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 چکیده 

سته های نیم کروی از       در اين مقاله رفتار کمانش و جذب انرژی پو

، تحت بارگذاری محوری شااابه  ساااااتمانیم و فوالد وجنس آلومینی

به طوری که با تغییر  اساات  داده شاادهمورد بررساای ارار  اسااتاتیکی

جذب   بار کمانش و  جذب انرژی،   مقدار  ،اندازه، جنس و نوع چیدمان   

 هر کدام ترساایم شااده نمودارهای نیرو جابجايی  تعیین وانرژی ويژه 

ست    سازه    افزايش مقدار جذببه عبارتی هدف ا انرژی به نسبت وزن 

شد  شان می دهد که میزان جذب انرژی در نیم کره ی    می با نتايج ن

حال آنکه مقدار جذب بیشاااتر از نوع آلومینیومی آن اسااات   فوالدی

اابل پیش بینی نیساات  در نیم کره های فوالدی، نیم آن انرژی ويژه 

ان در حالی که میز   ی را جذب میکند،  رکره ی بزرگتر انرژی بیشااات

از نیم کره های کوچکتر پايین تر است  همچنین  آن ويژه جذب انرژی 

نتايج نشان می دهد که انرژی ويژه نیم کره های فوالدی و آلومینیومی 

نتايج بدساات آمده از آزمايش نیم کره  تفاوت زيادی با يکديگر ندارند 

های دو جداره نیز تفاوت میزان جذب انرژی را به نمايش گذاشاااته          

 است 

 

 واژه های کلید
ج         مانش،  گذاری محوری،    جذب انرژی ويژه،  ذب انرژی، بار ک بار

 بارگذاری شبه استاتیکی

 

 مقدمه

ضا،           صنايع هواف سته ای دارای کاربرد های فراوانی در  سازه های پو

سااازه های دريايی و صاانايع اودرو سااازی می باشااند  از جمله در   

سازی برای کاهش انتقال    صادفات می  صنعت اودرو  توان  ضربه در ت

 از سازه های که اابلیت جذب انرژی را دارند استفاده کرد  
نیم کره های جدار نازک به دلیل اابلیت جذب انرژی اوبی که در              

تغییر شاااکل های پیساااتیک از اود نشاااان می دهند، مورد توجه  

فحه  ص  دو نیکروی که ب مهیشکل بزرگ پوسته های ن   رییتغهستند   

 کيشد و  یبررس[ 1] آپديک بار توسط  نیاول ،شوند  یشرده م صلب ف 

ئه گرد  یلیمدل تحل  طه  که در آن  دي ارا محوری و  رویین نیای ب راب

ها به  شکل نمونه  رییآنها تغ قیدر تحق  شد  کره ارائه میشکل ن  رییتغ

     افتي یادامه م مکرهیدهم شعاع ن کيحدود  تا صورت فشاری
سته های     رییتغ     سط  مکرویینشکل پو صورت  [ به 2]کیچینگ  تو

 بررسی شد  420تا  360بین  R/t برای محدوده یو تجرب یلیتحل

بر روی [ 3]کینکد توسااط   کیشاابه اسااتات   یلیمطالعه تحل کي      

انجام شااده و  32تا  8بین  R/t کروی در محدوده مهیپوسااته های ن

شد      سه  شین مقاي ست نتايج تحقیق آنها با مطالعه های پی عه مطال  ه ا

سته های نیمه کروی با   سط  240تا  15بین  R/tتجربی بر روی پو  تو

تخت   یعني، شکل  رییهر سه مرحله تغ [ انجام شد که در آن  4] گوپتا

شک  ی وفرورفتگ ،یمحل یشدگ  شده   لوب های نامتقارن  لیت شاهده   م

ست  های جدار نازک  مکرهیرفتار کمانش ن[ 5] و اهلل بخش شريعتی   ا

 یبررس عددی و یرا در بارگذاری های مختلف به صورت تجرب فوالدی

ها را درهنگام  مکرهیضااخامت در ن راتییتغ نیهمچن ايشااانکردند  

   نمودند یکمانش بررس

 را میهای جدار نازک و ضاااخ    مکرهیرفتار کمانش ن  [ 6-7] امیری      

صورت تجرب  يیبار گذاری نقطه ا تحت س  یبه  قاله م نيدر اکرد  یبرر

 ،جنس یکروی به منظور بررسااا  مه یهای ن  پوساااته حلیل کمانش   ت

  انجام شده است  اطر پوستهارتفاع و 

ساپور ]  شعاعی و جانبی روی  8پار [ رفتار نیم کره ها را با اعمال های 

نمونه ها مشااااهده کرد که افزايش المان ها با افزايش جذب انرژی           

انرژی ويژه را نیز همراه است  ايشان همچنین تاثیر ضخامت بر جذب    

 بررسی کرد 

جذب انرژی و               مانش و میزان  بار ک له در نظر اسااات  قا در اين م

تک جداره و دو   همچنین انرژی ويژه پوساااته های نیمه کروی نازک     

 جداره به روش تجربی اندازه گیری شده و مورد مقايسه ارار گیرد 

 

 تحلیل تجربی  

 هندسه نمونه ها

و  50،2فوالدی در دو اطر)کروی  مهیهای ن مقاله پوساااته نيدر ا      

101،8D =  )و نیم کره ی آلومینیومی با اطر متر میلی(100.8D= )

شکل ) متر میلی سه نیم کره های  1مورد تحلیل ارار گرفته اند   ( هند

که در آن       هد  یل را نشاااان می د اطر  dاطر بزرگ،  Dمورد تحل

سه      tارتفاع و  h کوچک،  ضاخامت را نشاان می دهد  نامگذاری هند

-52،7h-1t با نماد   مثی نمونه ایبه شاااری زير می باشااادنمونه ها 

25d-101،8D   به   25و  101،8، اعداد  اينگونه تفسااایر میشاااود که

سته و    1ترتیب اطر بزرگ و اطر کوچک،  ارتفاع آن  52،7ضخامت پو

  می باشد بر حسب میلیمتر 

مايش تعريف        1جدول   در       های مورد آز ماد هر يک از نمونه  نیز ن

 شده است 
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 خواص مکانیکی نمونه ها
عه از فوالد           م وآلومینی و St37ساااااتمانی  نمونه های مور مطال

صیات مکانیکی فوالد     تهیه  معمولی صو ورد م موو آلومینی شده اند  ا

 زوويک/روئلو به وسیله ی دستگاه  ASTM E8نظر طبق استاندارد 

تعیین گرديده است  با توجه به نمودارهای تنش و کرنش بدست آمده 

نشان داده شده است، برای فوالد مدول کشسانی        3و  2که در شکل  

با  محاسااابه     MPa  240 =σتنش تسااالیم، =GPa  200Eبرابر 

دارای ماادول م نیز   وبااه همین ترتیااب آلومینی            اساااات  گرديااده 

بدساات  MPa  96،47 =σو تنش تساالیم =GPa  70Eکشااسااانی

   آمده است

 

 

 نتایج تجربی 

صلی اين  هد     سی  مقاله مطف ا ت اابلیبار کمانش،  تجربیالعه و برر

مقايسه نتايج در نیم کره های و  جذب انرژی ويژه تعیین، جذب انرژی

ندازه فوالدی و آلومینیومی  های   و در ا تک     جنس  لت  حا مختلف در 

اابلیت جذب انرژی به اواص مکانیکی  می باشااد ، جداره و دو جداره

اندازه و سازو کار سازه ها،  هندسهی، بارگذار روندمواد، نرخ بارگذاری، 

 کمانش بستگی دارد 

( نمونه ها 4ل )شکل  ئبه کمک دستگاه سرو هیدرولیک زوويک/رو      

 نمونه هامايش ارار گرفته اند  به طوری که به صااورت تجربی مورد آز

و ه ارار داشتصفحه تخت و صلب که ما بین فک های دستگاه     بین دو

شرايط جابجايی  شده و نمودار بار  -تحت  شرده  ا جابجايی آنه-کنترل ف

 ترسیم می گردد 

 نساثر جبررسی 

سان يکی از           سه و اندازه ی تقريبا يک دو مدل از نیم کره ها با هند

و ديگری فوالد     D102,5-d25-h52,7-t0,9mmجنس آلومینیوم         

D100,8-d26-H46,5-t1mm   حت گذاری    ت جايی   بار  کنترل-جاب

  با توجه به داده های بدست آمده و مقايسه ی گرفته اندمشخص ارار 

جذب  مقدار  ، باال بودن  (5کل )شااا جابجايی   -تجربی نیرونمودارهای  

شتر انرژی نبم کره ی فوالد  ضوی می توان  را  یبی ما ا  شاهد بود به و

نمودار  اعمالی در ماکزيمم نیروی مقدارهمانطور که مشاهده می شود  

ست که اين   یمونیم کره آلومینی  مارش يک مزيت به می تواند کمتر ا

بدين معنی که حداکثر نیروی اعمالی به سااارنشاااینان مثی يک  آيد 

اودرو و يا هر ساااازه ای که در پشااات جاژب انرژی ارار دارد، کمتر 

ساایب کمتر می باشااد  مراحل اساات و لذا احتمال ايجاد اسااارت و آ

نشااان داده شااده  6تغییر شااکل نیم کره فوالدی به ترتیب در شااکل 

ابل و بعد از تغییر شاااکل در     اسااات  همچنین نیم کره آلومینیومی

 نشان داده شده است   7شکل 

 : معرفی نمونه ها1جدول 

Semi-sphere-St-D52,5-d19-
h27,8-t1.1mm 

 نیم کره فوالدی کوچک

Semi-sphere-St-D100,8-d26-
H46,5-t1mm 

 نیم کره فوالدی بزرگ

Semi-sphere-AL-D102,5-d25-
h52,7-t0,9mm 

 نیم کره آلومینیومی

 : نمايش برش اورده نیم کره های فوالدی و آلومینیومی 1شکل 

ل در حال بارگذاری روی يک نمونه ئدستگاه زوويک رونمايی از  4شکل

 نیم کره جدار نازک به وسیله صفحه صلب
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 اثر اندازهبررسی 

بارگذاری   ی کوچک و بزرگ تحت   اه ه انداز فوالدی در نیم کره  دو    

ار، کمانش آغاز می شود  ارار می گیرند  با اعمال ب کنترل-جا به جايی

ايجاد   هايی در محیط -لوب نیم کره فرو می رود و به تدريج   و دماغه   

ها تغییراتی در میزان جذب انرژی  لوبمی شاااود  با ايجاد هر يک از  

ها نیز در نمودار  ج  میزان صاااورت می گیرد   8شاااکل  ذب انرژی آن

مشاهده می شود که میزان جذب انرژی در نیم    مقايسه گرديده است   

شتر  کره ی فوالدی  ست کوچک بی  ماکزيمم مقدار نیروی اعمالیاما ، ا

متر کنساابت به نیم کره فوالدی کوچک  آن در مقدار جابه جايی برابر

کوچک در يک جابه جايی نیم کره ی فوالدی  ديگر   به عبارتیاساات

و نیز نیروی اله اولیه باالتری نساابت  برابر، مقدار جذب انرژی بیشااتر

مراحل تغییر شااکل نیم  9در شااکل  به نبم کره فوالدی بزرگتر دارد 

 کره فوالدی کوچک به نمايش گذاشته شده است 
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جابجايی نیم کره های فوالدی و آلومینیومی با -: نمودار بار 5شکل 

 هندسه يکسان

 ()ب

 (ج)

 (د)

-تحت بارگذاری جابه جايی: هندسه تغییر شکل نیم کره فوالدی  6شکل 

-ابل از تغییر شکل )ب( جابه مختلف )الف(جابه جايی های در کنترل 

)ه( تغییر  mm30)د( جابه جايی  mm20جابه جايی )ج( mm10جايی 

 شکل نهايی

 جابجايی دو نیم کره های فوالدی بزرگ و کوچک-: نمودار بار 8ل شک
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SEMI-sphere-St-D100,8-d26-H46,5-t1mm"
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 ( نمای داال نمونه2) ( نمای بااليی نمونه3) نمونه ( نمای روبه رو1)

 )الف(

 ( نمای بااليی نمونه3) ( نمای داال نمونه2) نمونه ( نمای روبه رو1)

 ( نمای بااليی نمونه3) ( نمای داال نمونه2) نمونه ( نمای روبه رو1)

 (ه)

 ( نمای بااليی نمونه2) نمونه ( نمای روبه رو1) ( نمای داال نمونه1)

 )ب( )الف(

تحت بارگذاری جابه  آلومینیومی: هندسه تغییر شکل نیم کره  7شکل 

 ابل از تغییر شکل )ب( تغییر شکل نهايی )الف(کنترل -جايی
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 بررسی اثر تک جداره و دو جداره بودن

مايش             دو نیم کره ی بزرگ آلومینیومی را درون هم  در اين آز

های           جايی کنترل ارار داديم  داده  جاب گذاری  بار حت  ارار داده و ت

ست، با     10بدست آمده از اين آزمايش که در شکل    شان داده شده ا ن

نیم کره های آلومینیومی و فوالدی به تنهايی مقايسااه گرديده اساات  

انرژی در نمونه ی دو همانطور که مشااااهده می شاااود، میزان جذب 

جذب انرژی در             قدار  به م بل توجهی  اا قدار  به م جداره آلومینیومی 

ست  اما مقدار ماکزيمم نیروی اعمالی     نمونه ی فوالدی شده ا نزديک 

 نیز افزايش يافته است   

با دو جنس متفاوت    دو جداره از نیم کره های   آزمايش بعدی  در       

يک نمونه نیم کره ی  درون که درمعنی اسااتفاده شااده اساات  بدين 

 بلعکس در درون نیم کره آلومینیومی ارار داده و  يک نیم کره فوالدی 

و سپس تحت بارگذاری جا  فوالدی ارار داده  يک نیم کرهآلومینیومی 

مقايساااه ای بین  11  در شاااکل کنترل ارار گرفته اسااات-به جايی

رفته  جابه جايی نیم کره های دو جداره صاااورت گ      -منحنی های بار  

د مقدار ماکزيمم نیروی اعمالی   همانطور که مشاااهده می شااواساات

ه ت که درون نیم کره فوالدی ارار گرف آلومینیومی  دو جداره نمونه ی  

 است، از بقیه کمتر است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

شکل های  شکل نمونه های دو جداره   14تا  12در  در نحوه ی تغییر 

 12همانطور که در شکل   نشان داه شده است     مرحله نهايی بارگذاری

شده به دلیل عدم تقارن و اطا در       شود، زائده ی ايجاد  شاهده می  م

 ساات می باشد 
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 )ج(

: هندسه تغییر شکل نیم کره های فوالدی کوچک تحت بارگذاری  9 شکل

میلیمتری 10مختلف )الف( جابه جايی هایکنترل در -جابه جايی

 میلیمتری30میلیمتری )ج( 20)ب(
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 نمونه بااليینمای  نمونه نمای پشت

: مقايسه نمودار های بار جابه جايی يک نیم کره دو جداره  10 شکل

 آلومینیومی با نیم کره های فوالدی و آلومینیومی تک جداره
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جابه جايی نیم کره های دوجداره -:مقايسه منحنی های بار11شکل 

 آلومینیومی و فوالدی با يکديگر

 : هندسه تغییر شکل نیم کره های دوجداره آلومینیومی  12شکل

 نمونه بااليینمای  نمونه داالنمای 
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 نتایج تجربی کلیه نمونه ها با یکدیگرمقایسه 

جابه جايی حاصااال از کلیه نمودارها با -نمودارهای بار 15در شاااکل 

يکديگر مقايسه شده است  واضح است که مقدار ماکزيمم نیرو در نیم      

ته در آلومینیوم بیشاااترين، و در نیم کره ی    کره ی فوالدی فرو رف

کمترين مقدار را داراسااات  همچنین مقدار جذب انرژی    آلومینیومی 

نیم کره فوالدی وااع شاااده در نیم کره آلومینیومی حداکثر و مقدار   

 جذب انرژی نیم کره آلومینیومی به تنهايی حد اال می باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتایج 

جدول         جذب انرژی          2در  ها و نیز  نه  کل نمو جذب انرژی  قدار  م

ويژه آنها با توجه به جرم هر يک از نمونه ها با يکديگر مقايسااه شااده 

سطح زير نمودار بار        ساحت  سبه م ست  مقدار جذب انرژی از محا -ا

جايی و جذب انرژی ويژه از تقسااایم مقدار جذب انرژی کل بر      جابه   

 جرم نمونه بدست آمده است 

 

، مقايسه مقادير جرم، جذب انرژی کل، جذب انرژی ويژه: 2جدول 

 نمونه ها با يکديگرنیروی ماکزيمم )اله اولیه( 

نیروی 

 ماکزيمم

 )اله اولیه(

(kN) 

جذب 

انرژی ويژه 

(J/g) 

جذب 

انرژی کل 

(J) 

 جرم

(g) 
 مدل

35.15 8،93 917.6889 
102.72 

 

نیم کره 

 فوالدی بزرگ

39.90496 10.43 464.3737 44.51 

نیم کره 

فوالدی 

 کوچک

10.497 8،04 322.7249 40.14 
نیم کره 

 آلومینیومی

39.67 8،70 869.1113 99.94 

نیم کره 

آلومینیومی 

 دوجداره

38.492 6.97 1068.2 153.25 

نیم کره 

آلومینیومی 

 دروااع شده 

 فوالدی

53.057 7.94 1186.7 149.52 

نیم کره 

فوالدی وااع 

در  شده

 آلومینیومی

 

سی کلی        شود که میزان جذ    2جدول  مقادير با برر شاهده می  ب م

 در نیم کره آلومینیومی وااع شااادهانرژی کل در نیم کره ی فوالدی  

در حالی که کمترين آن در نیم کره ی آلومینیومی    اسااات،حداکثر  

 است 

سی در        شاه  مقدار جذب انرژی ويژه برر شود که دم شترين   ه می  بی

ست که     شد  الزم به ژکر ا مقدار را نیم کره فوالدی کوچک دارا می با

تا حدودی  دو جداره مقدار جذب انرژی ويژه نیم کره های آلومینیومی

حال آنکه کمترين   های فوالدی برابر اسااات    با مقدار آن در نیم کره  

: هندسه تغییر شکل نیم کره های دوجداره فوالدی در نیم کره  13 شکل

 آلومینیومی

: هندسه تغییر شکل نیم کره های دوجداره آلومینیومی در نیم  14 شکل

 کره فوالدی

 نمونه داالنمای 

 نمونه داالنمای 

 نمونه بااليینمای 

 نمونه بااليینمای 
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 جابه جايی کلیه نمونه ها با يکديگر-: مقايسه منحنی های بار15شکل 
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شده در نیم کره مقدار جذب انرژی ويژه در نیم کره آلومینیومی   وااع 

ست    سه بهتر، مق فوالدی ا ادير جذب انرژی کلیه نمونه به منظور مقاي

 به صورت ستونی نشان داده شده است  3ها در جدول

 نتیجه گیری
رفتار کمانش پوسته های نیمه کروی سااته شده     در اين پژوهش      

در دو چیدمان تک جداره و   یو آلومینیممختلف از فوالد در دو اندازه  

نتايج زير از اين  دو جداره بصااورت تجربی مورد بررساای وااع شااد   

 تحلیل به دست آمد  

 

های فوالدی در   1 ندازه ی نیم کره     نیم کره  چک کردن ا با کو  ،

ولی ماکزيمم نیروی اعمالی افزايش   هش، مقدار جذب انرژی کا   

آن در مقايساااه با در حالی که مقدار جذب انرژی ويژه می يابد  

 افزايش يافته است  %27نیم کره بزرگتر 

سان نیم کره ها، میزان جذب انرژی آلومینیوم حدود    2 در ابعاد يک

مقدار فوالدی آن اسااات  در حالی که میزان جذب انرژی       35%

 برابر است  ويژه آنها تقريبا

میزان جذب انرژی تا حد  دو جداره در نیم کره های آلومینیومی    3

میزان ماکزيمم نیروی  حال آنکه   ابد،  ي  چشااامگیری افزايش می

 از معايب آن است ز افزايش می يابد، که اعمالی نی

جذب انرژی آلومینیوم و فوالد متفاوت،  مشاااهده شااد که مقدار  4

 اما میزان جذب انرژی ويژه آنها تقريبا يکسان است 
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