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

 با شوک مکانیکی طراحی و بهینه سازی مکانیزم تحریک سامانه جدایش پرنده مافوق صوت        

 محدود شده

 2محمدمهدی مکانیک ،1مرتضی شهروی
، تهران مالک اشترصنعتیدانشگاه مجتمع دانشگاهی هوافضا  -2و1

 چکیده 

در این مقاله تالش گردیده برای نخستین بار در حوزه جدایش سامانه های هوافضایی 

 قرهایش محصول مافو سیستمبهینه سازی مکانیزم تحریک  وو طراحی به معرفی 

 ریعس  العمل حرکتیبا عکس  و در یک زمان بسیار ناچیزصوت بپردازد که قادر است 

آهم نماید رنیروی الزم را جهت رهایش المانهای جداشونده فمیلی ثانیه(  ه)در محدود

 ،آن، در سطح مناسب تعریف شدهعملکرد ک مکانیکی ناشی از که شو به نحوی

جدایش سپرهای حرارتی پرنده های سیستم زم می تواند در این مکانیمحدود شود. 

نیکی حساسیت باالیی دارند حامل محموله های حساس که نسبت به شوکهای مکا

طرح ریزی الزامات سیستم و طراحی و بهینه سازی المانهای تشکیل دهنده  د.بکاررو

ابق با سعی گردیده مطدر این مقاله مکانیزم رهایش از جمله اقداماتی است که 

استانداردها و رویه های طراحی در حوزه هوافضا انجام گیرد. تحلیل های استحکام، 

نظر  نمونه ای از مکانیزم مورد حدود چهارانجام شده و ،عملکردی برای تایید طرح و

نای برمبو جانمایی هندسی این مکانیزم مدل سازی گفتنی است ساخته شده است. 

)در حالت رهایی از شرایط قفل(  آن اجزای اصلیالزامات محصول و بهینه یابی 

پذیرفته صورت  (Karush – Kuhn – Tucker) شرایطدر برمبنای ضرایب الگرانژ 

ت عملی تس نیز با مدل سازی و مکانیزم است و اثرات شوک مکانیکی ناشی از عملکرد

با انتخاب جاذب شوک  گفتنی استمورد ارزیابی و اعتبار سنجی قرارگرفته است 

ر د مناسب سطح شوک مکانیکی نیز در محدوده دینامیک آرام کاهش یافته است.

یع ادوربین با توانایی ثبت وق، از یک مکانیزم زمان عملکرد اعتبار سنجی  براینهایت 

آزمونهای انجام شده برای نمونه آزمایشگاهی با سرعت باال استفاده شده است. حرکتی 

 و رفتار مکانیکی مطلوب مکانیزم را تایید می نماید. لکردساخته شده، عم

-بهینه سازی-مکانیزم تحریک -رهایش پررنگ(: 11)نازنین  واژه های كلیدی
 جاذب شوک-شوک مکانیکی

 مقدمه 

دردنیای کنونی، معموو  متنابوب  وا شوراعر تعرعون عوک نیوام، بی وت 

هووا و منانیهمهووا متولوونمی شوووننومزاهی  نیووه همگوواا  ووا    روعوونادها،  

توبوووعی موووی عا نووونر مزووواهی  رهووواعا و وووناعا در بوووامانی هوووای  

باا توجاه باه نیازهاای     هوافضاعی نیه  وار  ام اعوق عاهونه نموی  اشون لو ا       

موجااود در صاانایع باااال دسااتی )هوافضااا(،   تکنولوژیااک و محاادودیتهای 

محتااوی آنهااا بااه تاادریف شااکل گرفتااه اساات. بااا توسااعه روزافاازون       

وپیشاارفت سیسااتمها جاادایش در ماموریتهااای نظااامی و  یاار نظااامی،    

این سیساتمها توانساتند نقاش مهمای را باویژه در صانایع هاوا فضاا ایفاا

طیااف نماینااد.کاربرد متنااوا مکااانیزم هااای جداکننااده ساابب گردیااده   

وساایعی ازسیسااتم هااای جاادا کننااده بوجااود آیااد.در ساااختار بیشااتر     

سامانه های مادرن هوافضاایی،از الماان هاای جادا شاونده اساتفاده شاده

اساات کااه ممکاان اساات تالحظااه جاادایش منبااع اناارژی ایاان المااان هااا   

توسااط سیسااتم، بااه اتمااام رسااانیده ویااا و یفااه آنهااا در ترکیااب جساام  

سایم بنادی هاای متفااوتی بساته باه ناواپرنده به پایاان رسایده باشد.تق  

عملکاارد و کاااربری سیسااتمهای جاادایش وجااود دارد کااه در اینجااا بااه   

 یک مورد آن اشاره می شود:
 تقسیم بندی برمبنای نوع مکانیزم عملکردی

در اعق دبتی  ننی ، منانیها های  ناعا  ا :مکانیزم های جدا کننده ر1

عا غیر فعا  محصو ، منتق  بوره  اولیی عا   تو هی کی  ی  ا ها  فعا   

می نماعنن، بوو ب  می دردنن در منز ممان   وویار ناعیق و معینی، اعق  

مجموهووی هووارا ام عووک دعگردرعووک فوواصووو ووی مهم ق و عووا وو  تو هی  

عراردهننراعق منانیهمها ا تنا در دهی ننجاه میالدی  ناردرفتی شنوتاکنون 

دعنه ابووو رهمنه نیه ام منلهای توبوووعی عافتی انها  نرراز ابوووتزاده در

 نواردیری انهوا در  وناعا راکو  های منن مرا ی ای و ماهواره ها می     

 اشونرمحتوی اص ی اعق منانیهمها  رناعی ابتزاده ام مواد نیروتننیک  وده  

ل ا ام  صوووصوویاز  ارم اعق منانیهمها، و ود عا اعجاد شوووکهای منانینی  

 ناعا می  عوا   تو ی و ترکا ماعی اال تی  صوووورز محنود  در لح ی 

 اشونر منانیها های  ر)اابوتزاده امدرمای   یار  ا ی     رشی ناشی   

(Flexible Linear Shaped ر   هی، ام بووره   ر) مواد نیروتننینی

Charge)    وذوب مقهع اتصوا   و ول  های انزجاریاابوتزاده ام ام فشار و

 نالس ناشوی ام مواد نیروتننینی  رای شون وو  ترد مقهع اتصا  د وعی  

نیچ  ،مهره های انزجاری اابوووتزاده امکارترعجهای نیرتننینی  ه  رها 

بوووامی عزوو  اعجوواد شووونه در اتصوووا  دو نی  مهره  ووا نیچ اتصوووا     

ا ا (pyro-lock) ،کمر ننهایاعات ومی های  انزجاری،عز  های نیرتننینی 

ابوتزاده ام انریی ناشوی ام نیروتننیک و تولین فشار عا   تو هی در عک   

  ووویار محنودوبووو ب اماد نمودن منانیها عز  دوه ای واماد منز ممان 

بوامی دو هضوو می دردد  رررهمراه  ا موتورهای ترمهیاکی  ا اغتشوواشاز   

ودورمووای   ووویووار  ووا عوی توواا مووی  وواشوووون  ودووامینووراتورهووای      

ا وی هنوان  وناکنننه های لولی  ام    (pyrotechnic actuator)نیروتنینی

[1اعق دبتی  شمار می روننر ]

هنف اعق منانیها ها, اماد بوووامی   و  [:2مکاانیزم های هها کننده  

های غیر فعا  ام   و  های فعا  ابووو ، بوووره   ناعا ا ها  تقرع ا 

  یار ناعیق می  اشنودر لح ی رها بامی دو هضو، بهح شو  منانینی 

بووهح ممننی اعجادمی شووود و  ی نوهی می توان اک رع   در ناعیق ترعق 

مزهوا  08اعق منوانیها هوا را هاری ام شوووو  ع مناد نمودر ام اواع  دهی   

وبوووا توار منوانیهمهوای رهاعا  ی لور  نی شووون  درف  و تا کنون    

  ووویوواری ام اعق منووانیها هووا لراای شوووونه و عووا در اووا  لراای  

 (Frangible bolt)ه وواشووونرمنووانیها هووای مون نیدهووای شووونننوون می

های ناعتینولیاالیای ااف ی دار  کی عک الیای ام نین  و تیتانیوا امنوانیها 

تح  اثر درمادهی ناشی ام المن  های النترونینی واعجاد   شومار می رود 

نیروی کشوشی ناشی امان  ا  لولی در لر  اتصا  و شن   ترد تح   دانشیار -1

)نویسنده مخاطب( دانشجوی کارشناسی ارشد -2
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اعق منانیها را در  اثر رشوون تر  در مقهع نیچ می شووود می توان ردنای

[ ، 4[، ماهواره اعس بووو ]2، مواهواره ربوووی] 2882مواهواره کرعولیس 

[، ماهواره هری ای 6]1-[، ماهواره موس5] 2882ماهواره مارس اک پرس

 pin)نمود ، نیننشووهامشوواهنه ،ررر2885[ ، ماهواره رعمی7]2818 یوبووا

puller) نی ادر اعق منانیهمها  ی بوووی صوووورز النترومینالی وووی،نارافی

ونویروتننینیاعوووعین ،عووک نیق را در عووک بوووی نوونر ووا جووا می    

نماعنن ،اتصوووا ز نرا ارعنگهای اتصوووالی  ادامنی عا دوه ای عا بووواممی 

اعیااعق رهواعا هواام م وی لراهای نوعنی  ی شووومار می روننو  ا  هره    

دیری ام  واصووویوو  عزو  دوه ای و اعجواد منوانیها ارکتی منوابوووب       

 اض رعنگ اتصووا  توبوور بووی ووت  مر شوویادرمن  بوواممی ای  عاانق

انتقوا  نیچ ومهره ای  وا محر  النترونینی ادر موون   وادامنی دوه ای     

[ رر ام 0بو ب رهاعا دو هضو اتصا  می شونن  و ه  دهننه های فنری] 

[تال) شووونه اک رع  اعق 9درمر ع ] اعق دبوووتوی  شوووموار می رونونر   

  ر1نو  منانیهمهارا ن     ی الهاماز بی تمی رت ی  ننی نماعنا 

امرومه  ا تو ی  ی مامورعتهای  نعن و ا وواس ماهواره  رها ، ابووتزاده ام  

بووونجی های دعی  ا تناب نان عر می  اشووونراعق بووونجی ها کی  ی دلی  

ابوتزاده ام المانهای کرع تالی و انتینی با تاری ا اس  ی شو  های  

 ماهوارهمنانینی دارننرههعنی های   وویار  ا ی تجهیه و بووا   و نرتاب 

هوا و هونا توانواعی  و ب و عا ا ف ماهی  شوووو  منانینی و ماهی      

رمونان ووی  اذ های شووو ، نادهعر می  اع وو  ام منانیهمهای رهاعا  ا   

شوو  منانینی بوهح ناعیق ابوتزاده نمودردراعق مقالی تال) شنه اب     

عک  ع ووومتی ام  رای نخ وووتیق  ار  ی معرفی، لراای و  هینی بوووامی

تح  هنوان بوووی وووت   هاعا هاری ام شوووو  منانینیمنانیها  ومی ر

 پردامد  ی دونی ای کی ک ی معیارهای لراای  تحرعوک منوانیها رهواعا   

 بامانی رهاعا را در رداشتی  اشنر

 معیاههای طراحی سامانه جدایش وههایش

دغنغی های نیشرو در لراای منانیها های  ناعا را می توان در منن   

 محور معر  الصی نمود:

[: در واعع بی ت   ناعا  اع تی 18 ا ] (effectiveness)اثر خشی -1

 دارای عا  ی  المینان و دبترس ن عری   ا   اشن

 [18بی ت   ناعا] (life cycle cost) شنن تا ع ههعنی ک  کمینی -2

 [18هنداعمنی  ا  ] -2

منز ممان هنس العم    یار ناعیق منانیها رهاعا لولی و  ناعا  -4

 [12]هرعی عا لولی

 ا تو ی  ی بره    یار  ا ی  محصو  ، فاص ی ممانی  یق رهاعا و  -5

  ناعا هضو فعا  می  اع    ی ناعیق ترعق بهح ممنق  ربنر

 کمترعق تاثیر و اغتشا) را  ر بی ت  های    و  های فعا  داشتی  اشنر -6

[12] 

نراکنندی ناعیق اوارعانس  و تنرارن عر  ودن نارامترهای فیهعنی  -7

 [12]منانیها

  را ک  و ا عاد کومک  -0

 امنان  ر ورد ا را   ناشوننه  ی محصو  و ود نناشتی  اشنر -9

 نصب و راه اننامی باده  اشن و در ممان ک  صورز ن عردر -18

  مکانیزم تحریک طراحی

شکل، یک فنر فشاری ،  (U)از یک میله  (2و1)شکل اصل مکانیزم تحریک 

یافته است. این مکانیزم برای دو تشکیل  (Pin puller)بوش زبانه دار و یک 

 وضعیت طراحی شده است :

: این وضعیت در زمانی اتفاق می افتاد که میله شیار دار  وضعیت قفل - 

می ( با زبانه داخلی)در شرایطی که فنررا جمع می نماید داخل یک بوش 

سر پین پولر که به فرم استوانه ای )به اندازه قطر شیار میله فوق  شود و اگر

یار فرم هندسه میله ش دلیلبه  قرارگیرد،  شکافدار داخل شیارمیلهاست وده(ب

 دار و زبانه بوش، قفل مکانیزم  رخ می دهد.

زبانه آن داخل پین پولر، عملکرد در این وضعیت در صورت  تحریک: -  

پین پولر گشته )سیلندر پیستون پیروتکنیکی( دراین صورت به دلیل نیروی 

دار به اندازه هندسه شیار خم می شود و با سرعت قابل  سر میله شیارفنر، 

  توجهی از داخل بوش خارج می شود.

از جمله مشخصات اصلی سیستم تحریک، زمان عملکرد و سرعت انتهای   

در مافوق صوت،  ماخ محصول  5کورس آن می باشد. با توجه به سرعت 

یک)که معادل ثانیه ای دربخش مکانیزم تحر میلی 3لحظه جدایش، تاخیری 

 طولی محصول است( برای سیستم پذیرفته شده است. جابجاییمتر  5

با توجه به آنچه که در باال توضیح داده شد، فرم شیار و اندازه آن و هندسه 

بوش اتصال از اهمیت باالیی در عملکرد مکانیزم تحریک برخوردار می باشند 

اولیه شیار را بگونه ای فرم نخستین گام در این مقاله تالش شده،  لذا در

 انتخاب و طراحی شود که :
سهم نیروی مصرفی جهت بیرون کشیدن میله از بوش در حالت تحریک  .1

نیوتن  055درصورتیکه نیروی اعمالی مکانیزم  نیوتن نباشد 55بیش از 

 موردنیاز باشد.

 درنظر گرفته شده است. 1225حداقل ضریب طراحی  .2

 5متر ،  15ماخ و خطای مسافت  5جریان زمان تحریک با توجه به رژیم  .3

 میلیی ثانیه بیشتر نشود.

 تسلیم درانتهای شیار در حالت قفل رخ ندهد. .0

تسلیم در انتهای شیار در حالت تحریک اتفاق نیافتد)در صورت عدم  .5

 استفاده مکرر لزومی برلحاظ نمودن تاثیرات این بند در طراحی نمی باشد(

داخلی بوش با قسمت بیرونی وفرم دار  تنشهای تماسی )هرتز( سر زبانه .6

 نشودمیله شیارداراز محدوده طراحی مشخص شده، خارج 

با توجه به هندسه میله شیاردار و نحوه تماس آن با بوش، روابط نیرو و 

 : (3)شکل جابجایی و جابجایی تنش را می توان به فرم زیر استخراج نمود

 )میله شیار دار( معادالت تعادل استاتیکی حاکم بر مسئله -الف

(1) {
−0.5𝐹 + 𝜇𝑠𝑁𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑁𝑠𝑖𝑛𝜃 = 0

𝜇𝑠𝑁𝑠𝑖𝑛𝜃 − 𝑁𝑐𝑜𝑠𝜃 = 0
 

(2) → 𝑁 =
𝐹

2𝑠𝑖𝑛𝜃 (
𝜇𝑠
tan𝜃

+ 1)
 

(3) 𝑠𝑖𝑛𝜃 =
ℎ

𝑟
 

(0) 𝑀 = 𝑟𝑁 =
ℎ𝐹

2 sin2 𝜃 (
𝜇𝑠
tan𝜃

+ 1)
 

 محاسبه خیز در لبه خارجی میله شیار داربه کمک روش انرژی  -ب

میله چاکدار، معادله ممان خمشی در طول برروی لبه  Qبا فرض بار مجازی 

 تیر عبارت است از:
(5) 𝑀 = −𝑀𝑜 + (𝑉𝑜 +𝑄)𝑥     0 ≤ 𝑥 ≤ 𝑙 

(6) 
𝛿 =

𝜕𝑢

𝜕𝑄
= ∫ (

𝑀

𝐸𝐼
) (
𝜕𝑀

𝜕𝑄
)

𝑙

0

𝑑𝑥 =
1

𝐸𝐼
(
𝑀𝑜𝑙

2

2
+
𝑉𝑜𝑙

3

3
)

=
𝑉𝑜𝑙

2

𝐸𝐼
(
𝑟

2
+
𝑙

3
) 

 تنش معادل در انتهای شیار در حالت قفل -ج

(7) 𝜎𝑥 =
0.5𝐹𝑠 𝑚𝑎𝑥

𝐴
       

معادل در انتهای شیار در حالت تحریکتنش  -د  
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(8) 

𝑉𝑚 =
𝐸𝐼

𝑙2(
ℎ

2𝑠𝑖𝑛 (𝜃 −
𝛿𝑚
𝑙
)
+
𝑙
3
)

𝛿𝑚           

(9) 𝑀𝑚 = 𝑟𝑉𝑚       

(15) 𝐹𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑒 = 2𝑉𝑚𝑠𝑖𝑛 (𝜃 −
𝛿𝑚
𝑙
)(

𝜇𝑠

tan (𝜃 −
𝛿𝑚
𝑙
)
+ 1) 

(11) 𝑟 = 0.5𝑑𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡              𝑟𝑝 = 0.5𝑑𝑝𝑖𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟            

(12) 𝛼 = cos−1 (
𝑟𝑝
𝑟
)                                        

(13) 𝐴 = 𝛼𝑟𝑝
2 − 𝑟𝑝𝑟𝑠𝑖𝑛𝛼                                

(10) �̅� =
(2𝑟𝑠𝑖𝑛𝛼)3

12𝐴
                                       

(15) 𝑥𝑑 = �̅� − 𝑟𝑝         𝑥𝑢 = 𝑟 − �̅�                 

(16) 𝐼 =
𝑟4

4
(𝛼 + 0.5𝑠𝑖𝑛(2𝛼)) − 𝑟𝑟𝑝

3 (
11

18
) 𝑠𝑖𝑛𝛼 

(17) 𝐼 ̅ = 𝐼 − �̅�2𝐴                 

(18) 
𝜎𝑥𝑚𝑎𝑥 = ±

(𝑀𝑚 + 𝑉𝑚𝑙)𝑐

𝐼 ̅
+
0.5𝐹𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑒

𝐴
  ,

𝜏̅𝑥𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝑚
𝐴
                   

(19) 𝜎𝑒 = √𝜎𝑥𝑚𝑎𝑥
2 + 3𝜏̅𝑥𝑚𝑎𝑥

2  

(25) 𝐹𝑜𝑆 =
𝑆𝑦
𝜎𝑒

 

 انتخاب هندسه مناسب برای میله شکافدار مکانیزم تحریک -ذ

برای طراحی بهینه هندسه شیار می توان از تکنیکهای متفاوتی بهره  

جست. با توجه به اینکه از ایجاد شیار طویل به دو دلیل زیر می بایستی 

 ممانعت نمود:

o  به علت کوچک بودن ابعادشیار ممکن است به علت بلند بودن طول شیار

 رسیدن به دقت مدنظر در تولید مقدور نباشد.

o  به علت محدود بودن فضا )به دلیل الزامات جانمایی( این طول نبایستی

 میلیمترتجاوز نماید. 29از مقدار 

          یغه میلههر ت لذا مناسب ترین تابع برای بهینه یابی،کمینه نمودن تابع حجم 

، یت به فاق در این مسئلهمی باشد.گفتنی است برای کمینه نمودن حساس

 قرار داده شده است.برابر مقدار زیرمیزان شعاا انتهایی شیار را 
(21) 𝑟′ = 0.5𝑑𝑝𝑖𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟                                       

 

(22) 

𝐦𝐢𝐧𝑉(تیغه حجم) 

𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡 𝑡𝑜 

{
 
 

 
 

𝐹𝑜𝑆 ≥ 1.4
0 < 𝐹𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑒 ≤ 50 𝑁

0 < 𝛿 ≤
𝑑𝑝𝑖𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟

2
=
2

2
= 1 𝑚𝑚

𝑑𝑝𝑖𝑛 𝑝𝑢𝑙𝑙𝑒𝑟 < 𝑑𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 ≤ 6 𝑚𝑚

𝑆𝑦 ≤ 400  𝑀𝑝𝑎

             

ال را با وزنی با ، تابع نرم افزار متلب بسته نرم افزاری موجود در کمک به 

 Active)توسط الگوریتم مجموعه فعال ،توجه به قیود تعریف شده

set) ،مورد بررسی قرارگرفته است و مشخص  مبتنی بر روش ضرایب الگرانژ

میلیمتر  1926میلیمتر و طول شیار  6قطر میله شیار دار  گردید در صورتیکه

 هک حالی می باشد،مگاپاسکال  055استحکام مورد نیاز میله ، انتخاب شود

 (2جدول نخواهد شد.) نیوتن 15نیروی رهایی میله از بوش بیشتر از 
مدل می باشد. ارزیابی پارامترهای سینماتیک فنرطراحی،  دومگام  

دینامیکی این مکانیزم، معادل یک سیستم یک درجه آزادی است به گونه 

مخالف جهت حرکت در طول مسیر مکانیزم به آن  Fای که نیروی ثابت 

 ( 2وارد می شود. )جهت معرفی پارمترها رجوا شود به شکل

o  مکان تعادل استاتیک این سیستم 

(23) 𝑥𝑠 = 𝑥𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐 =
𝐹

𝑘
                      

o معادل تعادل دینامیک سیستم 
(20) 𝑚�̈� + 𝑘𝑥 = −𝐹      ∀   𝑘 = 𝑚𝜔𝑛

2                       

 

(25) 
𝑥𝑜: 𝑥𝑙𝑜𝑐𝑘     ,      ا  جابجای اولیه =  حالت قفل

𝑥𝑜 = 𝑥𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑥𝑠    𝑜𝑟     𝑥𝑜 + 𝑥𝑠 = 𝑥𝑙𝑜𝑐𝑘                       

بدون در نظر  با توجه به اینکه سیستم در حالت اول ساکن می باشد و  

   جابجایی برابراست با: ،گرفتن اثرات میرایی

(26) 𝑥(𝑡) = 𝑥0𝑐𝑜𝑠𝜔𝑛𝑡 −
𝐹

𝑚𝜔𝑛
∫ 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑛(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0

= 𝑥𝑙𝑜𝑐𝑘𝑐𝑜𝑠𝜔𝑛𝑡 − 𝑥𝑠                     

(27) 𝑣(𝑡) =
𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝜔𝑛𝜔𝑛𝑠𝑖𝑛𝜔𝑛𝑡                       

 مدت زمان عملکرد سیستم تحریک برابراست با

(28) 𝑡𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 =
1

𝜔𝑛
cos−1 (

𝑥𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 + 𝑥𝑠
𝑥𝑙𝑜𝑐𝑘

)           

سرعت انتهای باتوجه به مقادیر پارامترهای حاکم بر مسئله، می توان     

مدت زمان عمل کرد سیستم تحریک را محاسبه نمودگفتنی است  کورس و

از آنجا که جرم فنر در مقابل جرم میله شیاردار قابل صرف نظر کردن نیست 

 لذا تاثیرات آن را به صورت جرم معادل دینامیکی در روابط لحاظ شده است:

𝜔𝑛 = √
𝑘

𝑚 +
1
3
𝑚𝑠𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔

= √
25 × 103

0.0156 +
1
3
(0.013)

=  1119.9 
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

𝑥𝑠 =
400

25
= 16 𝑚𝑚 

𝑥𝑙𝑜𝑐𝑘 = 19 𝑚𝑚     

𝑥𝑜 = 𝑥𝑙𝑜𝑐𝑘 − 𝑥𝑠 = 19 − 16 = 3 𝑚𝑚 

𝑥(𝑡) = (19𝑐𝑜𝑠1119.9𝑡 − 16) × 10
−3 

𝑣(𝑡) = −21.27𝑠𝑖𝑛1119.9𝑡 

 در لحظه رهایش 

𝑡𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 =
cos−1

16
19

1119.9
≡ 0.508 𝑚𝑠𝑒𝑐 

𝑣𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 ≡ 41.31 
𝑘𝑚

ℎ
 

  کورس )در لحظه برخورد سیستم تحریک وتوقف آن (در لحظه انتهای 

𝑡0 𝑢𝑝 𝑡𝑜 2𝑚𝑚 =
1

1119.9
cos−1 (

16 − 2

19
)  ≡ 0.662 𝑚𝑠𝑒𝑐  

∆𝑡𝑢𝑝 𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 = 𝑡𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 + 𝑡0 𝑢𝑝 𝑡𝑜 2𝑚𝑚 = 1.171 𝑚𝑠𝑒𝑐 

𝑣𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡 ≡ −51.78
𝑘𝑚

ℎ
 

ح شوک مکانیکی ناشی از برخورد سطبررسی تحلیلی گام سوم طراحی،   

انتخاب  نهایتاو آزمون های تجربینتایف تحلیلی با مقایسه همراه با 

با توجه به نتایف بدست آمده در خصوص . می باشد مناسبترین جاذب شوک

کیلومتر  51278سرعت برخورد میله چاکدار به بدنه نگهدارنده )در حدود 

-نعت از انتشار موج االستیکبرساعت(وایجاد پدیده برخورد، برای مما

پالستیک در سازه، بررسی وجود جاذب شوک الزامیست. دراین بخش سعی 

نرم افزار  (Explicit Dynamic)گردیده با کمک روش حل صریح دینامیکی 

(Ansys Workbench) چاکدار را مورد بررسی میله  رفتار ناشی از برخورد

 اثر شوک ،مناسبترین جاذب شوکو با انجام تست، و انتخاب  قرارگرفته 

د و نرساببا الزامات طراحی به حداقل مکانیکی ناشی از برخورد را  متناسب 

ر وک ضمن اعتباو ارزیای مناسبترین جاذب شدرنهایت با انجام تست عملی 

سنجی حل تحلیلی، اثر جاذب شوک انتخابی را مورد مطالعه قرار گرفته 

  است:

برای تحل شوک ناشی از برخورد گام های  :تحلیل شوک برخورد -الف

 زیر اجرا شده اند:

 (3جدول  و5)شکل  مش بندی و ارزیابی هندسی شبکه ایجاد شده 

 (6. شکل)اعمال شرایط مرزی 
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  صحه گذاری در فرآیند حل )بررسی انرژی اورگلسینگ(. هدف در این گام

 مطالعه بر روش تغییرات انرژی های جنبشی، داخلی، اورگلس، سطوح

سبب  (Shear Locking)میباشد. پدیده قفل بررشی تماس نسبت به زمان

لذا در هر گام زمانی حل،   گرددمی  صریح نامعتبر نمودن حل در روش

انرژی  %15مقادیر گذارش شده انرژی اورگلسینگ  می بایستی کمتر از 

       داخلی در آن زمان باشد.

  دو خروجی مورد نظر برای  ارزیابی خروجیها. از تمامی خروجیهای ممکنه

ناشی از برخورد  شتاب -مورد بررسی قرار گرفته است:الفارزیابی شوک 

  (9توزیع تنش در لحظه برخورد)شکل -( ب8)شکل

  ارزیابی نرخ کرنش جهت صحه گزاری مدل مواد بکاررفته در تحلیل

 ( 7)شکل

برای کاهش اثرات ضربه سیستم تحریک و تبدیل : آزمون شوک-ب

سیستم به دینامیک آرام استفاده از جاذب شوک ضروریست در  دینامیک

این بخش با استفاده از نتایف آزمون و با روش سعی و خطا تالش گردیده 

سطح ضربه را به مقدار الزم کاهش دهد.در آزمون مورد نظر از دو نمونه 

 .ساخته شده سیستم تحریک جهت ارزیابی اثرات شوک استفاده شده است

به تعداد پنف بار آزمون عملکردی در حالت بدون جاذب شوک  در هر نمونه

و با جاذب شوک انجام شده است.جاذب شوک  از ترکیب نمد با روکش 

التکس  برای جلوگیری از جذب رطوبت می باشد. استفاده از نمد مدت زمان 

 به میزان قابل قبولی کاهش می دهد. شوک را نیزشوک را افزایش و سطح 

 (11)شکله آزمون از آزمونهای انجام شده در حالت بدون جاذبنتایف دو نمون

درادامه آورده شده است.برای انجام آزمون مکانیزم  (13)شکلو با جاذب

تحریک  نیاز به یک فیکسچر می باشد که شرایط نصب سیستم را به طور 

 مناسب فراهم نماید.نحوه نصب سنسور و فیکسچر و مکانیزم تحریک در

شده است.برای انجام آزمون کافی است دامی پین پولر را  آورده( 15)شکل 

به آرامی از داخل مکانیزم تحریک بیرون کشید تا مکانیزم قفل آزاد شود و 

 .میله چاکدار رها شود

 گیرینتیجه

در وحله نخست می توان اذعان نمود که در این مقاله برای نخستین بار یک 

د به گونه ای که اثرات شوک نوا مکانیزیم تحریک معرفی و طراحی گردی

 light)ناشی از عملکرد آن در حد یک سیستم جدایش بدون پیروتکنیک

band).گفتنی است کلیه محاسبات و تحلیلهای المان کاسته شده است

محدود از حیث تصدیق و اعتبار سنجی مورد بررسی قرارگرفته است لذا می 

مناسبی با شرایط  توان مطمعن بود که وضعیت میدانهای حل شده انطباق

واقعی خویش خواهند داشت. با بررسی نتایف بدست آمده از تست شوک، 

 می توان نتیجه گرفت:

 3800gبیشینه پیک شتاب در لحظه برخورد در دو نمونه مورد نظر  -الف 

 میلی ثانیه می باشد.  76می باشدو مدت زمان پیک اول شوک در حدود

ماکزیمم شتاب اندازه گیری مکانیزم تحریک با جاذب شوک)شکل( کمتر -ب

حل تحلیلی، میزان  8می باشد و با مقایسه نتیجه حاصل شکل  4.5gاز 

  درصد اختالف معنادار دارند 33با یکدیگر  6gشتاب برخورد 

با توجه به نتایف نسبت کاهش دامنه به میزان -ج
3.5𝑔

4500𝑔
=

1

1285.7
کاهش  

ست لذامی توان نتیجه گرفت که از عملکرد مطلوب جاذب شوک یافته ا

 (.10و 13نشات گرفته است)شکل

دو حالت بی و با جاذب شوک می توان نتیجه  rmsبا بررسی تغییرات -د

هرتز به باال تقریبا یکسان می  85دو حالت از فرکانس  rmsگیری نمود که 

 (.12باشد)شکل

دو حالت آزمون با و بدون جاذب شوک متوسط  rsmبا ارزیابی نسبت -ق

می باشدبه 5273هرتز برابر  85تا  1127نسبت انتقال در محدوده فرکانسی 

کاهش داده  %27سیستم تحریک را  rmsعبارتی  جاذب سطح 

 (.10است)شکل

به کمک اندازه گیری زمان عملکرد مکانیزم توسط یک دوربین با ویژگی 

مکانیزم را با توجه به الزامات درخواستی، مورد فریم در ثانیه، عملکرد  855

ارزیابی قرار گرفته  است. اندازه گیریهای انجام شده، موید آن است که 

عملکرد مکانیزم مابین دو فریم دوربین قرار گرفته و ازآنجاکه دقت زمانی 

می باشد، می توان اطمینان حاصل نمود حداکثر زمان  855/1دوربین 

با توجه به الزامات  (.لذا0می باشد )شکل 5255125تر از عملکرد مکانیزم کم

خواسته شده مبنی بر حداکثر زمان تحریک، با مقایسه زمان تحریک با 

سیستم از بابت زمان اوال  مقادیر حدی می توان اطمینان حاصل نمود که 

و دوما از آنجاکه زمان عمل کرد در سطح قابل قبول و مناسبی قراردارد

مکانیزم در ارتباط می باشد با توجه به مقدار زمان اندازه  رهایش با سفتی

 گیری شده،  نیروهای اعمالی در انتهای کورس مکانیزم قابل ایجاد می باشد.

 اها و نمودارهشکل

 مکانیزم تحریک  نمونه ساخته شده -1شکل 

 نقشه دوبعدی از مکانیزم تحریک ده حالت قفل -2شکل 

 

 
 

 

 

 

 

 پیکره آزاد قالب یا قطعه شیارداردیاگرام -3شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 فریم در ثانیه 011نتایج ثبت شده با دوربین سرعت باال -4شکل
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  [9]های مختلف رهایشمقایسه و امتیازدهی سیستم -1جدول

 خروجی بهینه یابی صورت گرفته -2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه شبکه بندی صریح مکانیزم نحریک -5شکل 

 ارزیابی پارامترهای تاثیر گذار در هندسه مش-3جدول

 شرایط مرزی ده لحظه برخوهد به بدنه مکانیزم تحریک-6شکل 

 

  

 

 

 

 
 

 کرنش لبه میله چاکداه ده واحد زمانکرنش و نرخ  -7شکل

 ناشی از برخوهد ده سطوح تماس مکانیزم تحریک شتاب -8شکل
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0 5 7.89474 1.233   

1 10 19.0513 1.758 0.0324 11.4 

2 15 20.9071 0 0.0506 14.6 

3 20 20.9052 0 -0.0184 14.6 

4 25 20.2758 0 -0.0219 13.7 

5 30 19.8484 0 -13.7 13.1 

6 35 14.4176 0 -5.69 3.36 

7 40 13.6018 0 -0.5 1.06 

8 45 10.7563 0 -0.5 1.15 

9 50 10.7559 0 -0.0104 0.5 

10 55 9.90016 0 -0.5 0.544 

11 60 9.82418 0 -0.5 0.0267 

12 65 9.82409 0 -0.00165 0.5 

13 70 9.82361 1.94E-08 -0.00834 0.00116 

Local minimum found that satisfies the constraints. 

Standard 

deviation 
Average Max Min Mesh metric 

9.62e-2 0.8390 0.9998 0.3071 Element quality 

0.4421 1.8410 7.0925 1.0093 Aspect ratio 

5.0616e-2 1.0080 1.6501 1.0000 Jacobian ratio 

0 0 0 0 Warping factor 

1.4433 13.8478 17.24 0 Parallel deviation 

12.12 96.29 151.33 60.68 Max corner angle 

0.12944 0.2235 0.8869 
1.8389e-

4 
Skewness 

8.4244e-2 0.9998 0.9998 0.3200 
Orthogonal 

quality 
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 بیشینه تنش وان میسز دهسازه مکانیزم تحریک ده مدت برخوهد -9شکل

 

  

 

 

 

 

 
 سیستم تحریک و هوش نصب سنسوه و فیکسچر آزمون -01 شکل

 شکافداه شوک ناشی از برخوهد میله-00شکل 

 
آزمون عملکردی مکانیزم تحریک با جاذب شوک )شکل rms -02 شکل

 (با جاذبشکل پایین  بدون جاذب وباال آزمون 

 اثر جاذب شوک برهوی کاهش سطح شوک ناشی از برخوهد-01شکل 

مکانیزم تحریک ده دو حالت بی و با  rmsمقایسه تغییرات -04 شکل
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