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چکیده
عوامل گوناگونی همچوون مقودار روار ،سورعت ،ارور چورن ،زموان رنورن رارگوذاری) ،تنواب
استراحت ،دما ،بضعیت تنش ،مود رارگوذاری ،پیور شودگی ب رطوروت موی توانود رور رفتوار
آسواالت در رراروور ت ییور شو ل ب رووارايی تاریرگووذار راشوود ي وی از مهمتوورين ايون عواموول
نقووش سوورعت روور روورنش ر وی انتهووای اليوه آسوواالتی میراشوود ،رووه منجوور رووه شووايع
توورين نوووخ ارار وی راسووت ی) میگووردد در ايوون ملالعووه ،رووا اسووتااده از نوور اف ارهووای
آروارو ،،انسویس ب تریدیموووب ،اربجوی مووورد ن ور اسوت را شووده ،سوسس مقايسووهای
رووین ايوون سووه نر افوو ار رووور میگیوورد مدلسووازی دينووامی ی رووا ت یووه روور رفتووار
االسووتیک اليوهها انجا میشووود ايون تحقیوق همچنوین شووامل توواریر سوورعت رارگووذاری
ررررنش ر ی زيور اليوه آسواالتی اسوت نتوايج ن وان میدهود روه نور افو ار اروارو،
نسو ت رووه انسویس ،سووريع توور ب جووامع توور روورای تحلیول ربسووازی موی راشوود همچنوین
تریدیموب ،نس ت روه آروارو ،ب انسویس در مودل هوای م تلو بيسو و سوريعتر عمول
روورده ،بل وی آرووارو ،تحلی ول دينامی وک متنوووختر ب قووویتری دارد مقايسووه ر وین سوورعت
هووای م تلو ن ووان میدهوود سوورعت هووای روواال ،اراروی رمتووری را در روور دارد رووه طوور
رلووی توواریر سوورعت روور روورنش ر ووی زيوور اليووه آسوواالتی در سوورعت هووای پووايین
چ م یرتر است در سرعتهای پوايین روه دلیول ن ديوک شودن روه حالوت اسوتاتیک ايون
ت ییرا ره بجود می آيد

-1مقدمه

ربسازی ررای پیشرینی اراریها مورد استااده قرار گرفت،

يک مدل م انی ی مناسب از ربسازی انعلافپذير ،رايد قادر

مقدار ب محل ری ینه تنش ب ررنش بارده ره ربسازی از

ره پیش رینی پاسخ آساالت در شرايط م تل راشد را اين

اهمیت بيژه ای رراوردار گ ت [ ]2ابلین ملالعا

در

حال ،دقت ب رحت مدل رست ی ره عوامل م تل از جمله

تحلیل سااتار ربسازی توسط روسینسک انجا شد ره در

اصوریا مواد ب رارگذاری دارد [ ]1از زمانی ره رارررد

اين ملالعا اليه ها ره رور مصالح االستیک الی در

تنش ب ررنش ب شرايط نس ی اليههای م تل در سااتار

ن ر گرفته می شد تئوری روسینسک ره مدل چند اليه ای
االستیک رر ط ق ملالعا ررمیستر ر 1943ب )1945يافت

* پست ال تربنیک نويسنده مسئولshafabakhsh@semnan.ac.ir :
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ررمیستر ابلین معادال را ،ارتدا ررای سیستم دب اليه ای ب

 roadنی استااده شد ،ره ملارقت اوری را اربجیهای

سسس ررای سیستم سه اليه ای ردست آبرد معادالتی ره

تریدیموب داشت

ررمیستر ردست آبرد ،راعث پی رفت چ م یری در آنالی
ربسازی ها ره ربش م انیستیک شد []3
زيادی در زمینه ايجاد مدلهای مناسب،جهت

تحقیقا

ن ديک شدن ره رفتار باقعی ربسازی رور گرفته است
در گذشته ربش اليههای ارتجاعی ری تر مورد استااده قرار
میگرفته ،اما را پی رفت علم ب پیدايش ربش اج اء محدبد،
ررای از محدبديتهای ربش اليههای ارتجاعی آش ار
گرديد؛ پس از آن شیوه اج اء محدبد ررای ش یه سازی
سااتار ربسازی راه ب رارگذاری آن مورد استااده قرار گرفت
سیستم اليهای قادر ره تحلیل دينامیک چرن نمیراشد ب
توانايی مدلسازی محورها ،چرن ها ب دينامیک حررت در
آن ضعی می راشد[ ]4از اين رب اين مقاله ره رررسی سه
نر اف ار مهم ب پررارررد اج ای محدبد رانسیس ،ارارو،،
تریدیموب) در زمینه تحلیل ربسازی پردااته ،معاي و
محاسن هر ردا راریان ررده ،در نهايت مناسبترين
نر اف ار جهت تحلیل ربسازی معرفی اواهدشد
عمومی ترين ررنامههايی ره ررای تحلیل ربسازی انعلاف
پذير

از

ربش

اج ای

رنند MICHPAV،ب

محدبد

ILLIPAV

استااده

می

هستند []5

ررنامههای عمومی تحلیل اج ای محدبد مانند  ANSYSب
 ABAQUSنی را موفقیت مورد استااده قرار گرفته اند
[] 6
 ،ABAQUSره عنوان يک ررنامه اج ای محدبد ،ره رور
گسترده ررای تحلیل ربسازی ره رار گرفته شد Chenيک
ملالعه گسترده از ررنامه تحلیل ربسازی انجا داد ب ن ان
داد ره نتايج حارل از اين نر اف ار قارل مقايسه را نر اف ار
های دي ر می راشد []7
اعت ار سنجی دقیق تریدیموب نی را ربش تحلیلی نر اف ار
معت ر  ،ELSYM 5رور

گرفته ب نتايج آزماي

اهی

ن ان داده ره اين ررنامه رارهای دايره استاتیک را ره درستی
مدل می رند عالبه رر آن ازنتايج آزمايش میدانی Mn-
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 -2پیشینه تحقیق
ي ی از ن رانی های ارلی در مهندسی ربسازی ارزياری
عمل رد ربسازی تحت رارهای ترافی ی می راشد آگاهی از
چ ون ی پاسخ ربسازی ره ترافیک ،در طراحی ربسازی
ال امی میراشد []8
رور

رارگذاری بسیله نقلیه معموال ره

استاتیک مدل می شود اما مدل های پیش رینی

پاسخ های ربسازی ره طور مورری تحت تاریر رار دينامی ی
بسیله نقلیه می راشد ب ربسازی تحت رار چرن در باقع رايد
ره رور دينامی ی مدل گردد [ ]9حررت بسیلهی نقلیه
از سلح ربسازی رارهايی را ره سلح ربسازی تحمیل می
رند اين رارها ترری ی از بزن سارن بسیلهی نقلیه ب
نیربهای دينامی ی ايجاد شده توسط ااتالال ربسازی می
راشد [ ]8اين رارهای دينامی ی مم ن است ره رور
متمرر  ،گسترده ب را سرعت حررت رارت يا مت ییر راشد
[ ]10تعیین پاسخ دينامی ی ربسازی در ررارر اين رارهای
متحرک در طراحی ربسازی رسیار مهم می راشد ره ره
مهندسان در پیش رینی اراری های ربسازی م صورا
است ی رمک شايانی می رند [ ]10ش ل ب ارر چرن رر
جاده می تواند ره رور

مستلیل ،دايره ،حقیقی ر يک

مستلیل ب دب نیم دايره) مدل شود []11
سه ررن ارلی يک مدل اج اء محدبد مناسب ،دقت ب
رحت ،قدر ب سرعت پردازش آن می راشد مدل اج ا
محدبد رايد ره اندازه رافی دقیق راشد تا پیش رینی های
منلقی ب قارل ق ول از بي گی های آن ارائه دهد ب ره اندازه
ی رافی قوی راشد تا رتواند تاریر عوامل م تل را رررسی
رند ،همچنین ره اندازه ی رافی سريع راشد تا رتواند ت رار
های م تل را در ن ر ر یرد ررای اطمینان از دقت مدل،
تايید ب اعت ارسنجی الز است [ ]12در ربش اج اء محدبد
دقت ردست آمده ره عوامل م تلای از جمله ارعاد مش ،نوخ
عنارر ب محل ارزياری نتايج رنتايج دقیق تر در نقاط گاب)،
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جدبل ر )1اصوریا اليه ها

رست ی دارد انت ا مناسب شرايط مرزی ره طور مستقیم
اليه های

ض امت

مدبل االستیسیته

ربسازی

رمتر)

رم ا پاس ال)

-3روش تحقیق

آساالت

0/254

2550

0/3

هدف از انجا تحقیق ،شناسايی رفتار تنش  -ررن ی

اسا،

0/254

207

0/35

ربسازی آساالتی تحت ارر سرعتهای م تل  ،را استااده

رستر

3/81

152

0/4

رر دقت ب رحت مدل تاریر می گذارد []13

ضريب پواسون

از نر اف ارهای اج ای محدبد ب مقايسه نر اف اری میراشد
تحلیل دينامیک دقیق تر ب جامع تر نس ت ره استاتیک ب
ش ه استاتیک می راشد ،دادههای مورد استااده در اين

-4تحلیل دینامیک و مبانی نظری

تحقیق ،شامل بزن چرن ،ش ل سلح تما ،چرن ،موقعیت

رراسا ،تئوری االستودينامیک ،معادله حارم رر يک مسئله

رارگذاری در سلح ربسازی ،سرعت ب م

صا

مصالح

ربسازی میراشد منارع مورد استااده در انجا اين تحقیق
ملالعا

دان ن ]، [14القادی ] ، [15نتايج آزماي

اهی

پاسخ دينامی ی ررای سیستم چنداليه را میتوان رصور
زير نوشت:
(M{u ̈ }+C{u ̇ }+K{u}=P(t

ر)1

پنسلوانیا ] [16ب نر اف ارها میراشد استااده از رارهای

رلوري ه u ̇ ،uب ̈  uره ترتیب رردارهای جارجايی ،سرعت ب

مستلیلی در اج ا محدبد ره دقت ،ش ل توزيع رار حارل

شتا

مرروط ره گره میراشند؛ همچنین C ،Mب  Kره

از تما ،تاير را ربسازی را ش یه سازی میرند را اين بجود

ترتیب ماتريسهای جر  ،میرايی ب س تی هستند ( P(tنی

مدل اج اء محدبد يک ربش تقري ی می راشد ب دقت آن ره

ماتريس رار بسیله نقلیه مرروط ره سیستم دينامی ی

اندازه زيادی ره ايجاد مش ب تجرره راررر رست ی دارد ررای

ربسازی میراشد را درن ر گرفتن يک مسئله میراشونده

ب نتايج میدانی پنسیلوانیا

روچک مرروط ره ربسازی آساالتی ،ن ريه میرايی رايلی را

استااده شده است اين آزمايش میدانی ،رر ربی ررنش های

در اين ملالعه درن ر میگیريم ماتريس میرايی را میتوان

طولی در زير اليه آساالتی تحت سرعت ب رارگذاری متااب

ره ش ل ترری ی الی از ماتريس جر ب س تی رصور

متمرر گرديد يک بسیله ی نقلیه نیمه تريلر را محور

زير نوشت

منارد در جلو ب محور تاندب در پ ت آن ررای اين ملالعه

ر)2

اعت ارسنجی مدل از اطالعا

{)C}=α{M}+β(K

مورد استااده گرديد در اين آزمايش میدانی رار بارده يک

ال وی میرايی طیای ره در تحلیل دينامیک استااده می

نیمه تريلر اندازهگیری گرديد رار بارده از نیمه تريلر در سه

شود ،ال وی میرايی رايلی است؛ اين ال و دارای ماتريس

سلح رار محور -االی ،نیمه پر ب پر -در ن ر گرفته شده

میرايی Cمیراشد ره در معادله ن ان داده شده است

است ررای اين آزمايش سرعت های  56 ،32ب  80ریلومتر

ررای سیستمی را چند درجه آزادی ،نس ت میرايی رحرانی

مصالح

در هر فررانس از يک مود رصور معادله داده شده است

رر ساعت مورد ملالعه قرار گرفت اصوریا

ربسازی نی در اين ملالعه مورد رررسی قرار گرفته است
م

صا مصالح در جدبل ر )1آمدهاست

اگر فرض رنیم هر دب مود نس ت میرايی ( )ξم ارهی دارند،
می توان ضريب رايلی را استااده نمود ،مقدار  αب  βره طور
تجرری  0/04ب  0/01می راشد []17
 -1-4هندسه مدل
مدل سازی در اين تحقیق ره من ور رررسی ت ییرا ررنش
ر
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دينامی ی را استااده از سه نر اف ار م تل

انجا شده

است ارعاد مدل را توجه ره طول ب عرض جاده ب شرايط آن
مدل سازی ب را رمک ملالعا

دان ن انت ا

می شود

ض امت ب اصوریا اليه ها از جدبل ر )1ررداشت شد
مهم ترين ب رحرانی ترين حالت يعنی ررنش ر ش ر
آساالت مورد ارزياری قرار گرفت تحلیل ب طراحی رب سازی
انعلاف پذير امربزه عمدتاً رر اسا ،نر اف ارهای قدرتمند
از جمله مدل های  2رعدی ب  3رعدی اج ای محدبد رور
می گیرد مدل های  3رعدی پاسخ های رهتری نس ت ره
مدل دب رعدی داشته ب ره باقعیت ن ديکتر میراشد مدل
تحلیلی رايد طول رافی ررای راهش تاریر هر گونه الای

ش لر )1مدل سه رعدی از ربسازی در نر اف ار آرارو،

ناشی از گوشهها را داشته راشد ب از طرف دي ر اف ايش ریش
از حد اين طول زمان تحلیل را ره می ان زيادی اف ايش می
دهد رنارراين رايد ارعاد مدل را استااده از آنالی حساسیت
تعیین گردد ارعاد قسمت مدل شده  3در  3متر می راشد
اين ارعاد ره من ور راهش هر گونه ارر الاها در ل ه در ن ر
گرفته گرفته شده است
شرايط مرزی در مدل های اج ا محدبد تاریر رس ايی رر پاسخ
ربسازی اواهد داشت شرايط مرزی ربسازی آساالتی شامل يک
ت یهگاه ماصلی در انتها ب ت یهگاه غلت ی در دب سمت میراشد
مشرندی ره گونهای در ن ر گرفته شده ره رهترين ب دقیقترين
نتايج را ايجاد رند ره من ور ره ود نرن هم رايی از مشرندی
8node linear brick reduced integration elements

ش لر )2مدل سه رعدی از ربسازی در نر اف ار انسیس

استااده شده است المان های  C3D8Rاز نوخ درجه دب
میراشد المان های درجه دب نتايج رهتری نس ت ره المان های
دربنیاری الی ارائه میدهند در ش لهای زير هندسهی
مدلهای ايجاد شده در نر اف ارهای مورد ملالعه آمده است

ش لر )3مدل دب رعدی ربسازی در نر اف ار3D-MOVE
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 -2-4اعتبارسنجی

 -5تفسیر نتایج و مقایسه نرمافزاری

در سال ) 1992س لی 3ب ط اط ايی (4يک ملالعه میدانی

رعد از اعمال پارامترها ب شرايط مناسب ،مدلسازی را

ررای تعیین تنش ب ررنش ايجاد شده در ربسازی راه در

نر اف ارها ب مقايسه رین اين سه نر اف ار انجا شد حل

اه پنسیلوانیا 5انجا شد اين ررنامه شامل نصب گیج

مدل استاتیک را نر اف ار انسیس 3 ،ررارر ب حل مدل

هايی ررای اندازه گیری ررنش ربسازی تحت رارهای

دينامیک آن تا  6ررارر نر اف ار آرارو ،طول ر ید عالبه

متحرک رود دب مقلع ربسازی ض یم ب نازک ررای اين

رر آن نتايج ردست آمده از اين دب نر اف ار ن ان می دهد

مقلع ربسازی

ره آرارو ،انل اق ری تری را نتايج تجرری دارد ب نر اف ار

ض یم در جدبل  1ن ان داده شده است ررای اين آزمايش

رهتری ررای تحلیل ربسازی ب ااک میراشد جدبل  2ب

سرعت های  56 ،32ب  80ریلومتر رر ساعت مورد ملالعه

ش ل  ،5اربجی نر اف ارها را ن ان می دهد.
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ملالعه در ن ر گرفته شد ره م

قرار گرفت سااتار ربسازی دان

صا

اه پنسیلوانیا در ش ل 4

آمده است

اربجیهای نر اف ار ره ری ینه ررنش ر

ی انتهای اليه

آساالتی میراشد ،از جدبل  2است را ب نمودار مرروطه ره
ررنشها در ش ل  5رسم شده است
مدلسازی ن ان می دهد ره آرارو ،تلارق رهتری را نتايج
میدانی پنسیلوانیا دارد نر اف ار  3D-MOVEدارای
سرعت تحلیل رااليی در مدلهای رفتاری م تل روده ،بلی
قدر تحلیل دينامیک مناسب در سرعتهای م تل

رره

اصوص سرعتهای پايینتر) را ندارد اربجیهای اين
نر اف ار در سرعتهای پايین تااب زيادی را نتايج میدانی
دارد نر اف ار انسیس نی دارای فرآيند حل طوالنی روده ب
 3تا  6ررارر آرارو ،نیاز ره زمان دارد ،همچنین ربشهای
حل دينامی ی انسیس نس ت ره آرارو ،محدبدتر میراشد
ش ل ر )4سااتار ربسازی آزمايش دان اه پنسیلوانیا
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نتايج آزماي اهی
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ش ل ر )5ررنش ر

ی انتهای اليه آساالتی در سرعتهای م تل

آرارو ،قدر تحلیل دينامیک قوی داشته ب ي ی از رهترين

را توجه ره اين ره را اف ايش سرعت ،ررنش ر

نر اف ارهای تحلیل دينامیک ره ربش اج ای محدبد

اليه آساالتی راهش می يارد ،را اف ايش سرعت طرح می

میراشد نتايج اين تحقیق ن ان میدهد ،را توجه ره

توان عمر ربسازی را اف ايش داد اين امر از لحاظ اقتصادی

مجموعه عوامل مورر آرارو ،رین نر اف ارهای رررسی شده

رمک شايانی می رند

رهترين گ ينه جهت تحلیل ب ارزياری رفتار ربسازی آساالتی

نتايج ن ان میدهد ره را اف ايش سرعت از  32ریلومتر رر

راه میراشد

ساعت ره  80ریلومتر رر ساعت تقري ا  %46از ررنش ر

ملالعا ن ان می دهد ره را اف ايش سرعت مقدار تنش،
ررنش ب جارجايی راهش يافته است
ی انتهای اليه

آساالتی در سرعت های پايین چ مگیرتر است ،سرعت
های پايین را میتوان ره دلیل ن ديک شدن ره حالت
استاتیک ب تااب در ربش حل تاسیر ررد
مدلسازی دينامیک ره پارامترهای ری تری نیاز دارد،
م

صا رامل رارگذاری از جمله سرعت ،فررانس ،جهت

حررت ب زمان تاریر مهمی رر پاسخ سازه ربسازی دارد
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ی

طولی ر آساالت راسته می شود

 -6نتیجه گیری

ره طور رلی تاریر سرعت رر ررنش ر

ی انتهای

تاریر سرعت رر ررنش ر

ی طولی انتهای اليه آساالتی

در سرعت های پايین چ مگیرتر است ب را اف ايش سرعت
از شیب نموداررت ییرا )راسته می شود همان طور ره
م اهده می شود را اف ايش سرعت از  32ریلومتر در ساعت
ره  56ریلومتر در ساعت تقري ا  40دررد راهش داشتیم
در حالی ره از سرعت  56ریلومتر در ساعت تا  80ریلومتر
در ساعت اين ت ییرا حدبدا  7دررد می راشد از سرعت
 80تا  100ریلومتر در ساعت اين مقدار ره يک دررد تقلیل
می يارد

سال چهاردهم ،شماره  ،47زمستان 1395

39

 نادرپور ب معتمدی،شاار ش

ايجاد مدل هندسی ب رارگذاری نی در نر اف ار انسیس رسیار

 ررارر ب حل مدل3 ،حل مدل استاتیک را نر اف ار انسیس

 معادله رارگذاری چرن نی در، میراشد،پیچیدهتر از ارارو

، طول ر ید، ررارر نر اف ار آرارو6 دينامیک آن تا

 راحتتر تعري میشود،آرارو

عالبه رر آن

نتايج ردست آمده از اين سه نر اف ار ن ان می دهد ره

تر

 در سرعت های پايین ضعی3D-MOVE نر اف ار

 رفتار ربسازی را باقعیتر مدل می رند ب نر اف ار،آرارو

، نس ت ره ت ییرا سرعت حسا، آرارو،عمل می رند

رهتری ررای تحلیل ربسازی ب ااک می راشد

ترمیراشد
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