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مطالعهی رفتار ضربهگیرهای مکانیکی دولولهای-
موازی
در اين مقاله به بررسي تجربي و عددی نوع جديدی از ضربهگیرهای مکاانیکي باا
عنوان ضربهگیرهای دولولهای موازی پرداخته ميشود كه در آن دو لوله با قطرهای
متفاوت از جنس  AL-6063-Oبه صورت ها محاور تحاب باار شا هاساتاتی
محوری قرار ميگیرناد ابتادا باه رول ال اان محادود و باا اساتفادم از نار ا ا ار
 ABAQUSتركیب مناس ي از لولهها انتخاب شدم و سپس تاثیر اختلاف قطر آن-
ها مطالعه ميشود مقايسهای میان پارامترهای ضربهپذيری در مدل دولولهای با هر
ي از لولههای داخلي و خارجي و نی مج وع آنها انجا شادم و اثار باره كان
میان لولهها مطالعه ميشود در انتها پارامترهای ضربهپذيری در ضربهگیر دولولهای
با ن ونهی ت لولهای معادل مقايسه ميشود نتايج حاصا از مادل ال اان محادود
نشان ميدهد نر ا ار  ABAQUSبه خوبي مايتواناد روريا ل ضاربهگیرهاای
موازی را پی بیني كند

واژمهای راهن ا :جاذب انرژی ضربهگیر موازی روري ل محوری مدل ال ان محدود

 -1مقدمه
با گذشب زمان و پیشر ب عل و تکنولوژی شركبهای سازندمی خودرو محصولات جديدی را به باازار اراهاه
ميدهند كه توجه بیشتر به اي ني و مقاومب وساي نقلیه را ميطل د و منجر به تحقیقات جاام و راگیاری
در زمینهی جاذبهای انرژی شدم اسب اين جاذبهاا انارژی را باه رولهاای مختلفاي تلای مايكنناد و
كاربردشان تنها به صناي خوردروسازی محدود ن يشود از موارد ديگر استفادم از آنها ميتاوان باه صاناي
نظامي سازمهای دريايي راكتورهای هستهای موان نگهدارندم و اشارم كرد
لولههای جدار نازک با مقاط دايرم مرب و چند ضلعي منتظ لولههايي بهصورت مخروط ناقص و لولههاای
كامپوزيتي از انواع اين جاذبها هستند
اولین مطالعهی اساسي روی ضربهگیرهای لولهای در سال ( )0691توسط  Alexanderانجا شاد ] [0او بار
 0نويسندم مسئول كارشناسي ارشد دانشکدم مهندسي مکانی
 2استاد دانشکدم مهندسي مکانی

دانشگام صنعتي امیرك یر

دانشگام صنعتي امیرك یر Sa.sharifi@aut.ac.ir
Shakeri@aut.ac.ir

 3كارشناسي ارشد دانشکدم مهندسي مکانی

دانشگام صنعتي امیرك یر

Hadi63@aut.ac.ir

 4كارشناسي ارشد دانشکدم مهندسي مکانی

دانشگام صنعتي امیرك یر

Reza89126051@aut.ac.ir
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اساس مشاهداتي كه از آزماي روی لولههای ل ی بهدسب آورد مدل سادمای را برای شیومی چیندار شدن
اراهه كرد و بر اساس آن طول هر چین بار متوسط لهیدگي و انرژی جذب شدم به ازای تشکی هار چاین را
محاس ه كرد پس از آن  Abramowiczو  [2] Jonesو نی  Wierzbickiو ه کاران ] [3با انجاا اصالاحاتي
روی مدل الکساندر مدلهای ديگری را اراهه دادند كه نتايج آن به مقادير واقعي ن دي تر بود ]4[ Thornton
به مطالعهی لولههای كامپوزيتي از جنس  GFREپرداخب و لولههايي با مقط مرب مستطی و دايرم با لايه
چینيهای متفاوت را مورد آزماي قرار داد
 Reddyو  [5] Wallآزماي های دينامیکي و ش هاستاتیکي مختلفي روی لولههای استوانهای لا ی ناازک
كه با و پلييورتان پُر شدم بودند انجا دادند و دريا تند كه وجود مادمی پُركنندم الگوی ك اان ناامنظ
لولههای خالي را پايدارتر كردم و منجر به به ود راندمان جذب انرژی آنها ميشود در سال ( Chen )2110و
 [9] Wierzbickiلهشدن محوری لولههای مربعي دو سلولي و سه سلولي باا جار يکساان را باه رولهاای
تحلیلي و عددی مطالعه كردند و دريا تند بار متوسط لهیدگي در چند سلوليها در مقايسه با لولههای تا -
سلولي بیشتر اسب  Guillowو ه کاران ] [7در ه ین سال لولههای جدار نازكي از جنس آلومینیاو را باه
صورت ش هاستاتی تحب بارگذاری محوری قرار دادند و با در نظر گر تن شیومی روري ل ن ونهها ن اودار
كاملي را اراهه دادند كه در آن نواحي ايجاد شیومهای مختلی روري ل از يکديگر تفکی شدماند شااكری و
صالحغفاری ] [3مسئلهی ان ساط لولهی تغییر شک پذير به وسیلهی لولهی صلب را باه رولهاای تحلیلاي
عددی و تجربي بررسي و اين مکانی را به عنوان تركی ي موثر جهب جذب انرژی معر ي كردند
 Ahmadو  [6 01] Thambiratnamدر سال ( )2116چگونگي روري ل و جذب انرژی لولههای مخروطاي
تحب بار ضربهای محوری و ماي را به رولهای عددی و تجربي بررساي كردناد و تااثیر او و پارامترهاای
هندسي را مورد مطالعه قرار دادند و دريا تند در لولاههاای مخروطاي احت اال ك اان ك تار از لولاههاای
استوانهای اسب رولهای متعددی جهب به ود پارامترهای ضربهپذيری در ضربهگیرهاای مکاانیکي توساط
محققین اراهه شدم اسب عیوضیان و شاكری ] [00لولههای اعوجاجدار تحب بار ش هاستاتی را به عنوان نوع
جديدی از ضربهگیرهای لولهای مورد مطالعه قرار دادند و اثر ايجاد اعوجاجهای طولي محیطي و تركی اي در
لوله را بر ويژگيهای جذب انرژی لولههای آلومینیومي بررسي كردند
نجفي و روحاني ] [02در سال ( )2100به بررسي عددی لولههای چند سلولي پرداختند و پس از مقايسه باا
لولههای مربعي با ضخامب معادل دريا تند راندمان جذب انارژی در لولاههاای چناد سالولي بیشاتر باودم و
نوسانات نیرو شیب منحني نیرو -جابجايي و نی طول لهیدگي ك تر اسب میرزايي و ه کااران ] [03لولاه-
های هی ريدی را به عنوان اب اری مناسب جهب جذب انرژی معر ي كردم و روري ل محوری لولههای دايرم-
ای از جنس آلومینیو  GFRE-را به صورت تئوری و آزمايشگاهي بررسي كردند نتاايج نشاان داد لولاههاای
هی ريدی ظر یب جذب انرژی بیشتری در مقايسه با لولههای ل ی دارناد و ترتیاب لاياهچیناي تااثیر قابا
ملاحظهای بر روی خواص ضربهپذيری دارد جهب مقايسهی ع لکرد ضربهگیرها معیارهايي وجود دارد كه در
انتخاب و طراحي آنها حاه اه یب هستند

مطالعه ر تار ضربهگیرهای مکانیکي
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 -1-1معیارهای مقایسهی ضربهگیرها
جذب انرژی ويژم ( :)SEAمعیار رايج جهب مقايسهی ع لکرد ضربهگیرها اسب كه باهصاورت انارژی جاذب
شدم 0بر واحد جر ضربهگیر تعريی ميشود
راندمان لهیدگي :اين راندمان بهصورت نس ب طول قس ب له شدم 2به طول اولیهی ضربهگیر تعريی ميشود
بیشینه نیرو :بیشترين مقدار نیرو در ن ودار نیرو-جابجايي ي ضربهگیر لولهای مع ولااً مرباوط باه تشاکی
اولین چین اسب بهتر اسب اين نیرو تا حد م کن ك بودم و به نیروی متوسط لهیدگي ن دي باشد
نیروی متوسط لهیدگي :ع ارتسب از نس ب انرژی جذب شدم به طول قس ب له شدم ي ضربهگیار لولاهای
در حالب ايدمآل بايستي نیروی متوسط لهیدگي ثابب و بدون نوسان داشته باشد
با در نظر داشتن پارامترهای طراحي ميتوان ضربهگیرهای دولولهای موازی را ساختار مناس ي از ضاربه-
گیرها دانسب در مقايسه با ساختار ت لولهای بره كن میان دو لوله ميتواند عام تاثیرگذاری در جاذب
انرژی و نحومی روري ل آنها باشد ه چنین در مواردی كه نیاز به استفادم از چند ضربهگیر كنار ه و باه
صورت سری اسب استفادم از ضربهگیرهای موازی موجب اشغال ضای ك تری ميشود به ه ین دلی و باا
توجه به اينکه تاكنون مطالعهی جامعي بر روی اين نوع از جاذبها انجا نشدم اسب در اين مقاله به بررسي
چگونگي جذب انرژی و مطالعهی پارامترهای ضربهپذيری در ضربهگیرهای مکانیکي موازی پرداخته ميشود
نر ا ار ال ان محدود  ABAQUS 6.10هندسهی مناس ي از اين ضربهگیار
ابتدا به رول عددی و به ك
انتخاب شدم و سپس تاثیر پارامترهايي ه چون اختلاف قطر لولهها و بره كن میان آنها بررسي ميشود
در ادامه نی جهب صحب سنجي نتايج تعدادی تسب به صورت ش هاستاتی بر روی ن ونههاای آلومینیاومي
انجا ميشود و نتايجي اراهه ميگردد

 -2مدل المان محدود
تحلی روري ل لولهها تحب بار محوری به رول تجربي مستل انجا آزماي های زيادی اساب كاه بسایار
ه ينهبر و وقبگیر اسب به ه ین منظور پی از شروع تسب و جهب بدسب آوردن ابعاد مناس ي برای لوله-
ها در ساختار دولولهای مسئله به صورت عددی بررسي ميگردد شا یهساازی مسائلهی روريا ل ضاربه-
گیرهای موازی تحب بار محوری به صورت ش هاستاتیکي با اساتفادم از نساخهی ABAQUS/Explicit 6.10
انجا ميشود
هر ي از لولهها در ضای ترسی سهبعدی بهوسیلهی دستور ايجاد پوسته 3مدل شدم كه قابلیب تغییر شک
را دارند صفحات بالا و پايین بهوسیلهی دستور ايجاد پوسته و بهصورت صلب مدل شدم و در دو انتهای لوله-
ها قرار ميگیرند؛ يکي بهعنوان زمین ع ميكند و ديگری بهعنوان جس ضربهزن شاک ( )0مادل بارل
خوردمای از ضربهگیر دولولهای را نشان ميدهد لولهها از جنس  AL-6063-Oبا چگالي  2750 kg/m3مدول
 0انرژی جذب شدم برابر اسب با سطح زير ن ودار نیرو -جابجايي
 2طول متناظر با ا اي

شديد نیرو در ن ودار نیرو -جابجايي
Shell

3
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الاستیسیته  72 GPaو ضريب پواسون  0.34هستند جهاب وارد كاردن خاواص پلاساتی مادل پلاساتی
غیرحساس به نرخ كرن و حالب كرن سختي اي وتروپی بهكاار مايرود جهاب تعريای منحناي تان -
چند خط شکسته مدل ميشود
كرن از مدل چندخطي استفادم شدم كه در آن ناحیهی پلاستی به ك
ن ودار تن -كرن بدسب آمدم از آزماي تسب كش ت محورم مربوط به مادمی مورد استفادم در شک
( )2آوردم شدم اسب ه چنین رول سی پسون به عنوان رول انتگرالگیاری در راساتای ضاخامب و تعاداد
نقاط انتگرالگیری در آن راستا در ت ا موارد  7انتخاب ميشود  6وضعیب ت اس در مدل مربوط به ساختار
دولولهای تعريی ميگردد

صفحهی ضربهزن

لولهی خارجي
لولهی داخلي

صفحهی ثابب
شکل -1مدل برل خوردم از ي

ضربهگیر دو لولهای

ت اس صفحات صلب با ل هی هر ي از لولهها از نوع ت اس گرم با ساطح 0اساب ت ااس صافحات صالب باا
ديوارمهای هر دو لوله و ه چنین ت اس لولهی داخلي با لولهی خارجي از نوع ت اس سطح با سطح 2و ت اس
هر ي از لولهها با خودل از نوع ت اس با خود 3تعريی ميگردند ضريب اصطکاک بین ت ا ساطو  1/2در
نظر گر ته ميشود شرايط مرزی مسئله به گونهای اسب كه ت ا درجات آزادی صفحهی ضاربهزن باه جا
راستای محور لولهها بسته شدم و صفحهی پايیني در ت ا جهات مقید شدم اسب دو طرف لولهها آزاد بودم و
قابلیب جابجايي روی صفحات را دارند ه چنین سارعب صافحهی ضاربهزن در ثاباب و برابار 21 mm/min
اسب در ش کهبندی مدلها صفحات صلب قط از ي ال ان پوسته با  4گرم ) (S4Rو از نوع صريح تشاکی
شدم اسب لولهها نی با ال انهای پوسته با  4گرم ) (S4Rو از نوع صريح ش کهبندی شدماند رول انتگارال-
گیری مورد استفادم رول انتگرالگیری عددی كاه يا ته اسب

Node to surface

1

Surface to surface

2

Self-Contact

3
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در اين تحقیق ابتدا حالات هندسي مختلفي از ت لولهایها بررسي شد كه مه ترين معیاار انتخااب از میاان
لولهها شیومی روري ل متقارن محوری بود چند حالب از ت لولاهایهاا كاه باه شایومی چایندار شادن
روري ل ميكردند شناسايي شدند اين لوله به عنوان لولهی خارجي در ساختار دولولهای قرار گر ب سپس
لولهی ديگری را به صورت موازی و ه محور با لولهی اولي مونتااژ كاردم و پاس از آن مسائلهی دولولاهای
بررسي شد در واق در اين قس ب ضخامب لولهها ثابب گر ته شد و قطرهای مختلفي از لولهها مورد بررسي
قرار گر تند تركی ات مختلفي از دولولهایها شناسايي شدند كه در جدول ( )0آوردم شدم اسب
140

120

100

)Stress (MPa

80

60

40

0.2

0.18

0.16

0.14

0.12

0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

20

Strain

شکل -2منحني تن -كرن

مربوط AL-6063-O

جدول -1تركیبهای دولولهای مناسب
Lin

Lout

tin

tout

Din

Dout

No.

160

160

2.5

2.5

86

100

1

130

130

2.5

2.5

79

94

2

100

100

2

2

60

76

3

در طول اين مقاله منظور از قطر قطر خارجي لوله اسب و ت ا ابعاد بر حسب میليمتر بیاان مايشاوند
ع ارت ” “outمربوط به لولهای خارجي و ” “inمعرف لولهی داخلي اساب جهاب انتخااب يکاي از ايان ساه
تركیب لولههای موجود در بازار بررسي شدند و رديی دو از جدول وق به عنوان تركیب اصلي انتخاب شدم
و تغییرات مربوطه جهب بررسي خواص ضربهپذيری بر روی اين تركیب اع ال ميشود در شک ( )3مراح
روري ل تركیب اصلي ديدم ميشود مشاهدم ميشود لولهی داخلي از پايین و لولهی خارجي از بالا شروع به
چینخوردن ميكنند لولهی خارجي به بیرون چین ميخورد و لولهی داخلي به داخ اين در حالیساب كاه
اگر هر ي لولهها به صورت جداگانه لهیدم شوند هر دو از بالا و به س ب خاارج روريا ل مايكنناد ايان
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میان لولهها در روري ل ضربهگیرهای موازی را نشان ميدهد

شکل -3ن ای برشي از مراح

روري ل تركیب اصلي

 -3صحتسنجی نتایج المان محدود
جهب اط ینان از نتايج بهدسب آمدم از ش یهسازی در مورد نحومی روري ل و پارامترهای ضاربهپاذيری در
آزماي های گوناگون به مطالعهی تجربي آنها پرداخته شد ت ا آزماي ها باه-
اين نوع جاذبها به ك
وسیلهی دستگام تسب كش و شار يونیورسال با ظر یب  91تن و سااخب شاركب  Zwickانجاا شاد در
شک ( )4دستگام مورد استفادم نشان دادم شدم اسب در جدول ( )2نی مشخصات ن ونههای مورد نظر آوردم
شدم اسب جهب ه محور قرار دادن لولههای داخلي و خارجي از لولههای تفلوني استفادم شد اين لولهها به
گونهای ساخته ميشوند كه با ك ي لقي بتوانند میاان دو لولاه قارار گیرناد در شاک ( )5ن وناهی  B1-1و
نحومی ه محور كردن لولهها در آن مشاهدم ميشود پس از ه محور قرار دادن لولههای داخلي و خاارجي
آزماي بر روی ن ونهها شروع ميشود جهب اط ینان از نتايج بدسب آمدم از هر مورد دو ن ونه ساخته شد
و مورد آزماي قرار گر ب
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شکل -4دستگام تسب شار مورد استفادم در آزماي
جدول -2نا گذاری و ابعاد ن ونههای مورد آزماي
Lin

Lout

tin
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Din

Dout
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No.

130

130

2.5

2.5
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94
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1

130

130
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2.5
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130

2.5
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6

شکل -5تركیب اصلي و نحومی ه محور قرار دادن لولهها
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 -1-3اثر اختلاف قطرها
در اين قس ب به مقايسهی تاثیر اختلاف قطر پرداخته و سه ن ونهی  B2 B1و  B3بررسي ميشود در شک
( )9مراح روري ل ن ونهی  B2-1در آزمايشگام نشان دادم شدم اسب ه چناین شاک ( )7باه مقايساهی
ن ودارهای نیرو -جابجايي و انرژی ويژم -جابجايي مربوط به اين ن ونهها ميپردازد با توجاه باه ايان شاک
ن ونهی  B1در مقايسه با ن ونهی  B2بار بیشینهی بیشتری داشته و انرژی جذب شدم ويژمی بالاتری دارد و
در مقايسه با  B3با وجود انرژی ويژمی تفري اً برابر بار بیشینهی ك تری دارد و اينها بیانكننادمی انتخااب
مناسب قطرها در تركیب اصلي جهب اهداف ضربهپذيری اسب

شکل -6مراح

روري ل ن ونهی  B2-1در آزمايشگام
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شکل -7ن ودارهای مربوط به ن ونههايي با ضخامب يکسان
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شک ( )3ن ايي از ن ونهها پس از آزماي را نشان دادم و در كنار شک حاصا از شا یهساازی باه اعت اار
سنجي نتايج حاص از آن ميپردازد از اين شک و شک ( )7نتیجه ميشود در صورتي كاه اختلااف قطرهاا
ا اي يابد ت اس ك تری میان لولهها برقرار شدم نوسانات ن ودار نیرو -جابجايي ك تر و روري ل منظ تر
ميشود در مقايسه با نتايج ش یهسازی بينظ ي بیشتری در شیومی روري ل ن ونهی آزمايشگاهي مشاهدم
ميشود اعت ار سنجي مذكور در شک ( )6و در قالب ن ودار نیرو -جابجايي و انارژی -جابجاايي مرباوط باه
ن ونهی  B1بررسي ميشود
مشاهدم ميشود  ABAQUSبا دقب خوبي روري ل اين ضربهگیرها را ش یهسازی ميكند اختلااف موجاود
میان نتايج حاص از ح عددی و تجربي را ميتوان به عد يکنواختي سطح ن ونه ماوازی ن اودن صافحات
ضربهزنندم بالا و پايین ه محور ن ودن كام لولهها و نس ب داد جهب مشاهدمی نحومی ت اس لولهها باا
ه و رور تن آنها در يکديگر ن ونهی  B1-2برل دادم شد و مقط آن در شک ( )01آوردم شدم اسب در
اين شک بره كن میان دولوله و رو ر تن ل هها در يکديگر مشاهدم ميشود

شکل -8ن ونههای  B1و  B3پس از روري ل رول تجربي و عددی
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شکل -9مقايسهی نتايج ش یهسازی و تجربي در ن ونهی B1

شکل  -11مقط برل خوردم از ن ونهی B1-2

 -2-3اثر برهمکنش
جهب درک اثر بره كن میان دو لوله در ضربهگیرهای موازی هر ي از لولاههاا باه صاورت مجا ا تحاب
بارگذاری قرار گر ته و نتايج حاص از مج وع آنها با نتیجهی ن ونهی دولولهای مقايسه ميشود ن ونههاای
 M1و  M3ن ونههای ت لولهای و ن ونهی  B2ن ونهی دولولهای هستند در شک ( )00ن ودارهای مربوطاه
آوردم شدم اسب مشاهدم ميشود طول لهیدگي در حالب دولولهای از طول لهیادگي مرباوط باه هار يا از
لولههای داخلي و خارجي ك تر اسب كه اين به دلی رو ر تن چینهاای لولاههاا در يکاديگر در سااختار
دولولهای اسب لاز به توضیح اسب كه ت اس میان لولهها و لغ ل آنها روی يکديگر س ب ا ا اي نیارو و
انرژی جذب شدم ميشود از طر ي پس از تشکی چین در لولاهی داخلاي شااری از طارف آن بار لولاهی
خارجي وارد ميشود كه به عنوان محرک در ايجاد چین در لولهی خارجي ع كردم و باعث ميشود نیروی
ك تری جهب روري ل لولهی خارجي لاز شود؛ در مج وع اين دو عام س ب ميشود نیرو و انرژی جاذب
شدم در ن ونهی دولولهای تقري اً برابر با مج وع اثرات لولههای داخلي و خارجي باشد اين بره كن سا ب
شدم ن ودار نیرو-جابجايي مربوط به ن ونهی دولولهای نوسانات بیشتری داشته باشد ه چنین بیشینه نیروی
اولیه مربوط به ساختار دولولهای با مج وع بیشینه نیروی اولیه مربوط به هر ي از لولهایها برابر اسب زيارا
اين نیرو به آغاز تشکی چین مربوط ميشود و هنوز هیچ ت اسي میان دو لوله برقرار نشدم و پی از آن هار
ي از لولهها به صورت مج ا ع ميكنند
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شکل -11بررسي اثر بره كن
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میان لولهها در ن ونهی B2

 -3-3مقایسهی نمونهی دولولهای با تکلولهای معادل
جهب مقايسهی ع لکرد ضربهگیرهای دولولهای با ت لولهای ي ن ونهی ت لولهای معادل ( )M4با جرماي
برابر با جر ن ونهی دولولهای ( )B1ساخته شد و تحب بارگذاری مشابه باا آن قارار گر اب كاه ن ودارهاای
مربوط به آن در شک ( )02آوردم شدم اسب با توجه به شک بیشینه نیروی اولیه و دامنهی نوسان نیرو در
ن ونهی دو لولهای به مراتب ك تر از ت لولهای معادل اسب هر چند انرژی جذب شدم و طاول لهیادگي آن
ك تر اسب با اين توضیحات به نظر ميآيد ن ونهی دولولهای ويژگيهاای ضاربه پاذيری بهتاری نسا ب باه
ن ونهی ت لولهای معادل دارد
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شکل -12مقايسهی ن ونهی دولولهای  B1با ن ونهی ت لولهای معادل M4

 -4نتایج
در اين تحقیق به مطالعهی روري ل ضربهگیرهای دولولهای موازی پرداخته شد و نتايج زير بدسب آمد:
 با انتخاب هر لوله به عنوان لولهی خارجي در ساختار دولولهای ميتوان ابعاد هندسي مناس ي را بارایلولهی داخلي انتخاب كرد بهگونهای كه پس از قرار گر تن دو لوله به صورت موازی تركیب مناسا ي از نظار
شیومی روري ل انرژی جذب شدم و بار بیشینهی اولیه ايجاد شود با توجه به قطرهاای تعیاین شادم اگار
اختلاف قطرها كاه يابد و ت اس بیشتری میان لولهها برقرار باشد نوسانات نیروی بیشتر و نیا روريا ل
نامنظ تری مشاهدم ميشود ه چنین در صورتيكه اختلاف قطرها ا اي يابد باره كان ك تاری میاان
لولهها ايجاد ميشود و م کن در مواردی هر ي از لولهها به صورت جداگانه روري ل كنند
 ت اس میان لولهها در ضربهگیرهای موازی از ي جهب س ب ا اي انرژی جاذب شادم مايشاود ازجهتي ديگر س ب كاه آن لغ ل میان دو لولاه در حاین چاینخاوردن عاما مناسا ي در ضاربهگیاری
محسوب ميشود؛ از طر ي ديگر شاری كه از جانب يکي از لولهها در جهب شعاعي بر لولهی ديگر وارد مي-
شود باعث كاه نیروی لاز جهب چینخوردن لولهی دو ميشود با اين توضیحات نیروی بیشینهی اولیه

46

مطالعه ر تار ضربهگیرهای مکانیکي

و نی انرژی جذب شدم در ن ونهی دولولهای تقري اً برابر با مج وع اثرات لولههای داخلي و خارجي اساب در
حاليكه طول لهیدگي در ن ونهی دولولهای ك تر و نوسانات نیرو در آن بیشتر از مقادير متناظر در هر ي از
لولههای داخلي و خارجي اسب
 ضربهگیر دو لولهای در مقايسه با ن ونهی ت لولهای معاادل باا جار يکساان باار بیشاینه و دامناهینوسانات نیروی بسیار ك تر و نیروی متوسط يکنواخبتری داشته ولي انرژی جذب شدمی ك تری دارد لاذا
اين نوع ضربهگیر گ ينهی مناس ي جهب اهداف ضربهپذيری محسوب ميشود
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Abstract
Nowadays, increased interest in vehicle safety and crashworthiness has led to comprehensive
research on the crush response of energy absorbers from analytical, numerical and
experimental points of view. Numerous established works have been published in studying
the crushing response of tubes. In this way, this paper deals with numerical and experimental
study on a new kind of energy absorber, named “bitubal parallel energy absorber”. In this
absorber two tubes with different diameters are subjected to quasi-static axial loading. In
addition to energy needed to crushing the inner tube and the outer tube, the interaction
between two tubes is an affecting factor in energy absorbing. First, FE simulations were
performed using ABAQUS/Explicit to explore an appropriate dimension for tubes, then effect
of tube diameters and interaction effect in energy absorption capacity and collapse mode of
parallel tubes studied. At the end bitubal energy absorber and equivalent monotubal were
compared and it was observed that maximum crushing load and fluctuations in loaddisplacement curve are lower in bitubal specimen. FE simulation techniques validated by
experimental testing on circular AL-6063-O extrusions and showed that ABAQUS can
predict crushing response of parallel tubes high accuracy.

