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ای در اتصاالت  محاسبه تحلیلی و اجساء محدود تنش برشی بین الیه

ها  ای چسبی در کامپوزیت لبه  
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 اَّاز داًشگاُ شْيذ چوراى
(11/7/1394تاریخ پذیزش:  ؛11/9/1393)تاریخ دریافت:   

   چکیده

دٍم براي درخِ خاییِخاب  لبِ هَرد بررسی قرار گرفتِ است. یك هؼادلِ لبِ ٍ خفت اي در اتصاالت چسبی تك الیِتَزیغ تٌش هياى ،در ایي هقالِ

شذُ است. براي تحليل تٌش ایي اتصال، ًوَدار خسن آزاد الواًی از الياف، در ًَاحی چسبی ٍ غيرچسبی چسب در راستاي ضخاهت درًظر گرفتِ 

ّا، هؼادالت دیفراًسيل حاكن بر اتصال استخراج شذُ است. سپس، با حل هؼادالت  اتصال رسن شذُ ٍ با ًَشتي هؼادالت تؼادل براي ایي الواى

خایی در الياف ٍ درًتيدِ تٌش برشی ایداد شذُ در چسب ٍ بار هحَري ایدادشذُ در ِي، هقادیر خابحاكن ٍ با استفادُ از هؼادالت شرایظ هرز

دٌّذ كِ تَزیغ تٌش  بر ایي هَارد، اثرات اًبساط گرهایی ٍ ًن گرهایی ًيس درًظر گرفتِ شذُ است. ًتایح ًشاى هیدست آهذُ است. ػالٍُِالياف ب

چسبی، بِ هشخصات فيسیكی اتصال از خولِ هذٍل یاًگ، ضریب پَاسَى ٍ ضریب   عَل ًاحيِ بر هشخصات ٌّذسی ّوچَى ضخاهت ٍػالٍُ

تري ًسبت بِ بقيِ دارًذ. هثال تٌش برشی بيشيٌِ در اتصال ًيس بستگی دارد. برخی از اًَاع اتصاالت تَزیغ تٌش یكٌَاخت  اًبساط حرارتی الیِ

سٌدی صحت ANSYSافسار ٍسيلِ ًرمآهذُ از حل اخسا هحذٍد بِدستاي تحليلی با ًتایح بِّ لبِ است. ًتایح حل لبِ تقریبا ًصف اتصال تكخفت

 شذُ است ٍ تغابق خَبی بيي ایي ًتایح هشاّذُ شذُ است.
 

 تَزیغ تٌش، اتصال چسبی، هَاد هركب، هاتریس فلسي های کلیدی:واشه
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ABSTRACT  

In this article, the interfacial stresses in single and double lap joints are studied. A quadratic displacement field is 

assumed in the adhesive layer. For Analyzing stress in joint the free body diagram element of fiber in adhesive and 

unadhesive part of join has been drawn. By writing the static equation for this elements, the differential equation for 

joint has been derived. Then by solving this differential equation and  using the boundary condition equation , 

displacement in fibers and so the shear stress in adhesive and axial force in fibers has been derived. The effect of 

thermal and hygrothermal stresses are also included. It is observed that the peak shear stress developed within the 

adhesive layer is function of mechanical and physical parameters  as Young’s module, Poisson’s ratio, thickness, 

thermal and hygrothermal coefficients of expansion. The results show that the double lap joint appears to reduce the 

peak shear stress within the joint significantly. For example maximum shear stress in double lap joints are nearly the 

half of single lap joints. The results are validated by FEM solution. An excellent agreement is observed between 

analytical and FE methods. 
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 مقدمه -1

 فٙبیغ در ٔزوت ٔٛاد چغجی اتقبالت ٚعيغ وبرثزد ثٝ تٛجٝ ثب

 إٞيت اس ٔٛاد ایٗ رفتبر  ٔغبِؼٝ ٞٛایی، فٙبیغ جّٕٝ اس ٔختّف

 غيزایشٚتزٚپيه ٚ ٘بٍٕٞٗ خٛاؿ ٚجٛد أب، اعت ثزخٛردار ثبالیی

 اس. اعت عبختٝ دؽٛار را آٟ٘ب ٔىب٘يىی رفتبر تحّيُ ٔزوت ٔٛاد

 ٔزوت ٔٛاد ٔىب٘يىی رفتبر ٔختّف یٞب جٙجٝ تحّيُ رٚایٗ

 .رعذ یٔ ٘ظزثٝ یضزٚر

 آسٔبیؼ ٚ تحميك ٔٛرد اخيز عبَ 70 ظزف چغجی اتقبالت

 ارائٝ ٘يش ٔتفبٚتی تحّيّی یٞب ٔذَ[ ٚ 1] ا٘ذ ٌزفتٝ لزار یثغيبر

 وٝ در وزد ارائٝ تحّيّی [2] 1ِٚىزعٖٛ ثبراِٚيٗ یثزا اعت. ؽذٜ

 داؽتٝ ثزؽی تغييزؽىُ ثتٛا٘ذ چغت ٝیال وٝ ؽذٜ فزك ،آٖ

 تغييزؽىُ ثتٛا٘ٙذ تٟٙب ؽٛ٘ذٜچغت یٞبٝ یال وٝ یعٛرثٝ ،ثبؽذ

فزك  االعتيه فٛرتثٝ ٞبٝ یال ایٗ سیزا ،ثبؽٙذ داؽتٝ عِٛی

 عَٛ در ؽٛ٘ذٜچغت ٝیال در وز٘ؼ وبٞؼ .فّت ٘ٝ ا٘ذ ؽذٜ

 ؽٛ٘ذٜ،چغت یٞبٝ یال ثٝ چغت یٞبٝ یال اتقبَ ٚ چغجی ٝ ي٘بح

 ٝ یالدر  تٙؼ ثزؽی وز٘ؼ ٚ تٛسیغ ؽذٖغيزیىٙٛاخت ثبػث

 ثيؾيٙٝ چغت، ٝ یال یا٘تٟب دٚ در ثزؽی تٙؼ .ؽذ خٛاٞٙذ چغت

 تٛا٘ذ یٕ٘ تحّيُ ایٗ اِجتٝ .اعت وٕتز ٚعظ ثغيبر ٝ ي٘بح در ٚ

      اتقبالت یثزرٚ را یٔزوش اس خبرج ثبر اػٕبَ اس ٘بؽی اثزات

 تحّيُ یثزا رٚػ ایٗ دِيُ ٕٞيٗثٝ .ثٍيزد در٘ظز عزفٝیه

 اس تز تيإٞ وٓ ثبر یٔزوش اس خبرج اثز آٟ٘بدر  وٝ ِجٝجفت اتقبالت

 .دارد یثيؾتز وبرثزد اعت، ِجٝته اتقبالت

 چغت ٝ یال ضخبٔت اثز ثزرعی ثٝ [3] 3ادیٙف 2ٚ اجبِٛٚ

4ٌال٘ذ وبر ،خٛد در تحّيُ ادیٙف ٚ اجبِٛٚ ٕٞچٙيٗ .پزداختٙذ
  ٚ

 ثزؽی ییجب جبثٝ وز٘ؼ  ٔؼبدِٝ یه اس اعتفبدٜ ثب را [4] 5رسیٙز

 را چغت ٝ یال ضخبٔت اثز ٚ داد٘ذ تٛعؼٝ چغت ٝ یال یثزا تز وبُٔ

 تٙؼ تحّيُ ایٗ در .داد٘ذ ثزرعی لزار ٔٛرد تٙؼ تٛسیغ یرٚ

 ٘زٔبَ تٙؼ ِٚی وٙذ، تغييز تٛا٘ذ یٔ ضخبٔت یراعتب در ثزؽی

 آٟ٘ب تحّيُ .اعت ؽذٜ فزك ثبثت ضخبٔت یراعتب در 6پيُ

 ٝ ي٘بح یا٘تٟب دٚ در ثزؽی ثيؾيٙٝ تٙؼ وٝ وٙذ یٔ یٙيث ؼيپ

 ا٘تٟب دٚ در ففز ثزؽی تٙؼ یٔزس ؽزایظ ٚ افتذٔی اتفبق اتقبَ

 .ؽٛد یٕ٘ ءارضب

 ٔحممبٖ اس ثؼضی ٘بٔجزدٜ، والعيه تحّيّی یوبرٞب اس پظ

         یٞبٝ یال وٝ یٔٛارد یثزا یا ثغتٝ حُ تب وزد٘ذ عؼی

                                                           
1 - Volkersen 

2 - Ojalvo 

3 - Eidinoff 

4 - Goland  

5 - Reissner 

6 - Peeling Stress 

 جٙظ اس یب جٙظ( ٚ ضخبٔت ٘ظز ٘جبؽٙذ )اس ٔؾبثٝ ؽٛ٘ذٜچغت

 ؽٛ٘ذ، تز وبُٔ ٞب ٔذَ ٞزچٝ [. أب5] وٙٙذ ارائٝ ٔزوت ثبؽٙذ، ٔٛاد

 .ؽٛد یٔ ثيؾتز یحُ وبٔپيٛتز ثٝ ٘يبس ٚ تز ذٜيچيپ حبوٓ ٔؼبدالت

 ؽٛ٘ذٜچغت یٞبٝ یال ػٙٛاٖثٝ ٔزوت یٞب تيٙيِٕ اس چٙب٘چٝ

 در یػٕٛد ٚ ثزؽی یٞب ؽىُتغييز غتیثب یٔ اعتفبدٜ وٙيٓ،

 اِٚيٗ .ؽٛ٘ذ ٌزفتٝ در٘ظز ٞبٝ یال ایٗ در ضخبٔت )ػزضی( جٟت

ٚ  7ر٘تٖٛ وٝ ثٛد وبرٞبیی ٌزفت، فٛرت سٔيٙٝ ایٗ در وٝ وبرٞبیی

9عزیٙيٛاط [،5] 8ٚیٙغٖٛ
10إِٓٗ [ 6ٚ] 

 ر٘تٖٛ .داد٘ذ ا٘جبْ [7] 

 آٟ٘ب در وٝ داد٘ذ ارائٝ ٔؾبثٟی یٞبُ يتحّ عزیٙيٛاط ٚ ٚیٙغٖٛ ٚ

 تٙؼ اس ٚ اعت ثبثت ضخبٔت أتذاد در چغت ٝ یال در تٙؼ

 حبَ ایٗ ثب .اعت ؽذٜ ٘ظزفزف ٘يش چغت ٝیال در عِٛی یػٕٛد

 آساد یا٘تٟبٞب در ففز ؽزایظ تٙؼ ٚیٙغٖٛ ٚ ر٘تٖٛ ٔذَ تٟٙب

[ 7إِٓٗ ] تحّيُ در دیٍز عزف اس .وٙذ یٔ ءارضب را اتقبَ ٝ ي٘بح

 ؽزایظ ٕٞچٙيٗ ٚ وٙذ یٔ تغييز ضخبٔت أتذاد در پيُ یٞب تٙؼ

 در ثزؽی تٙؼ لجُ تحّيُ ٞز دٚ در .وٙذ یٔ ءارضب ٘يش را یٔزس

تٙؼ  اس ٚ اعت ؽذٜ فزك ثبثت ضخبٔت جٟت در چغت ٝ یال

 .اعت ؽذٜ پٛؽیچؾٓ ٘يش چغت ٝیال در عِٛی یػٕٛد

٘بٔتمبرٖ را وٝ در  ِجٝ تهاتقبَ  [8] ٕٞىبراٖٚ  11ؽبٖ چٗ

ٔتفبٚت ثبؽذ، تحّيُ  تٛا٘ذ یٔ ٞبٝ یالآٖ عَٛ، جٙظ ٚ ضخبٔت 

دٚثؼذی  بدٜ اس حبِت االعتيه خغی در حبِتثب اعتف آٟ٘بوزد٘ذ. 

 13وزدٖ ٔىُٕ ا٘زصی وز٘ؾی، ثب وٕي12ٝٙٚ رٚػ حغبة تغييزات

ثزای تٛسیغ تٙؼ در  14یا ثغتٝ، حُ یا ففحٝدر حبِت وز٘ؼ 

دعت آٚرد٘ذ. در ایٗ رٚػ تٕبٔی ؽزایظ چغجی ثٝ ٝي٘بحعَٛ 

 ٝیالٔزسی ثزای تٙؼ، ارضبء ؽذٜ ٚ تٙؼ ثزؽی در دٚ ا٘تٟبی 

ٕٞچٙيٗ  آٟ٘بٚعظ ثغيبر وٕتز اعت.  ٝ ي٘بحچغت، ثيؾيٙٝ ٚ در 

را ثزای رعيذٖ ثٝ تٙؼ وٕتز ثزرعی  ٞبٝ یالضخبٔت  تأثيز

 وزد٘ذ.

          فّت ٚ ،ِجٝ ته اتقبالت ]9[ عبٞزیٚ  ؽبٞيٗ

Single Strap  را ثب اعتفبدٜ اس رٚػ ا٘ضی وز٘ؾی ٔٛرد ثزرعی

 دعت ثٝ ٞبٝ یالثزای ٔحبعجٝ خيش در  یا راثغٝ آٟ٘ب .لزار داد٘ذ

، ضزایجی ثزای 15یا اعتٛا٘ٝآٚردٜ ٚ ثب اعتفبدٜ اس فزضيٝ خٕؼ 

 (چغجی ٝ ي٘بح)در اثتذا ٚ ا٘تٟبی   16یا ِجٌٝؾتبٚرٞبی  ٔحبعجٝ

                                                           
7 - Renton  

8 - Vinson 

9 - Srinivas 

10 - Allman 

11 - Cheng 

12- Variation Method 

13- Complementary Strain Energy 

4- Close Form Solution 

15- Cylindrically Bending 

16- Edge Moments 
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 31                                                                            ...      ای ای در اتقبالت ِجٝ ٔحبعجٝ تحّيّی ٚ اجشاء ٔحذٚد تٙؼ ثزؽی ثيٗ الیٝ

آٔذٜ در ایٗ تحّيُ ثب رٚػ اجشاء دعتارائٝ داد٘ذ. ٘تبیج ثٝ

 ٚ ٕٞچٙيٗ رٚػ تجزثی ٔمبیغٝ ؽذٜ اعت. ٔحذٚد

ثشري  یٞب زؽىُييتغفتٗ اثز ٌزدر٘ظز ]10[ 2ٚ تبٍ٘جب 1ِٛ

ٚ ٕٞچٙيٗ  ٞبٝ یالػزضی ثزؽی در  یٞب ییجب جبثٝخغی( ٚ )غيز

 ِجٝ تهرٚاثظ تؼبدَ، ٔؼبدالت دیفزا٘غيّی حبوٓ را ثزای اتقبَ 

اس  ییٞبٝ یالایٗ تحّيُ ثزای اتقبالتی وٝ دارای . اعتخزاج وزد٘ذ

وبٔپٛسیتی ثب چيذٔبٖ ٔتمبرٖ،  یٞبٝ یالٔٛاد ٕٞغبٍ٘زد ثٛدٜ ٚ یب 

 ٔؼبدِٝدٚ  آٔذٖ دعت ثٝایٗ تحّيُ ٔٙجز  ثبالیی دارد. دلت

٘بؽی اس ثزؽی ٚ  یٞب وز٘ؼدْٚ ثزحغت ٔزتجٝ  وٛپّٝدیفزا٘غيُ 

فٛرت رفتبر چغت ثٝ وٝ یفٛرتدر ٚ ؽٛد یٔ ٞب تٛرق الیٝ

خغی در٘ظز ٌزفتٝ ؽٛد، ایٗ ٔؼبدالت حُ ثغتٝ ٘خٛاٞٙذ غيز

   ٔؼبدالت دیفزا٘غيُ داؽت. اٌز اتقبَ ثبال٘ظ ؽذٜ ثبؽذ، 

. یىی اس ٔؼبدالت دیفزا٘غيُ ؽذٜ، غيزوٛپّٝ خٛاٞٙذ ؽذٔٙتج

ثيٗ تٙؼ ثزؽی ٚ وز٘ؼ ثزؽی ٚ دیٍزی ارتجبط ثيٗ تٙؼ   راثغٝ

. چغت ٘ؾبٖ خٛاٞذ داد ٝیالرا در  ٞب الیٝ٘بؽی اس تٛرق ثب وز٘ؼ 

خٛثی تغييزات آٔذٜ ثزای تٙؼ ٘بؽی اس تٛرق، ثٝدعتثٝ راثغٝ

 راثغٝ آٟ٘ب. دٞذ یٔچغجی ٘ؾبٖ  ٝي٘بحتٙؼ را در عَٛ 

٘غجت ثٝ رٚػ ؽبٞيٗ  یا ِجٝثزای تؼييٗ ٌؾتبٚرٞبی  یتز عبدٜ

ؽزایظ ٔزسی در ٕٞچٙيٗ ایٗ رٚػ  .ارائٝ وزد٘ذ ]9[ ٚ عبٞزی

آٔذٜ دعتٚ ٘تبیج ثٝ وٙذ یٔ ءاتقبَ را ارضب ٝ ي٘بح آسادِ  یا٘تٟب دٚ

 ثب رٚػ حُ ػذدی ٔمبیغٝ ؽذٜ اعت.

ػٛأّی ٕٞچٖٛ  تأثيز٘يش ثٝ ثزرعی  ]11[ ٚ ٕٞىبراٖ 3عبٚا

دیٍز، ٘غجت ضخبٔت یه ٝچغجيذٜ ث یٞبٝ یال٘غجت ضخبٔت 

 یٞبٝ یالچغجيذٜ ثٝ الیٝ چغت ٚ ٘غجت ٔذَٚ یبً٘  یٞبٝ یال

در تحّيُ خٛد ثب اعتفبدٜ اس تٛاثغ تٙؼ  آٟ٘بچغجيذٜ، پزداختٙذ. 

در  ٞب تٙؼثزای ٔحبعجٝ  یا راثغٝایزی ٚ ؽزایظ ٔزسی تٙؼ، 

دعت آٚرد٘ذ ٚ رٚاثظ حبفُ را ثب رٚػ عَٛ ٘بحيٝ چغجی ثٝ

 اجشاء ٔحذٚد ٚ رٚػ تجزثی ٔمبیغٝ وزد٘ذ.

در اتقبالت چغجی  یاٝ یال بٖئدر ایٗ پضٚٞؼ تٛسیغ تٙؼ 

، جفت ِجٝ در حضٛر یه ػيت در ِجٝ تهاس جّٕٝ اتقبَ  یا ِجٝ

تحّيّی ٔزثٛط  یٞب ٔذَچغت ٔٛرد ثزرعی لزار ٌزفتٝ اعت. در 

ؽٛ٘ذٜ تٟٙب چغت یٞبٝ یالثٝ ایٗ پضٚٞؼ، فزك ؽذٜ اعت وٝ 

 چغت ثتٛا٘ذ ٝیالثتٛا٘ٙذ تغييزؽىُ عِٛی داؽتٝ ثبؽٙذ. أب 

ی، تغييزؽىُ عِٛی ٘يش داؽتٝ ثبؽذ. یه ثز تغييزؽىُ ثزؽػالٜٚ

دْٚ ثزای چغت در راعتبی ضخبٔت جبیی درجٝٝٔؼبدِٝ جبث

٘ظز ٌزفتٝ ؽذٜ اعت. تٙؼ ثزؽی در راعتبی ضخبٔت چغت در

                                                           
1 - Lou  

2 - Tong 

3 - Sawa 

اس ِحبػ ٔؾخقبت فيشیىی ٚ  تٛا٘ٙذ یٔ ٞبٝ یالٔتغيز اعت ٚ 

ایٗ ٔذَ ٘غجت ثٝ عبیز  ،رٚٞٙذعی غيزٔؾبثٝ ثبؽٙذ. اس ایٗ

. وٙذ یٔتٛسیغ تٙؼ ارائٝ  ٘حٜٛاس  تز یوّ ثغتٝحُ ، یه ٞب ٔذَ

 تٛا٘ذ یٔلٛت ثغيبر ٟٔٓ ایٗ تحّيُ ایٗ اعت وٝ  ٘مغٕٝٞچٙيٗ 

وبر ٝث یا ِجٝراحتی ثزای دعتٝ ٚعيؼی اس ا٘ٛاع اتقبالت آٖ را ثٝ

ٔحذٚد  ءآٔذٜ اس حُ اجشادعت ثٝثب ٘تبیج  ٞب ٔذَثزد. تٕبٔی ایٗ 

 عٙجی ؽذٜ اعت.فحت ANSYS افشار ٘زْ  ّٝيٚعثٝ

فٛرت ثٝ ٞب یٌذارتٕبٔی فزضيبت ثٙبثز االعتيه خغی ٚ ثبر

 اعتبتيىی در٘ظز ٌزفتٝ ؽذٜ اعت.
 

 معادالت حاکم -2

 ٝیالاعتخزاج ٔؼبدالت حبوٓ ثز تٙؼ در   ٘حٜٛ لغٕتدر ایٗ 

چغت تؾزیح  ٝیالدر  ِجٝ جفتٚ  ِجٝ تهچغت ثزای اتقبالت 

جبیی در ٝٔؼبدالت جبث خٛاٞذ ؽذ. ثب اػٕبَ ؽزایظ ٔزسی ٔٛجٛد،

   اِيبف ٚ تٙؼ ثزؽی در چغت ٚ ثبر ٔحٛری ٔٛجٛد در اِيبف 

 دعت آٔذٜ اعت.ثٝ
 

 لبه تکاتصال  -2-1

  ٌغتزدٜ ثبر فٛرتثٝ وٝ اتقبَ ثٝ اػٕبِی ثبر ایٙىٝ ثٝ تٛجٝ ثب

ٚ  وٙذ یٕ٘ تغييز ؽٛد یٔ ؽٛ٘ذٜ اػٕبَچغت یٞبٝ یال ثٝ یىٙٛاخت

 زييتغ  (z) پٟٙب أتذاد در چغجی ٝي٘بح در ٘يش ثزؽی تٙؼ

 ٔغبثك یدٚثؼذ ٔذَ ثٝ را اتقبَ یثؼذٔذَ عٝ تٛاٖ یٔ. وٙذ یٕ٘

 وزد. داد ٚ عپظ تٙؼ ثزؽی را ٔحبعجٝ تمّيُ 1 ؽىُ

 

 
 .ِجٝدٚثؼذی اتقبَ ته ٔذَ (:1) شکل

 

 :ؽٛد یٔ اعتفبدٜ سیز فزضيبت اس تحّيُ ایٗ در

 ٌزفتٝ در٘ظز خغی االعتيه ٔحذٚدٜ در ٞبٝ یال تٕبٔی رفتبر -1

 ،ؽٛد یٔ

 تغييزؽىُ ثزػالٜٚ ثتٛا٘ذ چغت ٝ یال وٝ اعت ؽذٜ فزك -2

 ؽيزًِ یثبؽذ )تئٛر داؽتٝ ٘يش عِٛی تغييزؽىُ ثزؽی،

 ،(ؽذٜ افالح
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 داؽتٝ عِٛی تغييزؽىُ ثتٛا٘ٙذ تٟٙب ؽٛ٘ذٜچغت یٞبٝ یال -3

 ثبؽٙذ.

 ٞبٝ یال اثؼبد عبیز ثب ٔمبیغٝ در t0 ،t1  ٚt2 یٞب ضخبٔت چٖٛ -4

 (σy1= σy2= σy3=0) یا ففحٝ تٙؼ را ِٝأٔغ ٞغتٙذ، ٘بچيش

 شي٘ (εz1,2,3=0) یا ففحٝ وز٘ؼ فزك ایٗ، ثز افشٖٚ .ٕ٘ٛد فزك

 [ ٘يش5] ایٗ اس پيؼ اعبعی فزضيبت ایٗ .ؽٛد یٔ ٌزفتٝ ٘ظز در

 ،اعت ٌزفتٝ اعتفبدٜ لزار ٔٛرد

 ٚ ثزؽی یٞب ؽىُ تغييز اس ٔؼٕٛالً والعيه، تحّيُ ٔؾبثٝ -5

 در ؽٛ٘ذٜ چغت یٞبٝ یالػزضی(  ضخبٔت )یب جٟت در یػٕٛد

 ٚ ؽٛد یٔ یپٛؽ چؾٓ الیٝ ایٗ در عِٛی یٞب ؽىُ تغييز ٔمبثُ

 اس اعت، ٘بچيش اثؼبد عبیز ثب ٔمبیغٝ در ٞبٝ یال ضخبٔت چٖٛ -6

 .ؽٛد یٔ ٘ظز فزف ثبرٞب ثٛدٖٔحٛر ٞٓغيز اس ٘بؽی خٕؾی ٌؾتبٚر

 آساد دیبٌزاْ اعت السْ تؼبدَ، ٔؼبدالت آٚردٖ دعتثٝ یثزا

 .ؽٛد ٌزفتٝ در٘ظز 2فٛرت ؽىُ ثٝ دْٚ ٚ ٚعظ اَٚ، ٝ یال
 

 
 .ِجٕٝ٘ٛدار جغٓ آساد إِب٘ی اس اتقبَ ته (:2)شکل 

 :ٞغتٙذ 3تب  1فٛرت رٚاثظ تؼبدَ ثٝ 2ثب تٛجٝ ثٝ ؽىُ 

(1)    

  
   ( ) 

(2)    

  
   ( )    ( ) 

(3)    

  
    ( ) 

τ1(x) 1 ؽٕبرٜ ٝیال ٚ چغت ٝ یال ثيٗ ثزؽی تٙؼ ٚ τ2(x) تٙؼ 

 .ثبؽٙذ یٔ 2 ؽٕبرٜ ٝیال ٚ چغت ٝیال ثيٗ ثزؽی

 (4) ٔؼبدِٝفٛرت چغجی ثٝ ٝیالجبیی عِٛی جبثٝ ٔؼبدِٝ

 .ؽٛد یٔدر٘ظز ٌزفتٝ 
 

 

(4) 
  (   )    ( )  

 

  
[  ( )    ( )]  

   

  
 [  ( )

   ( )     ( )] 
 

 ٚ 1  ؽٕبرٜ ٝیالجبیی عِٛی ٝتزتيت جبثثٝ u1  ٚu2 ،وٝ در ایٙجب

 ففحٝجبیی عِٛی ٝجبث u0 ،ٞغتٙذ. ٕٞچٙيٗ xٚ تبثؼی اس  2

 ٞب ییجبٝجبثثزای  .ثبؽذ یٔلزار دارد،  y=0ٚعظ چغت وٝ در 

 ثزلزار اعت: (5) در ففحٝ ٔيب٘ی راثغٝ

( )   اِف( -5)    (   ) |   
  
 ⁄
 

( )   ة( -5)    (   ) |   
 

( )   ج( -)ة    (   ) |  
  
 ⁄
 

 :ثزلزار اعت (6) ثزای تٙؼ ثزؽی راثغٝ

(6)  (   )    (
   
  

 
  

  
) 

ν جبیی در جٟتٝجبث (z) ٝفٛرت یىٙٛاخت در٘ظز اعت وٝ ث

   ٌزفتٝ ؽذٜ اعت. در ٘تيجٝ

  
 ٚاثظثب تٛجٝ ثٝ ر .ثبؽذ یٔ   

 :ؽٛد یٔحبفُ  (7)راثغٝ  (،6 ٚ 4)

 

(7) 
 (   )  

  
  
[  ( )    ( )]  

    

  
 [  ( )    ( )

    ( )] 
 (8) ٔؼبدِٝفٛرت ٝچغت ث ٝ یالاس عزفی ٘يزٚی ٔحٛری در 

 :ؽٛد یٔٔحبعجٝ 

(8)   ( )  ∫    (   )  

  
 ⁄

 
  
 ⁄

 

 x  ٚy چغت ٚ تبثؼی اس ٝیالتٙؼ ٔحٛری در     ، در ایٙجب وٝ

تزتيت ثٝ 2ٚ  1  ؽٛ٘ذٜچغت یٞبٝ یالاعت. تٙؼ ٔحٛری در 

     ثزاثز ثب
  ( )

  
 ٚ   

  ( )

  
 .ثبؽذ یٔ 

ثيٗ تٙؼ ٚ   راثغٝ یعجك لبٖ٘ٛ ٞٛن ٚ فزضيبت تحّيّ

 :اعت (9)راثغٝ فٛرت وز٘ؼ ثٝ

 

 

 

(9) 
{
  
 

  
     

  ( )

     
(          )           

    
  ( )

     
(          )           

    
   (   )

  
(    

 )           

              

 ثزػالٜٚ تحّيُ، تزؽذٖوبُٔ جٟت ذيٙيث یٔ عٛروٕٝٞبٖ

 یٞب وز٘ؼ اثز تٛاٖ یٔ حزارتی، یٞب وز٘ؼ اثز در٘ظزٌزفتٗ

    ٔيذاٖ ثيٗ راثغٝ عجك عزفی اس. ٕ٘ٛد اضبفٝ ٘يش را رعٛثتی

 :(10)راثغٝ  وز٘ؼ ٚ جبییجبثٝ

 

 

 

(10) 

    
   
  

 

    
   
  

 

    
   
  

 

 (11) راثغٝ (6)  ٔؼبدِٝوٕه ٚ ثٝ (1)ٌيزی اس ٔؼبدِٝ ٚ ثب ٔؾتك

 :ؽٛد یٔحبفُ 

(11)    
 

   
 
  
  
*
    ( )

  
 
   ( )

  
 
    
  

+ 
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 33                                                                            ...      ای ای در اتقبالت ِجٝ ٔحبعجٝ تحّيّی ٚ اجشاء ٔحذٚد تٙؼ ثزؽی ثيٗ الیٝ

 :ؽٛد یٔحبفُ  (12)راثغٝ  (7 -11)حبَ ثب تزويت رٚاثظ 

 

 

 

 

 

 

(12) 

   
 

   
 *
   
  
(
          

     
)  

   
  
(
    

 

    
)+   

 *
   
  
(
          

     
)

 
   
  
(
    

 

    
)+   

 
  
  
*           

  
   
  
(
    

 

    
)+ 

ؽذٖ رٚاثظ ٚ ٕٞچٙيٗ وبٞؼ تؼذاد ثزای پزٞيش اس عٛیُ

اعتفبدٜ  (13) فٛرت راثغٝثؼذ ثٝٔتغيزٞب، اس وّٕبت ثذٖٚ

 :ؽٛد یٔ

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) 

𝜉  
 

 
     

  
  
     

  
  
     

    
  

 𝜉
 
 

  

  

  
 
 

  
 (     

  
 
) 

(        )  
   
    

(        )     (    ) (
 

  
)
 

 

   
     
      

(
          
    

 
)       

    
     
      

(
          
    

 ) 

𝛷
 
 
      

  
(
           

 (    )
)  

𝛷
 
 
      

  
(
           

 (    )
)    

 ،یٔحٛر ٘يزٚ عِٛی، ٔٛلؼيت تزتيتثٝ         (13)در رٚاثظ 

، δ1 .ثؼذ ٞغتٙذجبیی عِٛی ثذٖٚٝٚ جبث یاٝ یال بٖئ ثزؽی تٙؼ

δ2 ٚ Ω ٝیٞبٝ یالخٛاؿ ٔبدی ٚ ٞٙذعی   وٙٙذٜتزتيت ثيبٖ ث 

خٛاؿ ٌزٔبیی   ز٘ذٜيثزٌدر Φ2 ٚΦ1ؽٛ٘ذٜ ٚ چغت ٚ چغت

 .ثبؽذ یٔ   ، خٛاؿ چغت ٚٞبٝ یال

ت ثزحغ یا ٔؼبدِٝ، (12)  ٔؼبدِٝ در (13) ٍذاری رٚاثظیجب ثب

 .ؽٛد یٔفٛرت سیز حبفُ ثٝ ثؼذوٕيبت ثذٖٚ

(14)     
 𝜉 

   (    )   (  
  
 
)    (   𝛷  ) 

ٚ  ا٘جبْ داد٘يش  (3)  ٔؼبدِٝثزای  تٛاٖ یٕٔٞيٗ رٚ٘ذ را 

 .تؾىيُ دادرا  (15) دعتٍبٜ ٔؼبدالت دیفزا٘غيُ وٛپّٝ 

 
 

(15) 
{
 
 

 
  

   
 𝜉 

   (    )   (  
  
 
)     (   𝛷  )

    
 𝜉 

   (  
  
 
)    (    )    (   𝛷  )

 

 ( اعت:16)ٔغبثك راثغٝ ِجٝ ؽزایظ ٔزسی ثزای اتقبَ ته

 

(16) 

  ( )    
  ( )    
  ( )    
  ( )    

 ؽٛد ٘ٛؽتٝ ثؼذثذٖٚ وٕيبت ثزحغت (2 - 3)اٌز ٔؼبدالت 

 در وؾؾی ی٘يزٚ ثب ثؼذثذٖٚ یاٝ یال ثيٗ ثزؽی تٙؼ ثيٗ راثغٝ

 :ثٛد خٛاٞٙذ (17)راثغٝ  فٛرتثٝ ؽٛ٘ذٜ چغت یٞبٝ یال

 

(17) 

    
   
 𝜉

 

    
   
 𝜉

 

ٚ  1تزتيت تٙؼ ثزؽی ثيٗ چغت ٚ الیٝ ثٝ   ٚ   ، تٛجٝ ؽٛد وٝ

 دْٚٔزتجٝ خغی دیفزا٘غيُ ٔؼبدالت دعتٍبٜ حُ اسٞغتٙذ.  2

 :دعت آٚردٝث (18)ٔغبثك ٔؼبدِٝ را    ٚ    تٛاٖ یٔ (15)  وٛپّٝ

 

 

(18) 

  (𝜉)    
( )(   

       
    )

   
( )(   

       
    )     

  (𝜉)    
( )(   

       
    )

   
( )(   

       
    )     

 ٔمبدیز ٘يش     .ٞغتٙذ ٔؼبدالت خقٛفی یٞب پبعخ   و   

و  Ω ،1δ )وٝ ثزحغت ت دعتٍبٜ ٔؼبدالتیضزا ٔبتزیظ ضٜیٚ

2δ  ٚ )ٞغتٙذHi ثب اعتفبدٜ  ،ٞغتٙذ آٟ٘ب ثب ٔتٙبظز یٞب ضٜیٚ ثزدار

 .ؽٛ٘ذ یٔٔحبعجٝ  یاٝ یال بٖئثزؽی  یٞب تٙؼ (17)اس رٚاثظ 

 

 متقارن لبه جفتاتصال  -2-2

 یٗ. ااعت ؽذٜ آٚردٜ 3 ؽىُ در ٔتمبرٖ  ِجٝ جفت اتقبَ ٔذَ

. اعت ارتٛتزٚپيه ثب خٛاؿ وبٔپٛسیتی ٝ یال عٝ اس ٔتؾىُ اتقبَ

 در ٔؼبدالت، خبفی تغييز ثذٖٚ لجّی ٔذَ ٔب٘ٙذ اِجتٝ وٝ

 ٝیال ٞٙذعی ٚ یٔبد خٛاؿ. ثبؽٙذ ٞٓ ٕٞغبٍ٘زد تٛا٘ٙذ یٔ

 ٔتمبرٖ اتقبَ در ِٚی ،ثبؽذ ٔتفبٚت تٛا٘ذ یٔ 2 ٚ 1  ؽٕبرٜ

 ؽذٜ اعت( اػٕبَ آٟ٘ب ثٝ     ثبر )وٝ پبیيٗ ٚ ثبال ٝ یال خٛاؿ

 .اعت ٔؾبثٝ

 
 .اتقبَ جفت ِجٝ ٔتمبرٖ (:3)شکل 

 

 ایٗ در تٙؼ تٛسیغ ثٝ ٔزثٛط ٔؼبدالت آٚردٖ دعتثٝ یثزا

 اتقبَ یب ثبال پبیيٗ  ٘يٕٝ تٟٙب 4ٔغبثك ؽىُ  وبفيغت ٔذَ،

 .ؽٛد ٌزفتٝ در٘ظز
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 .ٔتمبرٖ ِجٝ٘يٕٝ پبیيٙی اتقبَ جفت (:4)شکل 

 

 فٛرتثٝ ٔذَ ایٗ ثٝ ٔزثٛط ثؼذثذٖٚ حبوٓ ٔؼبدالت ثٙبثزایٗ

     وٕيبت ٕٞبٖ ٘يش ،ثذٖٚ وٕيبت) ثبؽذ ٔی (19) ٔؼبدالت

 ٞغتٙذ(. ِجٝته اتقبَ یثزا ؽذٜثؼذ تؼزیفثذٖٚ

 
(19) 

{
 
 

 
  

   
 𝜉 

   (    )   (  
  
 
)     (     𝛷  )

    
 𝜉 

   (  
  
 
)    (    )    (     𝛷  )

 

 :ٞغتٙذ (20)فٛرت ٔؼبدالت ؽزایظ ٔزسی ٞٓ ثٝ

 
(20) 

  ( )    
  ( )    
  ( )    
  ( )    

  

 محدود ءمدل سازی به روش اجسا -3

 ءافشار اجشا٘زْ APDL٘ٛیغی در ٔحيظ ثب اعتفبدٜ اس ٔبوزٚ

     ٚ ٔمبدیز یعبس ٔذَاتقبَ وبٔپٛسیتی ٔٛرد٘ظز  ANSYSٔحذٚد 

 .ا٘ذ ؽذٜٔحبعجٝ  ٞب تٙؼجبیی ٚ در ٘تيجٝ ٝجبث
 

 لبه تکاتصال  -3-1

٘ؾبٖ  5در ؽىُ  ِجٝ تهٞبی ٞٙذعی ٔزثٛط ثٝ اتقبَ پبرأتز

 دادٜ ؽذٜ اعت.

 
 پبرأتزٞبیِجٝ ٕٞزاٜ ثب ٔذَ دٚثؼذی اتقبَ ته (:5)شکل 

 .ٞٙذعی

عَٛ ضخبٔت  t0 ،ؽٛد یٔوٝ در ؽىُ ٔؾبٞذٜ  ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖ

ضخبٔت الیٝ  t2ٚ  1ضخبٔت الیٝ چـغت ؽٛ٘ذٜ  t1الیٝ چغت، 

 .ثبؽذ یٔؽذٜ عَٛ ٘بحيٝ چغت Lٚ  2ؽٛ٘ذٜ چغت

در٘ظز  6فٛرت ؽىُ ثزای ٔغئّٝ ٔٛرد٘ظز ؽزایظ ٔزسی ثٝ

ثزای  ؽٛد یٌٔٛ٘ٝ وٝ در ؽىُ ٔؾبٞذٜ . ٕٞبٖؽٛد یٌٔزفتٝ 

پبیذاری ثيؾتز ٔغئّٝ در ا٘تٟبٞبی دٚعزف اتقبَ اس ٔفبفُ 

 ِغش٘ذٜ اعتفبدٜ ؽذٜ اعت.
 

 
 .ٚ ؽزایظ ٔزسی ٔزثٛط ثٝ آٖ ِجٝ تهاتقبَ  (:6)شکل 

 

 ٚ SOLID186 إِبٖ دٚ تٛعظ تٛاٖ یٔ را ٔٛرد٘ظز ٔذَ

PLANE82 َیثؼذ عٝ یٞب إِبٖ. ٕ٘ٛد عبسیٔذ SOLID186 

 یٞب إِبٖ ثٝ ٘غجت ٞغتٙذ، آسادی درجٝ 60 ٚ ٌزٜ 20 دارای وٝ

PLANE82 ٝٔذت ٞغتٙذ، آسادی درجٝ 16 ٚ ٌزٜ 8 دارای و 

 یبدؽذٜ إِبٖ دٚ ٞز وٝ آ٘جبیی اس. دٞٙذ یٔ افشایؼ را پزداسػ

 اعت دٚثؼذی ٘يش ٔٛرد٘ظز ٔذَ ٚ دٞٙذ یٔ ٘تيجٝ را جٛاة یه

 تٛعظ تِٛيذؽذٜ ؽجىٝ. اعت ؽذٜ اعتفبدٜ PLANE82 إِبٖ اس

 .اعت ؽذٜ دادٜ ٘ؾبٖ 7 ؽىُ در إِبٖ ایٗ
 

 

تٛعظ إِبٖ  ِجٝ تهؽجىٝ تِٛيذؽذٜ ثزای اتقبَ  (7)شکل 

PLANE82. 

در  ِجٝ تهثزؽی در اتقبَ  ؽٕبی وّی وب٘تٛر تٛسیغ تٙؼ

     عبسیدر ایٗ ٔذَ ٕ٘بیؼ دادٜ ؽذٜ اعت. 8 ؽىُ

=0.004m t0،=0.005m t1،=0.005m t2 ،L=0.01m  ٚ

P=150Pa ٔثبؽذ ی. 

ثزای ثزرعی ثٟتز ایٗ تٛسیغ تٙؼ دٚ ٔغيز ثز رٚی الیٝ 

( اعت. تٛسیغ تٙؼ 8 ؽىُؽذٜ )تؼزیفثبالیی ٚ پبیيٙی چغت 

 اعت. 9ثزؽی ثز رٚی ایٗ دٚ ٔغيز ٔغبثك ؽىُ 
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ٕٞزاٜ ثب دٚ  ِجٝ تهوب٘تٛر تٙؼ ثزؽی در اتقبَ (: 8)شکل 

 .ؽذٜٔغيز تؼزیف

 
ثز رٚی ٔغيزٞبی  ِجٝ تهتٙؼ ثزؽی در اتقبَ  (:9)شکل 

 .2 ٚ 1ؽٕبرٜ 

 

وٝ ٕ٘ٛدار تٙؼ ثزؽی در الیٝ  ؽٛد یٔٔؾبٞذٜ  9در ؽىُ 

وٝ  ؽٛ٘ذ یٔاتقبَ دچبر افشایؼ تٙؼ  یٞب ِجٝثبالیی ٚ پبیيٙی در 

ٕٞچٙيٗ  .لبثُ تٛجيٝ اعت ٞب ِجٝثب تٛجٝ ثٝ تٕزوش تٙؼ در 

فٛرت ضزثذری رفتبر تٙؼ ثزؽی در الیٝ ثبالیی ٚ پبیيٙی ثٝ

 ٔؾبثٝ دار٘ذ.
 

 متقارن لبه جفتاتصال  -3-2

 ِجٝ جفتثزای اتقبَ  ِجٝ تهٜ ثزای اتقبَ ٔؾبثٝ ٔزاحُ ا٘جبْ ؽذ

 در ؽزایظ ٔزسی اعت. آٟ٘بتٟٙب تفبٚت  ٚ زدیپذ یٔفٛرت 

  ثب تٛجٝ ثٝ  ٘ؾبٖ دادٜ ؽذ 4 ٌٛ٘ٝ وٝ در ؽىُٕٞبٖ

٘يٕی اس ٔذَ را  تٛاٖ یِٔجٝ ٔتمبرٖ ثٛدٖ اتقبَ جفتٔتمبرٖ

ثز آٖ  11در٘ظز ٌزفت ٚ ؽزایظ ٔزسی تمبرٖ را ٔغبثك ؽىُ 

 اػٕبَ ٕ٘ٛد.
 

 
 .ِجٝ جفتؽزایظ ٔزسی در اتقبَ  (:11)شکل 

٘يش در ثبال ٚ پبیيٗ الیٝ چغت تٙؼ  ِجٝ جفتثزای اتقبَ 

 اعت. 11 ثزؽی ٔغبثك ؽىُ
 

 
تٙؼ ثزؽی ثز رٚی الیٝ ثبالیی ٚ پبیيٙی در اتقبَ  :(11)شکل 

 .ِجٝ جفت

تٙؼ ثزؽی  ؽٛد یٔٔؾبٞذٜ  11ٌٛ٘ٝ وٝ در ؽىُ ٕٞبٖ

. ٔبوشیٕٓ افتذ یٔاتفبق  ِجٝ جفتاتقبَ  یٞب ِجٝٔبوشیٕٓ در 

ٚ در ِجٝ عٕت راعت اتقبَ  ثبالی چغتٔغّك تٙؼ ثزؽی در 

وٝ تٙؼ ٔبوشیٕٓ ٘يش در ایٗ . ایٗ ٘تيجٝ اس آ٘جبییافتذ یٔاتفبق 

 لبثُ تٛجيٝ اعت. ،افتذ یٔ٘مغٝ اتفبق 

 

 نتایج -4

 ثٝ یاٝ یال بٖئ ثزؽی یٞب تٙؼ تٛسیغ آٔذٜ،دعتٝث ٔؼبدالت ثٙبثز

 ٞٙذعی، ٔىب٘يىی، خٛاؿ  ز٘ذٜيثزٌ در وٝ ثؼذ ثذٖٚ پبرأتز 5

 ٞغتٙذ، ؽٛ٘ذٜچغت یٞبٝ یال ٚ چغت ٝ یال ییٌزٔب ٘ٓ ٚ ٌزٔبیی

 ٝ یال ثيٗ ثزؽی تٙؼ ٕ٘ٛدار 12-13 یٞب ؽىُ دارد. در ثغتٍی

ثزای  ٔختّف حُ یٞب رٚػ ثب ،ؽٛ٘ذٜ چغت یٞبٝ یال ٚ چغت

 ؽٛ٘ذٜ،چغت یٞبٝ یال جٙظ. اعت ؽذٜ ارائٝ ِجٝ تهاتقبَ 

 ٔؾخقبت .ثبؽذ یٔ اپٛوغی اس چغت جٙظ ٚ اپٛوغی اسٌزافيت
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 (m)عَٛ اتقبَ 

 1تٙؼ ثزؽی ثز رٚی ٔغيز ؽٕبرٜ 
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 (m)عَٛ اتقبَ

 تٙؼ ثزؽی در ثبالی چغت
 تٙؼ ثزؽی در پبیيٗ چغت
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 اس وٝآٖ یثزا .اعت ؽذٜ آٚردٜ 1 در جذَٚ ٔٛاد ایٗ ثٝ ٔزثٛط

 ثب عبدٜ  ِجٝ ته ٔذَ ثٝ ٔزثٛط حُ ؽٛد، یبفتٝ اعٕيٙبٖ حُ فحت

 ؽذٜ ٔمبیغٝ ٔحذٚد إِبٖ حُ ثٝ ٔزثٛط ٘تبیج [ 1ٚ] تحّيّی حُ

 .اعت
 

 

 
 در أتذاد ٘بحيٝ چغجی S1تٛسیغ تٙؼ ثزؽی  :(12)شکل 

 .ِجٝ تهثزای اتقبَ 

 
در أتذاد ٘بحيٝ چغجی  S2تٛسیغ تٙؼ ثزؽی  :(13)شکل 

 .ِجٝ تهثزای اتقبَ 
 

 آٔذٜ،دعتثٝ ٘تبیج ،اعت ٔؾخـ ٕ٘ٛدارٞب اس وٝ ٌٕٛ٘ٝٞبٖ

اتقبَ  ٚعظ ٘ٛاحی در خقٛؿثٝ .دار٘ذ ٞٓ ثب ثغيبرخٛثی تغبثك

 .ٞغتٙذ ٔٙغجك ٞٓ ثز وبٔالً اعت( ٕ٘ٛدارٞب وٕيٙٝ تٙؼ )وٝ

 وٝ ییٞبُ يتحّ در اعت، ٔؾخـ ٞٓ ؽىُ دٚ ایٗ اس وٝعٛر ٕٞبٖ

 ٔمذار ثيؾيٙٝ اس تٙؼ ثزؽی ،ؽٛد یٕ٘ارضب  یٔزس ؽزایظ آٟ٘ب در

 [. 12اعت ] ثيؾتز ٚالؼی

 اثز وٝ ؽٛد یٔ دیذٜ ٚضٛحثٝ ٞب ؽىُ ایٗ در ٕٞچٙيٗ

)حُ  چغت ضخبٔت جٟت در ثزؽی تٙؼ تغييزات ٔٙظٛروزدٖ

 چغت ضخبٔت جٟت در ثزؽی تٙؼ وٝحبِتی ثٝ ٘غجت افّی(

 یٞب تٙؼ تخٕيٗ تزؽذٖثشري ثبؽذ، ؽذٜ ٌزفتٝ در٘ظز ثبثت

 .اعت ٓٔبوشیٕ ثزؽی

 خٛاٞٙذ اتفبق ا٘تٟب دٚ در ٘شدیىی ثيؾيٙٝ ثزؽی یٞب تٙؼ 

 ٚالغ در .وٙٙذ یٔ ٔيُ ففز عٕتثٝ یتٙذ ثغيبر ؽيت ثب ٚ افتبد

 .ثبؽذ ٘زْ ؽٛ٘ذٜ چغت یٞبٝ یال جٙظ وٝ اعت سیبد تفبٚت ٚلتی

 دیٍز اعت.ٔب٘ٙذ ٞٓ S1ٚ S2  تٛسیغ

دِيُ تٕزوش ثٝ S1ثب ایٗ تفبٚت وٝ تٙؼ ثزؽی ٔبوشیٕٓ  

چغجی اتفبق  ٝي٘بحدر ا٘تٟبی  S2تٙؼ ثيؾتز در اثتذا ٚ ثزای 

 افتذ.ٔی

دادٜ  ٘ؾبٖ ِجٝ جفتاتقبَ ایٗ ٔمبیغٝ ثزای  14-15در ؽىُ 

 ؽذٜ اعت.
 

 SIٕٞٝ وٕيبت ثزحغت ) ٞب الیٝٔؾخقبت  (:1)جدول 

 .(ثبؽذ ٔی

 ٔبدٜ
ٔذَٚ 

 االعتيغيتٝ

ضزیت 

 پٛاعٖٛ

ضزیت 

ا٘جغبط 

 حزارتی

ضخبٔت 

 الیٝ

ٌزافيت 

 اپٛوغی
11E727/1 3/0 5-E2 05/0 

 9E171/5 35/0 5-E2 04/0 اپٛوغی

 
 

 
در أتذاد ٘بحيٝ چغجی  S1تٛسیغ تٙؼ ثزؽی  (:14)شکل 

 .ِجٝ جفتثزای اتقبَ 
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در أتذاد ٘بحيٝ چغجی ثزای  S2تٛسیغ تٙؼ ثزؽی  (15)شکل 

 .ِجٝ جفتاتقبَ 

 اتقبالت ایٗ در تٙؼ ٔمذار وٝ اعت ٔؾخـ ٞب ؽىُ ایٗ اس

 ثٙبثزایٗاعت.  ِجٝ ته اتقبالت در ٔتٙبظز ٞبی تٙؼ ٘قف تمزیجبً

 اتقبالت ثيؾيٙٝ، ثزؽی تٙؼ یثزٔجٙب عزاحی ٘ظز٘مغٝ اس

 ثبر تحُٕ لبثّيت اس ٔزاتتثٝ ِجٝ ته اتقبالت ثٝ ٘غجت ِجٝ جفت

 . ٞغتٙذ ثزخٛردار یثيؾتز

 تمبرٖ دِيُثٝ ِجٝ جفت اتقبالت در ٔٛضٛع ایٗ ثزػالٜٚ

. ؽٛد ٔی ایجبد یوٕتز خٕؼ ،ِجٝ ته اتقبالت ثٝ ٘غجت ثيؾتز

ثزتزی دار٘ذ.  ِجٝ تهاتقبالت  ثٝ ٘غجت ٞٓ ٔٙظز ایٗ اس ثٙبثزایٗ

ٞز دٚ در  S1  ٚS2تٙؼ ثزؽی ثيؾيٙٝ  15ٚ ؽىُ  14عجك ؽىُ 

 .افتٙذ ٔیا٘تٟبی عٕت راعت اتقبَ اتفبق 

  آٔذٜ ثب ٘تبیج دعتٝعٙجی ایٗ رٚػ، ٘تبیج ثثزای فحت

ٔحذٚد ٔمبیغٝ  ء[ ٚ حُ اجشا1آٔذٜ اس رٚػ تحّيّی ]دعتثٝ

ٔؾبٞذٜ  14-15 ٞبی ؽىُوٝ در  ٌٛ٘ٝ ٕٞبٖؽذٜ اعت ٚ 

، در ٘ٛاحی ٚعظ اس تغبثك ثغيبرخٛثی ثزخٛردار ٞغتٙذ. ؽٛد ٔی

وٝ ثزای اتقبالت  آ٘چٝتحّيّی ٔب٘ٙذ  ٞبی رٚػِٚی در ایٗ 

داؽتيٓ، ؽزایظ ٔزسی تٙؼ ثزاثز ففز در دٚ ا٘تٟبی آساد،  ِجٝ ته

 ءؽزایظ ٔزسی ارضب آٟ٘بوٝ در  ٞبیی تحّيُ. در ؽٛ٘ذ ٕ٘ی ءارضب

 ثيؾتزتخٕيٙی اس ٔمذار ٚالؼی   ثيؾيٙٝ، تٙؼ ثزؽی ؽٛ٘ذ ٕ٘ی

 وٝ ؽٛد ٔی دیذٜ ٚضٛحثٝ ٞب ؽىُ ایٗ در ٕٞچٙيٗ [.12] اعت

 چغت ضخبٔت جٟت در ثزؽی تٙؼ تغييزات ٔٙظٛروزدٖ اثز

 ضخبٔت جٟت در ثزؽی تٙؼ وٝحبِتی ثٝ ٘غجت (افّی حُ)

 ٞبی تٙؼ ؽذٖتز ثشري، ثبؽذ ؽذٜ ٌزفتٝ در٘ظز ثبثت چغت

 .اعت ٓٔبوشیٕ ثزؽی

 گیرینتیجه -5

[، 2 ٚ 1تحّيّی ٌذؽتٝ ] ٞبی حُثب در٘ظزٌزفتٗ  در ایٗ ٔمبِٝ

چغجی ارائٝ ؽذٜ  ای ِجٝثزای اتقبالت  تزی وبُٔحُ تحّيّی 

  ٚعيّٝ رٚػ اجشاء ٔحذٚد درؽذٜ ثٝاعت. حُ تحّيّی ا٘جبْ

عٙجی [ فحت1ؽذٜ در ٔزجغ ]ٚ حُ ا٘جبْ ANSYSافشار ٘زْ

آٔذٜ تغبثك خٛثی ثب ٘تبیج اجشاء ٔحذٚد ٚ دعتٝؽذ. ٘تبیج ث

ٙٝ در يؾيث یتٙؼ ثزؽ [ داؽت. ٘تبیج ٘ؾبٖ داد٘ذ1ٔزجغ ]

اعت. ثٙبثزایٗ تٛفيٝ  ِجٝ ته٘قف اتقبَ  جبًیِجٝ تمزاتقبَ جفت

 ِجٝ اعتفبدٜ ؽٛد.ثٙب ثٝ وبرثزد اس ٘ٛع اتقبَ جفت ؽٛد ٔی
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