسائل  یبرا یعدد های . روشی شودم دهینام یرخطیهدف، مسئله غ

 هیبه حدس اول ازین یعدد یحل ها در. ی باشندم تیاهم یدارا خطی ریغ

حل در  های . تفاوت روشمی بخشیحدس را بهبود م نيو سپس ا ميدار

مکمل  ،یگام کاهش های . روشی باشدم يیو سرعت همگرا يینحوه همگرا

 را  دیمق. مسائل رود یمسائل بکار م نيحل ا یبرا وتنیو ن انيگراد

 نيکرد. در ا ليتبد دیق دونبه مسئله ب ليبا استفاده از روش تبد ی توانم

به نام  یگريد يیکه پارامترها دهایچندگانه از تابع هدف و ق یحالت تابع

 دهایق رمجازیغ های هیکه تابع چندگانه را در ناح مهيجر یپارامترها

. می کنیآن را حل م یعدد های و سپس با روش فيرا تعر ی کندم مهيجر

 دارد. یبزرگ را در پ های مهيبزرگ، جر یتجاوزها

مسائل  یبیکردن ترت نهیکم کیباره به اسم تکن نيروش ارائه شده در ا

 [.10] ابداع شد کیو مک کورم اکسویکه توسط ف ی باشدم دینامق

 x=(x1,x2,…,xn)که آنها را بصورت بردار  ریمتغ nبا  یتابع دیکن فرض

و نا  h یمساو یدهایتحت اعمال ق f(x) . تابعميدار کردن نهیکم یبرا

 است:  g یمساو

(6) ( ) 0; 1,2,...

( ) 0; 1,2,...

i

i

h x i p

g x i m

 

 
 

 .مکنی¬یم انیب ريآنها را بصورت ز رییبا استفاده از تابع تغ حال

(7) ( , ) ( ) ( ( ), ( ), )x r f x P h x g x r   

 فهیکه وظ باشد یم یتابع Pو  مهيجر یبردار پارامتر ها rدر آن  که

به روش استفاده  یبستگ P مهيکردن تابع را دارد. ساختار تابع جر مهيجر

 هیحدس اول کيباشد که ابتدا  یاساس م نيبر ا نديشده دارد. اساس فرا

x0 و سپس تابع  ميدار ازینϕ مهي. پارامتر جرمی کنیم فيرا تعر r  را

. مکنی یم نهیکم rو ثابت نگه داشتن  x یرا برا ϕکرده، حال تابع  انتخاب

 .مدهی یرا ادامه م نديرا سازگار کرده و فرا rسپس پارامتر 

به  نجايکه در ا شود یم فيتعر مهيدو نوع تابع جر SUMTروش  در

 نيبر ا مهيتابع جر هيپا .می پردازيم مهياز آنها به اسم تابع جر یکي فيتعر

دچار  دهایکه اگر ق می کنیم فيرا تعر Pکه ابتدا تابع  ی باشداساس م

شود.  مهيمقدار مثبت جر کيبا استفاده از  f(x)تخلف شدند تابع هدف 

آنها تابع  نتري کرد. معروف فيتعر توان یرا م یاریبس مهيجر های تابع

 :شود یم فيتعر ريکه بصورت ز باشد یم مربعی افت

(8) 
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در آن  که
( ) max(0, ( ))i ig x g x 

اسکالر پارامتر  rبوده و  

ارضاء نشوند  یتساو های دیمتوجه شد که اگر ق توان ی. مباشد یم مهيجر

همچون 
( ) 0ih x 

تخلف کنند همانند  ینابرابر یدهایق اي 

( ) 0ig x 
را اخذ خواهد کرد و تابع هدف  یآنگاه تابع باال مقدار مثبت 

را  وشر نيروش دلخواه است. ا نيخواهد شد. نقطه شروع در ا مهيجر

 در مجاز باشند. هیتوانند خارج ناح یتکرارها م رايز نامند یم یروش خارج

 .می کنیاستفاده م مهيتابع جر یاز روش عدد تحقیق نيا
 

 مدلسازی و تحلیل خستگی

 استفادهروش المان محدود و کد انسیس از به منظور تحلیل خستگی . 

-عمر به روش کرنش نیتخم تقابلی کنون تا افزار نرم نياست. ا دهيگرد

منظور  نيرا ندارد و بد یعمر به روش صفحات بحران نیروش تخم ايعمر و 

 یپارامترها است. دهياستفاده گرد انسیس کيپارامتر یسياز زبان برنامه نو

 ردی گیممورد استفاده قرار بال  سازی نهیبه یبرا تيمورد نظر که در نها

 (:1)شکل  عبارتند از

 

در محل اتصال آن به بدنه  يیجلو یدر بال داخل یاصل ریارتفاع ت .1

 .مایهواپ

 .يیجلو یو خارج یدر محل اتصال بال داخل یاصل ریارتفاع ت .2

 .يیجلو یدر نوک بال خارج یاصل ریارتفاع ت .3

 .مایدر محل اتصال آن به بدنه هواپ یعقب یدر بال داخل یاصل ریارتفاع ت .4

 .یعقب یو خارج یدر محل اتصال بال داخل یاصل ریارتفاع ت .5

 .یعقب یدر نوک بال خارج یاصل ریارتفاع ت .6

 یداخل یطول ریضخامت ت. 7

 یخارج یطول ریت ضخامت. 8

 9و  8 یعرض یرهایت ضخامت. 9

 یعرض یرهایت ريسا ضخامت. 10

از المان پوسته استفاده شده است و ابعاد اولیه در در تحلیل المان محدود 

در اين تحلیل بهینه سازی از لحاظ عمر خستگی  ارايه شده است. 1جدول 

. در می باشد T6-7075ومیآلومن اژیآلفرض شده است که بال از جنس 

و  یخستگ عمر¬نیجهت تخم ازیمورد ن یثابت ها 3و  2های  لوجد

فاطمی و مدل سختی سینماتیکی  –مدل سوشی  کیپالست-رشکلییتغ

 آورده شده است. غیرخطی شاباش
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 . ابعاد اولیه بال.1جدول 

 اجزاء سازه ابعاد)میلیمتر(

 ارتفاع تیر طولی جلويی در ريشه 760

 ارتفاع تیر طولی جلويی در کینک 340

 ارتفاع تیر طولی جلويی در نوک بال 130

 ارتفاع تیر طولی عقبی در ريشه 680

 ارتفاع تیر طولی عقبی در کینک 340

 ارتفاع تیر طولی عقبی در نوک بال 130

 ضخامت تیر طولی داخلی 20

 ضخامت تیر طولی خارجی 10

 9و  8ضخامت تیرهای عرضی  6

 ضخامت ساير تیرهای عرضی 4

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 : نمای باالی بال.1شکل 

 

میلیمتر  12دو تیر طولی با ضخامت اولیه سازه بال متشکل از  2شکل در 

میلیمتر مدلسازی شده است. زاويه تیر  4و تیر عرضی به ضخامت اولیه 

درجه و  7به افق  جلويی که نقش تیر طولی بال هواپیما را دارد نسبت

متر می باشد و تیر طولی پشت با افق همراستا بوده و  117/15طول آن 

متر از يکديگر قرار  6/0عرضی با فصله متر است. تیرهای  15دارای طول 

  دارند

 اژیآل یعمر برا-مدل کرنش یثابت ها: 2 جدول

 .T6-7075 [2] ومینیآلوم 

C B '

f
 

(MPa) 

'

f 

052/0- 126/0- 1315 19/0 

yS
 

(MPa) 

ν E 

(GPa) 
 

503 33/0 7/71  

 

 یبرا یخط ریغ یکینماتیس یمدل سخت یثابت ها. 3جدول 

 .T6-7075 [11] ومیآلومن اژیآل 

3C
 

(MPa) 
2C

 
(MPa) 

1C
 

(MPa) 

3/15097 7/32304 2/1353026 

3 2 1 
9/24 7/3348 271 

 متغیرهای طراحی در اين تحلیل ضخامت تیرهای طولی و عرضی 

-می باشند. بازه تغییرات ضخامت تیرهای طولی و عرضی و همچنین قید

 RTو  STمی باشد.  4جدول  های بکار برده شده در مسئله بصورت

 بترتیب ضخامت تیرطولی و عرضی می باشد.

 

 :قید های مسئله حل شده. 4جدول

 قید بازه

10<ST<14 )ضخامت تیر طولی )میلیمتر(ST) 

3<RT<5 )ضخامت تیر عرضی )میلیمتر(ST) 

490eq 
 

 تنش مجاز فون مايسز)مگاپاسکال(

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 : پخش کرنش معادل  سازه بال.2شکل 

 

-متغیر حالت در اينجا تجمع آسیب و حداکثر تنش قابل تحمل سازه می

 ترتیب ه ب باشد. بارگذاری از نوع جابجايی بوده و میزان اين جابجايی ها

 500، 600متر در راستای قائم است که هر کدام از آنها به تعداد  4و  3، 2

چرخه بر سازه اعمال می شوند. در هر مرحله پس از اعمال  400و 

جابجايی مورد نظر در نوک سازه بال، عمره سازه را بدست آورده و در 

نهايت با استفاده از رابطه تجمع آسیب خطی عمر کلی سازه بدست می 

اول ضخامت تیرهای عرضی ثابت باقی مانده و تیرهای  آيد. در مرحله

میلیمتر تغییر می کنند.  14تا  10طولی به عنوان متغیر طراحی در بازه 

دلیل استفاده از اين نوع شرط مرزی آن می باشد که بیشتر نیروی وارده 

و اين نوع بارگذاری به آن شباهت  [4] استبر بال هواپیما نیروی لیفت 

بیشتری داشته و از طرفی بدلیل نداشتن هندسه متقارن در شبکه داخلی 

های برشی  بال می تواند باعث اعوجاج بال نیز شود که در اثر آن تنش

بوجود آمده و در اينصورت اثرات آن نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در 

نتور تنش معادل سازه نشان داده شده است. همانطور که مشخص  3 شکل

است در نقطه اتصال بال داخلی و خارجی در تیر اصلی عقبی حداکثر تنش 

مشاهده میشود. بنابراين در طراحی بال اين نقطه بسیار دارای اهمیت می 

  باشد.

تاثیر ضخامت تیر های عرضی و تیرهايی طولی  بر عمر سازه بر اساس 

ارايه شده است. افزايش ضخامت  5و  4بارگذاری اعمال شده در شکل های 

تیرهای داخلی باعث افزايش کرنش معادل در اثر پیچش شده و در نتیجه 

 آن عمر سازه کاهش می يابد.
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 : کانتور تنش فون مايسز در شبکه داخلی بال3شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغییر عمر سازه به ازاء تغییر ضخامت تیرهای عرضی.: 4شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تغییر عمر سازه به ازاء تغییر ضخامت تیرهای طولی.: 4شکل 

 

در مدل نهايی ضخامت تیر طولی داخلی و خارجی، ضخامت تیرهای 

، ارتفاع تیرهای طولی در ريشه، 9و  8عرضی، ضخامت تیرهای عرضی 

به عنوان  9و  8کینک . نوک بال و همچنین فاصله بین تیرهای عرضی 

پارامترهای طراحی در نظر گرفته شده است که به ترتیب با عالئم 

D9,D8,T4,T3,T2,T1  ابعاد همه آنها بر حسب متر می باشد. هدف که

رسیدن به طراحی بهینه ای می باشد که در آن تنش معادل فون مايسز 

 مگاپاسکال قید مسئله و عمر سازه تابع هدف ما می باشد. 350کمتر از 

آورده شده  سازی نهیبه جهیبدست آمده در نت یپارامترها 8 5 در جدول 

ضخامت  ،یداخل یطول ریضخامت ت بیبه ترت T4تا  T1است که در آن 

. ی باشدم 9و  8شماره  یعرض یرهایو ت یعرض یرهایت ،یخارج یطول ریت

H1  تاH4 و نوک بال و  نکیک شه،يدر ر يیجلو ریارتفاع ت بیبه ترت

محل  D8. ی باشدو نوک بال م نکیک شه،يدر ر یعقب یر طولیارتفاع ت

 ریت یریمحل قرارگ D9و  7 یعرض رینسبت به ت 8 یعرض ریت یریقرارگ

 .ی باشدم نکینسبت به ک 9شماره  یعرض

 

 : تکرارهای بهینه سازی در مدل نهايی.5 جدول

 پارمترها)میلیمتر( 200تکرار  400تکرار  جواب بهینه

29/10 35/10 71/20 T1 

51/10 92/9 78/6 T2 

99/3 58/3 36/5 T3 
66/5 67/5 95/7 T4 

48/805 43/793 86/852 H1 

57/263 60/263 75/228 H2 
78/102 78/103 25/108 H3 

75/534 22/525 83/501 H4 

54/201 70/201 54/209 H5 
10/146 40/161 58/169 H6 

56/543 55/566 98/502 D8 

58/592 13/586 05/566 D9 
 (MPa)حداکثر تنش 43/384 91/344 68/341

 عمر 56721 76823 87743

 

پس از تحلیل های انجام شده می توان به اين موضوع پی برد که تیرهای 

 عرضی بیشتر وظیفه تحمل بارهای پیچشی را دارند.

 

 جمع بندی و نتیجه گیری

تغییر در هندسه تیرهای طولی هواپیما تاثیر بسیاری در تغییر کرنش در 

عالوه بر تغییر آن نقطه و در نتیجه تغییر عمر نقطه بحرانی خواهد داشت، 

در هندسه سازه، همانند تغیر در راستای تیر طولی عقبی بال در نقطه 

اتصال بال داخلی و خارجی باعث تمرکز تنش شده و در نتیجه در اين 

نقاط نیاز به افزايش ضخامت تیرهای عرضی و يا کاهش فاصله اين تیرها 

ده شده است، در اين نقاط می باشد. در اين تحقیق که از مدل بال استفا

می باشد  9و  8محل اين تغییر راستا در فاصله بین تیرهای عرضی شماره 

که در نتیجه اين دو تیر به دلیل تمرکز تنش بر اثر اين اختالف در هندسه 

 باشند. سازه، دارای ضخامت بیشتری نسبت به ساير تیرهای عرضی می

تحت  فاطمی تحلیل خستگی سازه –با استفاده از مدل عمر سوشی 

بارگذاری چرخه ای انجام گرديد و ابعاد سازه در محدوده قیدهای ذکر 

 شده و در جهت افزايش طول عمر آن بهینه سازی گرديد. 
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