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چکیده
جذب انرژی پوسته با هسته ساندویچی تحت برخورد محوری به میزان زیادی به موادی که وارد ناحیه تغییر شکل پالستتیک متیشتود بستتگی
 اثر برهم کنش بین هسته ساندویچی و پوسته خارجی به میزان زیادی بازدهی جذب انرژی را بهبود میبخشد که بستگی به شتکل هستته.دارد
 کیگوم و الماسی تحت برختورد محتوری بتا،  مثلثی،  در نتیجه در این مقاله پوسته مخروطی با هسته ساندویچی شامل هسته مربعی.نیز دارد
 نیتروی برختورد و اثتر، در این مقاله رفتار پروفیل شامل میتزان جتذب انترژی.روش المان محدود غیر خطی مورد بررسی قرار گرفته شده است
 در ادامه میزان کارایی پروفیل مخروطتی هستته ستاندویچی نستبت بته پروفیتل. مدل بررسی شده است9 برهم کنش پوسته و هسته برای هر
 به منظور کاهش هزینه محاسباتی در مدلسازی فروریزش از المان محدود برای محاستبه جتذب.استوانهای با هسته یکسان بررسی گردیده است
.انرژی مخصوص و ماکزیمم نیروی فروریزش به کار گرفته شده است

 جذب انرژی،  برخورد، هسته ساندویچی، پوسته مخروطی:واژههای کلیدی

Abstract
The energy absorption characteristics of honeycomb sandwich cylindrical columns under axial crushing
process depend greatly on the amount of material which participates in the plastic deformation. The
interaction effects between the honeycomb core and the column skins greatly improve the energy
absorption efficiency, which in turns depend on the shape of honeycomb core. Therefore, in this paper,
the energy absorption characteristics of tapered honeycomb sandwich cylindrical columns with square,
triangle, kagome and diamond cores under axial crushing loads are investigated by nonlinear finite
element analysis. In this paper energy absorption, crushing force and interaction effect between skin and
core for 4 models are investigated. Also energy absorption efficiency for tapered tube and cylindrical tube
with similar core is investigated and the results are compared. In order to reduce the computational cost of
crush simulations, finite element method is employed to formulate specific energy absorption and peak
crushing force.
Keywords: tapered tube, sandwich core; crashworthiness, energy absorption
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مقدمه

ای و مخروطی متمرکز گشته است [ .]4-4کارهای انجتام شتده
بر روی چنتین متدلهتایی بترای متدهای مختلت تغییرشتکل
محوری [ ،]78-78اثر قیود تکیهگاهی برای مدهای فروریزش و
جذب انرژی [ ،]71و استفاده از کامپوزیتها صورت گرفته است
[ .]79-79برخی دیگر از تحقیقات بررسی تیوبهای بتا مقتاطع
مربعی را مورد مطالعه قرار دادند [.]71-74
ایده افزایش منطقه تغییرشکل پالستیک برای پروفیلهای
نازک در پروسه کمانش بتا استتفاده از هستته ستاندویچی ایتن
است که ناحیه بیشتری دچار کمتانش موضتعی متیگتردد .اثتر
برهمکنش بین پروفیل و هسته باعث بهبود نیروی فروریتزش و
افزایش جذب انرژی متیگتردد .استتفاده از متواد ستبک ماننتد
هسته ساندویچی بر روی مودهای خمشی پوسته توختالی متوثر
بوده و طول خمشی را کاهش و تعداد لوپها را افزایش میدهد.
همچنین اثر برهمکنش بین پوسته و هسته باعث افزایش جذب
انرژی پروفیل میشود .قابل ذکر است وقتی از فومها بته عنتوان
هسته استفاده میشتود میتزان قابتل تتوجهی از فتوم وارد فتاز
پالستیک نمیگردد که باعث کاهش میتزان عملکترد و بتازدهی
در جذب انرژی ضربه میگردد [ .]70،74بهینتهستازی و آنتالیز
حساسیت پروفیلهای هسته ساندویچی در کار اخیتر متا متورد
بررسی قرار گرفته است [ .]88در نتیجه در این مقاله فروریزش
برخی از پروفیلهتای مخروطتی بتا هستته ستاندویچی بررستی
گردیدهاند .بدین منظور ویژگیهای مربوط به جذب انرژی و اثتر
برهمکنش بین پوسته و هسته ساندویچی بدست آمدهاند.
تئوری
فروریزش
مطالعه پدیده فروریزش پروفیلهای نازک و بهینتهستازی
عملکتترد ایتتن پروفیتتلهتتا یکتتی از موضتتوعات متتورد عالقتته
پژوهشگران متیباشتد .مطالعته نمتودار نیترو بتر حست طتول
فروریزش و یا بر حس زمان فروریزش در این موضتو معمتول
است که در شکل  7نشان داده شده است که ویژگیهای ضتربه
را شرح میدهد .انرژی جذب شده  Eمعادل کار مکانیکی انجتام
شده توس نیروی ) F(xدر طول فروریزش  dاستت و از رابطته
( )7محاسبه میگردد؛
()7

Downloaded from joae.ir at 9:28 +0330 on Tuesday December 29th 2020

در آنالیز برخورد مربوط بته کاربردهتای مهندستی شتامل
مهندسی خوردرو ،کشتی سازی ،هواپیماسازی و سایر صنایع به
ویژگیهای جذب انترژی و فروریتزش پوستتههتای ستاندویچی
توجه ویژه شده است .بترای رستیدن بته ایمنتی الزم سرنشتین
خودرو الزم است تا توانایی جذب انرژی مخصوص (نسبت انرژی
جذب شده به جرم پوسته) بیشینه و ماکزیمم نیروی فروریتزش
کمینه باشد .هدف اصلی اینست که انرژی جنبشی اولیه توست
پروفیلها جذب و دامنه نوسانات نیرو به اندازه کافی پایین باشد
تا سرنشین صدمه نبیند.
یکی از مهمترین کاربردهای سیستمهای جاذب انترژی در
صتتنعت مهندس تی ختتودرو استتت .پارامترهتتای مختلف تی ماننتتد
تغییرشکل خودرو پس از تصادف و شتاب خودرو در حین ضربه
و فروریزش برای پیشبینی صدمه بررسی میگردند .زمتانی کته
یک جاذب انرژی برای یک سازه مانند خودرو طراحی میگتردد
فاکتورهای مختلفی مانند انترژی جتذب شتده بتر واحتد جترم،
بیشینه نیروی فروریزش و  ...میتواند برای محاسبه بازده متورد
استفاده قرار بگیترد .جتذب انترژی مخصتوص بتاالتر مهمتترین
فاکتور در طراحی جاذب میباشد.
یکی دیگر از کاربردهای جاذبهای انرژی در طراحی سازه
هواپیما میباشد .مهندسین در طراحی استترتاتهتای عمتودی
هواپیما 7به منظور جذب انرژی ضربه از این جتاذبهتا استتفاده
میکنند .به منظور افزایش کارایی ،تست رهایش عمودی ستازه
بدنه هواپیما در سالهای اخیر مورد توجه بوده استت .در متدت
زمان ضربه پروفیلهای عمودی سازه تحت بار محتوری فشتاری
قرار میگیرد [.]7-8
به طور کلی جاذبهای انرژی به شکل تیوبهای استوانه-
ای یا مخروطی میباشند .نتایج بدست آمده از کمتانش تیتوب-
های استوانهای نشان میدهد که ایتن تیتوبهتا توانتایی جتذب
انرژی کمتری نستبت بته تیتوبهتای مخروطتی دارنتد [ .]1در
تیتتوبهتتای مخروط تی متوس ت نیتتروی فروریتتزش بتتر حس ت
تغییرشکل پروفیل ثابت میباشد و در ضربههای محوری نستبت
به پروفیلهای استوانهای بهتر هستند [ .]9در نتیجته پروفیتل-
های مخروطی بر پروفیلهای استوانهای مقدم میباشند .ویژگی
جذب انرژی پروفیلهای مخروطی تحتت ضتربه محتوری متورد
بررسی قرار گرفته است [ .]9نتایج تجربتی بتر مقایسته نمتودار
نیرو -طول فروریزش و مود فروزیرش برای پروفیلهای استوانه-
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 88میلی ثانیه در نظر گرفته شده است .همچنین جرم متمرکز
الحاقی به پروفیل  988کیلوگرم در نظر گرفته شده است.
جدول  -1تعداد سلول ها برای هسته ساندویچی

()8

()1
مشهود است مقدار بیشتر  SEAنشاندهنده قابلیت جذب
انرژی باال میباشد.

4

4
[(9+]8×)8/9

4
9

4
4

جهت محیطی
جهت طولی

-

در نرم افزار آباکو) المان پوسته داخلی و خارجی از نتو
 S4Rدر نظر گرفته شده است .تما) پوستهها و سطح صل از
نو  surface-to- surfaceبا ضری اصطکاک  8/7تعری شده
است .تما) ستطوح بتا ختتودشان در هنتتتگام فتتروریزش بتا
 ،self-contactتما) هسته با پوسته داخلی ،خارجی و دیتواره
صتل  general-contactمتتیباشتد .تعتتداد المتانهتتا در کتتل
 87111المان میباشد.

=

شکل  -1مدل ضربه با جرم متمرکز

مدل المانمحدود
چهار مدل از پروفیلهای ساندویچی مخروطتی بتا متدل-
سازی عددی توس نترم افتزار ( ABAQUSآبتاکو)) شتامل
هسته مربعی ،مثلثی ،الماسی و کیگوم بررسی گردیدهاند کته در
شکل  8نشان داده شدهاند .این متدل از دو پوستته مخروطتی و
یک هسته تشکیل شده است .پوسته کوچکتر در مرکز قرار می-
گیرد و ستپس هستته ستاندویچی روی آن قترار متیگیترد .در
نهایت پوسته بزرگتر در الیه بیرونی و روی هسته جانمایی می-
گردد (شکل  .)8پارامتر  Lطول پروفیل در راستتای محتور کته
 171/98میلیمتر میباشتد .قطتر داخلتی و ختارجی در صتفحه
باالیی به ترتی  18و  98میلیمتر و در صفحه پایینی  48و 08
میلیمتر در نظر گرفته شده است .ضخامت دیواره بترای دیتواره
داخلی و خارجی با پارامتر  t1و ضتخامت هستته ستاندویچی t2
تعری شده است .تعداد ستلولهتا در جهتت محیطتی و طتولی
برای هر یک از مدلها در جدول  7داده شده است.
در حل مسئله فرض براین استت کته سترعت پروفیتل در
لحظه برخورد  78متر بر ثانیه باشد و مدت زمان آنالیز برختورد

پروفیل هسته
ساندویچی

هسته
الماسی

+

هسته
ساندویچی

هسته کیگوم

هسته
مثلثی

پوسته داخلی
و خارجی

هسته مربعی

شکل  -2ساختار هندسی پروفیل مخروطی با هسته ساندویچی

مشخصات مواد
آلومینیوم و آلیاژهایش یکی از مطلتوبتترین متواد بترای
جتتذب انتترژی ب تین متتواد مختل ت م تیباشتتد کتته در صتتنعت
خودروسازی به طور گسترده استفاده متیشتود .آلومینیتوم بته
خوبی شکلپذیر و در نتیجه قابل تولیتد در شتکلهتا و مقتاطع
گوناگون به روش اکسترود میباشد .پروفیل جدار نازک و هسته
ستتاندویچی آن در ایتتن مقالتته از جتتنس آلومینیتتوم آلیتتاژی
 AA6060-T4در نظر گرفته شده است (جتدول .)8بتا درنظتر
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برای تعری جذب انرژی مخصوص مواد مختلت بتا وزن-
های گوناگون ،جذب انرژی مخصوص بتر واحتد جترم  Mبیتان
میگردد؛

الماسی

کیگوم

مثلثی

مربعی
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گرفتن اثر کرنشسختی ،تتنش جریتان از رابطته ( )9محاستبه
میگردد [.]87
جدول -2مشخصات آلومینیوم آلیاژی ]22[ AA6060-T4
دانسیته

نیروی ضربه  11کیلو نیوتن میباشد که تطابق بسیار ختوبی بتا
نتایج مرجع مورد نظر دارد .شکل  9تغییرات نیتروی برختورد را
در طول فروریزش پروفیل نشان میدهتد .شتکل  9تغییرشتکل
پروفیل را در تست تجربی و عددی مرجع و این تحقیتق نشتان
میدهد.

 40/88گیگا پاسکال
8/1
 08مگا پاسکال
 711مگا پاسکال

()9

که  nتوان سختی کرنشی ماده و در اینجا برای آلومینیتوم
 8/81در نطر گرفته شده است [ .]88رابطه کامل بتین تتنش و
کرنش برای این آلیاژ آلومینیتوم در شتکل  1نشتان داده شتده
است.

شکل  -4تغییرات نیروی برخورد در طول فروریزش برای مدلسازی
و تحلیل در این مقاله و مرجع []23

a

b
شکل  -3تنش کششی بر حسب کرنش برای آلومینیوم آلیاژی
]22[ AA6060-T4

نتایج
صحه گذاری
ابتدا برای اطمینان از صحت روش تحلیتل المتانمحتدود
یک مدل بر مبنای مطالعات قبلی محققتان تحلیتل متیگتردد.
برای این منظور پروفیل استتتوانهای با مقطتتع متربعی (متدل
 )]81[ S-1مورد بررسی قرار گرفته است .در تحقیق مورد نظتر
تست تجربی و تحلیل عددی مربوط به ضتربه دینتامیکی انجتام
شده است .بیشینه نیروی ضربه حاصل از تست تجربی و تحلیل
عددی به ترتی  40و  10کیلونیوتن میباشد .نتایج مدلستازی
وتحلیل در نرمافتزار آبتاکو) در مقالته پتیشرو بترای بیشتینه

c

شکل  -5فروریزش )a:تست تجربی [ )b ]23تحلیل عددی []22
 )cتحلیل عددی در این مقاله
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مدول االستسیته
نسبت پواسون
تنش تسلیم
تنش نهایی

8188کیلوگرم بر مترمکع
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اثر برهمکنش
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اثر برهمکنش بین جدارههای خارجی و داخلتی پروفیتل و
هسته ساندویچی در این قسمت بررسی میگردد .شکلهای  4و
 1نمودار نیروی فروریتزش و انترژی را بتر حست متدت زمتان
فروریزش ( 88میلی ثانیه) در حالتهتای مختلت نشتان متی-
دهند.

شکل  -7اثر بر هم کنش در جذب انرژی ضربه:
 )aمربعی  )bمثلثی  )cکیگوم  ) dالماسی

شکل  -6نیروی فروریزش پروفیل مخروطی با هسته  )a:مربعی )b
مثلثی  )cکیگوم  ) dالماسی

نمودارها در شکلهای  4و  1حالتتهتای مختلت هستته
ستتاندویچی ،پوستتته داخل تی و ختتارجی ،پوستتتههتتای داخل تی
وخارجی  +هسته ستاندویچی و پروفیتل بتا هستته ستاندویچی
نشان میدهند .مطابق با اشکال و در نظر گرفتن اثر برهمکتنش

/ 6

نادر وحدت آزاد ،سعید ابراهیمی

نشریه علمی -پژوهشی مهندسی هوانوردی
سال هفدهم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 49

Downloaded from joae.ir at 9:28 +0330 on Tuesday December 29th 2020

برای تمام مدلها ،سطح نیروی فروریزش و انترژی جتذبشتده
برای پروفیل هسته ساندویچی بیشتر از جمع هسته و پوستههتا
بطور مستقل از اثر برهمکنش میباشد .سطح سبز روشن نشتان
داده شده در شکلها افزایش سطح را در اثر برهمکنش هسته و
پوستهها را نشان میدهد.
در جدول  1جذب انرژی مخصتوص بتر حست زمتان 88
میلی ثانیه برای هسته  +پوستههای داخلی و خارجی و پروفیتل
مخروطی با هسته ستاندویچی داده شتده استت .مطتابق بتا اثتر
برهمکنش ،جذب انرژی مخصتوص بترای تمتام متدلهتا بترای
پروفیل هسته ساندویچی بته وضتوح بیشتتر از حالتت هستته +
پوستههاست .به عنوان مثال برای مدل پروفیل با هسته مثلثتی
 %98/9افزایش جذب انرژی مخصوص را به خاطر اثر برهمکنش
داریم.

نیرو افزایش مییابد .همچنین بوضوح مشخص است بتا افتزایش
ضخامت ،نیروی فروریزش افزایش مییابد.

جدول  -3بهبود جذب انرژی در پروفیلهای هسته ساندویچی
مدل

%SEA
improvement

مربعی
مثلثی
کیگوم
الماسی

98/78
98/99
19/98
11/99

SEA
improvement

SEA
skin+core

SEA
sandwich

8491
8417
8747
8884

4809
9914
4190
9481

0417
0978
0914
0791

نمودار جذب انرژی بر حس زمان برای پروفیل مخروطی
هسته ساندویچی با هستههای مختل مورد مطالعه در شتکل 0
ترسیم شده است .ایتن شتکل نشتان متیدهتد کته بتا افتزایش
پارامترهای طراحی  t1و  t2میزان جذب انرژی نیز افزایش متی-
یابد .همچنین جتذب انترژی پروفیتل هستته مثلثتی بیشتتر از
کیگوم ،کیگوم بیشتر از مربعی و مربعی بیشتر از الماسی است.
نمودار نیروی فروریزش بر حس زمان بترای چهتار متدل
پروفیل هسته ساندویچی مورد بررستی قترار گرفتته استت و در
شکل  4نشان داده شده است .همانطور که مالحظه میگردد در
طول پروسه فروریزش ،نیروی فروریزش نوسانات پریودیک دارد
که علت آن تشکیل چینخوردگیهای پروفیل متیباشتد .بترای
تشکیل هر چین پالستیکی (فرورفتگی و برآمتدگی جتداره) در
ابتدا نیروی فروریزش افزایش مییابتد تتا بتر مقاومتت ستازه در
مقابل تغییرشکل غلبه کند سپس برای تشکیل نیمچین بعتدی
نیرو کاهش مییابد .در ادامه برای تشکیل چتین بعتدی دوبتاره

شکل  -8رابطه بین جذب انرژی و ضخامت برای پروفیل هسته:
 )aمربعی  )bمثلثی  )cکیگوم  )dالماسی

نشریه علمی -پژوهشی مهندسی هوانوردی
سال هفدهم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 49

تحلیل برخورد و جذب انرژی ضربه محوری پوسته مخروطی با هسته ساندویچی

7 /

جدول  -4مقایسه ) SEA (J/kgبرای پروفیل مخروطی و استوانهای
در بیشترین مقدار جذب انرژی []22
مدل

درصد بهبود

افزایش

پروفیل

پروفیل

هسته

جذب انرژی

جذب

استوانهای][20

مخروطی

مربعی
مثلثی
کیگوم
الماسی

47/8
40/0
14/1
99/4

انرژی
9947/1
9419/8
9877/8
9808/4

1918/1
1881/7
4081/0
1141/9

78818/7
78741/8
78819/8
78808/7

جدول  -5مقایسه ) SEA (J/kgبرای پروفیل مخروطی و استوانهای
در کمترین مقدار جذب انرژی []22
مدل

درصد

افزایش

پروفیل

پروفیل

هسته

بهبود

جذب انرژی

استوانهای

مخروطی

[]88

جذب
انرژی
مربعی
مثلثی
کیگوم
الماسی

10/9
99/9
781/7
47/0

8914/9
7010/9
1989/9
8414/8

1808
1174/1
8107
8018/4

9090/9
9799/7
4884/9
9977/4

مقایسه پروفیل با هسته ساندویچی و توخالی
شکل  -9رابطه بین نیروی فروریزش و ضخامت برای پروفیل هسته:
 )aمربعی  )bمثلثی  )cکیگوم  )dالماسی

مقایسه پروفیل مخروطی و استوانهای
در این قسمت قابلیت جذب انرژی برای پروفیل مخروطی
و استوانهای که هر دو حاوی هستتههتای هتم نتو ستاندویچی
هستند بررسی میگردد .برای این منظور بیشتترین و کمتترین
میزان جذب انرژی برای هر مدل (هسته مربعی ،مثلثی ،کیگتوم

در این قسمت به بررسی میتزان جتذب انترژی و بیشتینه
نیروی برخورد در سه مدل به شرح زیر میپردازیم:
 -7مدل ،7یک پروفیل با هسته ساندویچی
 -8مدل ،8پروفیل توختالی (بتدون هستته) بته صتورت پوستته
مخروطی بتا ابعتادی یکستان بتا پوستته ختارجی متدل  7و بتا
ضخامت باال
 -1مدل  ،1پروفیل توخالی (بتدون هستته) بته صتورت پوستته
مخروطی با ابعاد دو برابری پوسته خارجی مدل  7و با ضتخامت
کمتر

Downloaded from joae.ir at 9:28 +0330 on Tuesday December 29th 2020

و الماسی) در پروفیلهای مخروطی واستوانهای بدستت آمتده و
در جداول  9و  9نشان داده شتده استت .ایتن جتداول افتزایش
میزان جذب انترژی بیشتینه و کمینته بترای همته متدلهتا در
پروفیل مخروطی نسبت به پروفیل استوانهای را نشان میدهتد.
بیشترین افزایش جذب انترژی در کمینته انترژی متدل کیگتوم
مشاهده میگردد کته برابتر  %781/7متیباشتد .متدل الماستی
کمترین افزایش در بیشینه جذب انرژی دارد (.).%99/4

/ 8

نادر وحدت آزاد ،سعید ابراهیمی
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نکته مهم این است که در این سه حالت وزن را یکسان در
نظر میگیریم .نتایج حاصل از بررسی برای هر  9مدل هسته در
جدول  4آمده است.
جدول  -6مقایسه جذب انرژی و بیشینه نیروی برخورد

مدل هسته
مربعی
مثلثی

جذب انرژی

8841

79994

0414

بیشینه نیروی برخورد

74/9

749/8

47/7

جذب انرژی

8841

79994

4898

بیشینه نیروی برخورد

74/9

749/8

91/4

جذب انرژی

7171

71919

1449

بیشینه نیروی برخورد

71/7

791/9

91/9

جرم

مدل 3

مدل 2

8/4
7/89

کیگوم

7/89

الماسی

8/49

مدل 1

بیشینه نیروی برخورد

79/1

719/7

94/4

از مقایسه نتایج جدول  4متیتتوان نتیجته گرفتت کته در
صورت جایگزینی هر مدلی از پروفیل هسته ساندویچی بتا یتک
پوسته مخروطی با وزن یکسان ،میزان جذب انرژی ممکن است
که کمتر (مدل  )1و یا بیشتر (مدل )8باشتد .در متدل  8چتون
کل جرم پروفیل در پوسته بیرونی توزیع شتده استت و پوستته
بیرونی به مانند یک پوسته ضخیم عمل میکند و میزان نیتروی
برخورد و انرژی جذب شده افزایش مییابد .در مدل  1جترم در
پوسته مخروطی با ابعادی دو برابر پوسته خارجی مدل  7توزیع
شده است و پوسته به مانند یک پوسته نازک عمل میکند و در
نتیجه میزان نیرو و انرژی کاهش مییابتد .در بررستی برختورد
خودرو ،طراح سعی بر آن دارد تا نیروی ضربه وارده به سرنشین
کمترین مقدار (در اغلت مراجتع کمتتر از  18کیلتو نیتوتن) را
داشته باشد (مدل  8نامناس استت) و در عتین حتال بیشتینه
جذب انرژی را داشته باشد (مدل  1نامناس است) .در نتیجه با
استفاده از پروفیل هسته ساندویچی توزیتع جترم متیتوانتد بته
گونهای باشد که به هر دو هدف فوق دستت یتابیم .البتته قابتل
ذکر است با یک پوسته مخروطی با ابعادی و ضخامتی متفتاوت
از مدل  8و  ، 1حل یک مسئله بهینهسازی به این هدف دستت
یافت.

در این مقاله پوسته مخروطی با هسته ستاندویچی شتامل
هسته مربعی ،مثلثی ،کیگوم و الماسی تحت برخورد محوری بتا
روش المانمحدود غیرخطی متورد بررستی قترار گرفتته استت.
استتتفاده از پوستتته بتتا هستتته ستتاندویچی مخروطتتی در پدیتتده
برخورد به میزان زیادی جتذب انترژی را نستبت بته پوستته بتا
هسته ساندویچی استوانهای افزایش میدهد.
اثر برهمکنش بین جدارههای خارجی و داخلتی پروفیتل و
هسته ساندویچی بررستی گردیتد .نمتودار نیتروی فروریتزش و
انرژی بر حست متدت زمتان فروریتزش ( 88میلتی ثانیته) در
حالتهای مختل شامل هستته ستاندویچی ،پوستته داخلتی و
خارجی ،پوسته هتای داخلتی وختارجی  +هستته ستاندویچی و
پروفیل با هسته ساندویچی نشتان داده شتده استت .مطتابق بتا
اشکال و درنظر گرفتن اثر برهمکنش برای تمام مدلهتا ،ستطح
نیتتروی فروریتتزش و انتترژی جتتذبشتتده بتترای پروفیتتل هستتته
ساندویچی بیشتر از جمع هسته و پوستهها بطور مستقل از اثتر
برهم کنش میباشد .مطابق با جدول  ،1جذب انرژی برای تمام
مدلها برای پروفیل هسته ساندویچی به وضوح بیشتر از حالتت
هسته  +پوستههاستت .بتا افتزایش پارامترهتای طراحتی  t1و t2
میزان جذب انرژی نیز افزایش مییابد .همچنین جتذب انترژی
پروفیل هسته مثلثی بیشتر از کیگوم ،کیگوم بیشتر از مربعتی و
مربعی بیشتر از الماسی است.
قابلیت جذب انرژی برای پروفیتل مخروطتی و استتوانهای
که هر دو حاوی هستههای همنو ستاندویچی هستتند مقایسته
گردید .برای این منظور بیشترین و کمترین میزان جذب انرژی
برای هر متدل (هستته مربعتی ،مثلثتی ،کیگتوم و الماستی) در
پروفیل-های مخروطی و استوانهای بدست آمده و در جتداول 9
و  9نشان داده شده استت .ایتن جتدول افتزایش میتزان جتذب
انرژی بیشینه و کمینه برای همه مدلها در پروفیتل مخروطتی
نسبت به پروفیل استوانهای را نشان میدهد.
پینوشت
1- Aircraft’s vertical strut
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