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  چکيده

 .پردازد ميآن   ٣بدون تقويتي و تحت فشار است که به بررسي عرض موثرله درباره ورق هاي طويل اين مقا           

 پس از کمانش ،هاي ورقها و توزيع تنش در المان درباره بيشترين استحکام ورق، در اين مقالهمفاهيم مورد مطالعه

-هاي شکست ورقور که براي تئوريهمان ط ،و قبل از شکست و مفهوم عرض موثر براي تعريف سختي المان ورق

هاي قبل براي  هايي بر مبناي معادالتي که سال ارزيابي نهايي به توصيه. گردد، است هاي تقويت شده استفاده مي

 .گردد منجر مي ،اند استحکام متوسط ورق بدون تنش توسعه يافته

 طريقپذير که از  انعطافهاي سازهاي براي تعيين قابليت اعتماد  برخي پيشنهادات جهت تخمين استحکام سازه

اي از کارهاي صورت گرفته توسط   خالصه،با ذکر تاريخچه. هاي آزمايشي به دست آمده است، ارائه شده است داده

هاي ارائه شده براي   ليستي از مهمترين فرمول بيان شده ومهندسان هوافضا، راه و ساختمان و معماران دريايي

  .، گردآوري شده استيالخصوص در صنعت درياي عليها م نهايي ورقمحاسبه عرض موثر و استحکا

 

  بعد از کمانش- ورق-يياستحکام نها-عرض موثر: يديکلمات کل

 

 

 

 

                                                 
  سازي و صنايع دريايي دانشگاه اميرکبير دانشجوي کارشناسي ارشد دانشکده مهندسي کشتي- 1
  انشگاه اميرکبيرسازي و صنايع دريايي د استاديار دانشکده مهندسي کشتي- 2
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  فهرست عالئم

:, eme bb و  عرض موثر ورق   

 كمترين مقدار آن

 , , :a b t  المان ورق  وعرض و ضخامت  طول 

    

 :, ae σσ اي و متوسط ورقهاي لبهتنش 
:, ZI  

ممان اينرسي و مدول مقطع 

mσ:     رق و تقويتي     تركيب و بيشترين تنش متوسط ورق 

:,,0 νσ E  
مدول  ،تنش تسليم ماده

      ضريب پواسون     ،يانگ
0 :b

t E
σ

β = عرض ورق) الغري(فاكتور    

  مقدمه

شـرط بـه    از آنجـا کـه   .ش استيوترها در حال افزاي به کمک کامپ   يا ل سازه ي تحل يها ت روش ي مقبول امروزه

افتن يـ  ،اسـت   ورق يهـا  المـان   مـوثر  يعـرض مـوثر و پهنـا      ق  يـ ن دق ييتع به    منوط ها ن روش ي از ا  ياريبس يريکارگ

 يوتري کـامپ  يهـا  م مـذکور را در برنامـه      ي که مفـاه   ي بنحو ،) نمودارها يا از رو  يفرمولها   ياز رو ( مناسب   يها  نيتخم

  .رسد ي به نظر مي ضرور،ب کنديترک

ـ  يار پرکاربرد مي بسيکي تئوريها  فرار از حلي برا يک اجزاء محدود بعنوان راه حل     ي تکن  يگـاه  ي باشـند ول

 از  يکـ ي ،يکـشت سازه   يالژهاي گر ي بر رو    ورق عرض موثر  کاهش به طور مثال     ؛باشد ي نم  مقدور يکاربرد آن به راحت   

، کاهش عرض مـوثر     ي کل يبند   دسته کيدر  .  است  محدود ي به کمک روش اجزا    يل سازه کشت  ي تحل يموارد الزم برا  

  :تواند رخ دهد ير ميتحت اثر موارد ز  ورق

  ي از کمانش محلي تحت فشار ناشيها  ورقيکاهش سخت •

 ها يتيش تقور برش در ارتباط با خميتاث •

 و انتـشار    يشتر از خمش کشت   ي ب -ير برش يتاخ- مورد دوم  .ميکن  ي مورد اول بسنده م    ين مقاله به بررس   يدر ا 

 اطالعـات  يبـرا گـردد و   ي نمين مقاله بررسين در ا يش از ا  ين موضوع ب  يا. دهد  ي بزرگ رخ م   يها يوستگي ناپ دربرش  

 يم عـرض مـوثر و پهنـا   ياهفـ  م است کهيادآوريالزم به  .ودشمراجعه  schade [5] يد به مقاله دوم آقاي بايليتکم

 ي بـرا ٥ از خمش و عـرض مـوثر  ي ناشير برشي تاخيارب ٤ موثرياصطالح پهنا ،ي درمتون علمستند ويموثر همسان ن

 هر ،يواقع يها از سازهياري البته در بس؛ استشده انتخاب ي فشاري بارها از کمانش درياهش عرض موثر ورق ناشک

                                                 
4- Effective Breadth 
5- Effective Width 
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 کـه از    ي هنگـام  ،ک ورق يـ  يا در فشار داخل صفحه    ،بطور مثال . ستنديک ن يدهند و قابل تفک     يده با هم رخ م    يدو پد 

 :ديگو ين مي چن[6] ييکاين امري محقق ازيکيچنانجه . شوند يالژ منتج مي خالص داخل گري خمشيبارها

  ."ت موجود استين دو وضعي اک ازي تواند مشخص کند که کدامي نميچ کس به روشنيه"

 عرض ها شده و     يتين تقو ي ب يده منجر به کاهش تنش ها     يشود که هر دو پد      يده م ي د ۱با مراجعه به شکل     

  :ديآ ين بدست مي چن، محاسبه مشخصات مقطع الزم استيموثر ورق که برا

  

    

-يتي را در طول تقو    eb طراحان   ،ي راحت يبرا.  تنش متوسط ورق است    aσ ورق و    ي تنش در لبه ها    eσکه در آن    

ورق را وقتـي بلنـد      در يک تعريف سـاده        .[2]ستيق ن يار دق ي بس ي هر چند در عمل و تئور      ،کنند  يها ثابت فرض م   

 .باشد -)b(بارگذاري لبه تحت- آن بزگتر از عرض -)a(لبه بدون بارگذاري  -گيرند كه طول آن در نظر مي) طويل(

  :است كه تنش بحراني بدست آمده از فرمول مشخص

      

   

  .كمتر در عمل مورد استفاده واقع مي شود

( در ستونهايي با نسبت 
t
b ( دريل و،شودمي از بارهاي بحراني تئوريكي براي تعيين خرابي استفاده باال  

 در ،به عبارت ديگر. دهد ت خود، بار نهايي را متفاوت با بار بحراني قرار مييهاي مقيد به حفظ موقع ها تمايل لبه ورق

 ورق هايي با
t
bز يها پس از کمانش ن دهد كه تنش در آن به تنش تسليم برسد و ورق هنگامي رخ مي ي خراب، كم

  و همچنين [5] مرجع شماره 459به صفحهتوان يمها پس از كمانش رفتار ورق با يي آشنايبرا.  دارنديت باربريقابل

  .کردمراجعه  [4] مرجع شماره

 كـه تـنش     دهـد يرخ مـ  هنگامي  شود که خرابي ورق     يفرض م  ، المان ورق  ييبراي پيش بيني استحكام نها    

 mσمتاسفانه تعيين   . برسد) 0σ(  به تنش تسليم متناسب با جنس ورق       )eσ(در لبه هاي مقيد ورق    ) mσ(ماكزمم  

 بـا اسـتفاده از تحليـل اجـزاء     يبخش هاي رضايت حل آل و هموار بسيار دشوار است؛ اگرچه راه  هاي ايده  حتي براي ورق  

  . [7] در حال تست شدن با داده هاي گرفته شده از حل تئوريكي هستنداند و در دائما  پديد آمده،محدود
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. اند كه هر يك داراي محدوديت كاربري خاص خـود اسـت   هاي عملي زيادي ارائه شده در حال حاضر فرمول   

هايي كـه بـا      طراحان بايد هنوز صفحات نازكي طراحي كنند كه بازدهي كمي دارند و بايد مالحظات مربوط به تئوري                

هاي تحت فشار به صورت نيمه  مطالعات در مورد استحكام ورقاغلب  .ندريگبدر نظر ز ي را نقعيت فاصله زيادي دارندوا

  :[3] عملي و در دو رده انجام مي گيرد

 .س مفهوم عرض موثر بيان مي شوندا بر اس کهيمطالعات •

),( هايي عملي براي تعيين ماكزيمم تنش به صورت  كه به دنبال فرموليقاتيتحق • 0σσσ EPm f= 

 .هستند

و  معمـاران دريـايي   ،   به صـورت تقريبـي و كلـي مـورد اسـتفاده مهندسـين عمـران                يقاتي تحق اين دو روش  

 هاي تجربـي   هاي عددي و داده   متاسفانه فرمول .  شده است  ييها نامهسازندگان هوايي قرار گرفته و منجر به تهيه آيين        

هـا و موسـسات     هاي بيشتري بايد توسط شـركت      ند و آزمايشات مفصل و بازنگري     ده تايج بسيار متغيري را نشان مي     ن

  .ها انجام گيرد كشتي  يبند رده

 با نقـاط  يهايفقط براي سازهگردد و ياستفاده م از توزيع فرضي تنش ، عرض موثر تعييني دوم براروشدر  

ست هنگامي رخ مي دهد كه نوار باريـك          شك ،بر اساس اين فرضيه   .  قابل استفاده است   -مانند فوالد - تسليم مشخص 

 در حاليكـه قـسمت مركـزي        ،)همينطور نوارهاي باريك در كنار بال ها      (هاي مقيد به نقطه تسليم برسند      مجاور با لبه  

شـود   گويند و فرض مـي     ها را عرض موثر مي      دو نواره باريك كناره     مجموع عرض  .گيرند ورق را بدون تنش در نظر مي      

  .[6] ت از ضخامت براي جنس ورق داده شده استكه همواره مضربي ثاب

..0 بصورت   embتر از    ضيبيني شده براي يك ورق عر      بار شكست پيش   σtbem صفحات باريـك    يبرا.  است 

 Von عرض موثر بدست آمده با نام . [3])}تنش تسليم{×}سطح{(شود كه قادر به تحمل تمام بار باشند فرض مي

Karman به تاريخچه گردآوري شده در بخـش ضـميمه   (  هر چند آغاز كار توسط وي نبوده است،گره خورده است

PEσσاز روي عرض ورقي كه در آن  emb وي پيشنهاد داد كه .)مراجعه كنيد ن يبنـابرا . ديـ  است، بدسـت آ 0=

)4(،  يک ورق چهار لبه مفصل    ي يبرا =K  شود که در آن     ي م يمنجر به حداقل عرض موثر    ) ۲(معادلهEσ   معـادل 

  : باشديم) 0σ(با تنش تسليم ورق

                                                                          (3) 
0

2 9.1
)1(3 σν

π EtEtbem =
−

=   
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tbem ×= 55

20براي فوالد نرم با .  در نظر گرفته شده استν=3.0كه در آن  16
in
ton

=σ ، emb آيد بدست مي چنين: 

 (4)  
سازي حدود هاي كشتيدهند كه اين مقدار بسيار زياد است و در بسياري از آيين نامهآزمايشات نشان مي

t40 تا t50 مقدار -ها پل دربراي بال جوش نشده شاه تير- عمران ي مهندسيهانامهنييدر آ و t45 در نظر گرفته 

 0σ را با eσ همچنين نتايج را براي تعيين توزيع تنش قبل از خرابي تعميم داده و  Von Karman.شودمي

0σσجايگزين كرده است كه در آن  ≤eاست .   

كه پارامترهاي دخيل در آن از ، محاسبه استحكام ورقهاي تجربي بدست آمده براي از فرموليگريدسته د

  :باشد چنين مي،تحليل ابعادي بدست آمده است

                                     (5)   10    ;    
2
10    ≤<≤< Cn    for     

n
PEm C 







=

00 σ
σ

σ
σ

   

هاي مناسب و با توجه به جنس ماده و نوع اعضاء مورد مطالعه ستفاده از نتايج تست با اn و Cكه ثوابت 

در ) 2σ( درصد مقياس تنش ۰,۲ كه معموال ،0σ الزم است مقدار ،اي مانند آلومينيومبراي ماده. آيندبدست مي

  . محاسبه گردد،شودنظر گرفته مي

 ، در يك ضخامت معين از ورق، بر روي شكل منحني بار خرابي بر اساس عرض ،nمفروض براي  مقدار 

0σσ منحني در ،n=5.0و C=1با در نظر گرفتن  . گذاردتاثير مي =PEا با  داراي يك انحناء تيز است كه دقيق

 و nحد بااليي براي ثابت هاي گردد، يمشاهده م) 5(همانطور که در رابطه . مفهوم عرض موثر ون كارمن برابر است

Cوجود دارد  .   

Chilver  66.0     مقادير ،نورد سرد براي آهن ، سبك وزنيهايناودان با كار بر روي=C 3.1و=n را 

تر از شيپ Marguerreهمانطور كه در ضميمه خواهيد ديد محققي به نام  .پيشنهاد داده است
3
1

=n استفاده 

 هاي بلند با نسبتبخصوص براي ورق- نتايج بدست آمده توسط وي،C=1 ولي با قرار دادن ه بودكرد
t
bزياد  -

  . بسيار با حالت بهينه و واقعي فاصله داشت

هاي مربع يو ناودان )مفصلي(سر ساده رهاي بال پهن چها بر روي ورقGerardمطالعات منحصر به فرد 

 0σ و Eهاي فاحش در رغم تفاوتي عل،هاي مختلف آلياژهاي آلومينيوم و منگنز و فوالد بودند كه از جنس،شكل

  : او پيشنهاد كرد كه از رابطه.  نتايج جالبي داد،هاآن
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) 6(                                                                                                        45.0
0

42.1
βσ

σ
=m   

هر چند (كنند درصد در اين رابطه صدق مي±10 با دقت يشي آزمايهات كه دادهاستفاده گردد و بيان داش

 معادل با ، فرض شودn=425.0 و C=824.0به شرط آنكه     )6(معادله .[8])قدري خوش بينانه احساس مي شود

  : همان ضريب الغري ورق استβکه در رابطه مذکور، ،مي گردد)5(معادله

   )7(                                                                                                   Et
b 0σ

β =  

با قرار دادن ) ۴(در استفاده از معادله 
3
1

=n7(ردار ير سر گم که ورق چهايني بي م=K (۲۰ يدارا 

)4( چهار سر ساده ي نسبت به همان ورق وليشتريدرصد استحکام ب =Kن اندازهيروش عرض موثر تا ا . دارد، 

  تحت فشار، استحکام باي ورق مفصلياند که بران دادها نشيشات قبليآزما. دهديش استحکام را نشان نميافزا

  .[3]ش دارديل به افزاي تمايش عرض ورق، نسبتا به آهستگيافزا

 به دو دليل ناسازگار و متناقض Dwight ، توسط)5( بدست آمده از رابطه     عرض موثر و فرمول هاي تجربي     

ر  يبراي همه مقاد  ) 5(اوال فرمول تجربي    . ه است نشان داده شد  
2
1

<n،         عرضـي ورق   افـزايش مـداومي در اسـتحكام

 درصد افزايش اگر ۲۶در حدود (نشان مي دهد
3
1

=nدر حاليكه ون كارمن نشان داد كه بـار خرابـي ثـابتي     ،) باشد

××0σ"معادل با tbem "كه مستقل از عرض است والبته بزرگتر از emb ولروش فرمـ در دوما .  وجود دارد،باشدمي-

ن ي چنـ  نجـا ياکـه در    ي است در حال   0σکه بدون تنش ورق برابر با       ي که تنش در بار    نشان داده شده است    ي تجرب يها

  .ستين

  : بصورتياري بسي دو ترميهامروزه رابطها

  
2
2

ββ
CC

b
bem −=                                                                                   (8)  

 با ) 3( معادله ون کارمن شتريق بي تطبيرسد که ترم دوم در رابطه مذکور برايارائه شده است و بنظر م

ش ي عرض موثر افزا،bش عرضي با افزا، کوچکيهاβ باشد، چرا که در ي نسبت به حل تک ترميشيج آزماينتا

 از ي کمانشيها با تنشβ يب الغريرابطه ضر.  رودين ميکارمن از ب-ت رابطه ونيب محدودين ترتيبد. ابدييم

  : ديآيبدست مر يمعادله ز
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                                                                                     (9)( ) 







−

=
PE

K
σ
σ

ν
πβ 0

2

2
2

112
     

- ي مرتفع م، مربوط استيط مرزي که به شرا،K يب کمانشي ضرينيگزيبا با جايت، تقرين محدودين دوميو بنابر ا

 .شونديان ميات ماده بي ورق و خصوصيا هندسهيها با ترم مرتبطييها فرمول،به تبع آن. شود

ن عرض موثر يي روابط موجود در باره تعيمقاله، تمامن ي جامع ارائه شده توسط نگارنده ايبندک دستهيدر 

  :گرددي ميبندر دستهيها در چهار گروه زورق

2 که به صورتييهافرمول •
1

eb cc
b β
=  است که  Marguerreها رابطه ن آنيمهمتر. اندان شدهي ب+

 . استیسازیل مورد استفاده در صنعت کشتی طویها ورقیقابل استفاده برا

1 که به صورتييهارمولف • 2
2

eb c c
b β β
=  بوده و با ياز آنجا که رابطه به صورت دو ترم. اندان شدهي ب+

 یروین . استي و واقعيشي آزمايها با دادهيشتري انطباق بيز در ارتباط است، لذا داراي نβتوان دوم

-محافظه.Conley et al ، هر چند معادله ردیگی بهره م Franklandرابطه  از کای آمرییایدر

2 رابطه مشهور  Faulkner. تر از آن استکارانه

12
ββ

ارائه کرد و پس از .  م1965را در سال   −

 . قرار گرفته استییای و دریسازیع کشتیمورد استفاده گسترده در صنا.  م1973د آن در سال ییتا

 به فرم يمعادالت •
2

1e
c

b c
b β
 و به ی است که به سادگ Von Karmanها رابطه ن آني که مشهورتر=

صورت 
β
 که ی مدع Gerard . داردي مناسبيي کارا کوچکيهاβ ی و براده استیان گردی ب9.1

. باشدی منطبق مییازندگان هوا سیها دادهی با کمتر از ده درصد خطا بر تمامی ویشنهادیرابطه پ

توسط  یشنهادیپ  از رابطه -BS 153مانند –  در انگلستانی طراحیها دستورالعملیبرا

Dwight  گرددی ماستفاده. 

ت ی محدودی در گسترش مرزهای سعی به نوعی همگن کهیر روابط ارائه شده توسط محققیسا •

  دری هر شرط مرزیبرا  Kioter به نام یحقق مکه رابطهی روابط مذکور را داشته اند، بطوریکاربر

 .باشدیها جوابگو ملبه ورق
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وست ی در پ1ها در جدول شماره ن عرض موثر ورقیی تعی روابط موجود برایالزم به ذکر است که تمام

م شده یوست ترسی در پ3و2و1 یهاسه روابط موجود در هر دسته گرافی مقاین برایهمچن. آورده شده است

  .است
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  پيوست

  در تعيين عرض موثرگردآوري اهم روابط موجود : ۱جدول شماره 

eb ارائه دهنده
b
=  

 
حاتيتوض  

Pietzker  
b
t40 ي فوالديهافقط ورق   

 
Schadel  2

81.15.0
β

+   چهارسر سادهيهاورق 

 
Von Karman β

9.1 نه دريبه  β   کوچکيها

 
Sechaler  74.274.0

92.277.0
ββ

+  - 

Timoshenko  2

05.243.0
β

+   شکلي چهارسر ساده مربعيهاورق 

 
Cox β

54.119.0 + ياژي تخت و نازک آليهاورق   
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Marguerre  
2
3

1.535

β

 

2

81.15.0
β

+  

ي برايي سازندگان هوايهامنطبق بر داده β   بزرگيها
 

ي سازيل و صنعت کشتي طويها ورقيمناسب برا  

Frankland  
 

2

25.125.2
ββ

− کاي آمريياي دريرويمورد استفاده در ن   

Kioter  

32 4
5 5 5

0

1.2 0.65 0.45

PE

S S S

where S
σ
σ

− +

=
  ورقيها لبهي هر شرط مرزيبرا 

Winter  2

9.09.1
ββ

−     Sechaler يبدست آمده ازکارها- بدون تنشياه ورقيبرا 

Conley et al.  2

0 0

1.82 0.82

: ,c t

k

where k
β β

σ σ

−

=

 
  ليوم و استينيازآلومي آليها ورقيبرا

 Frankland تر از معادلهمحافظه کارانه

Chilver at al.  
3

2
13.1

β
  سبک وزنيهاي ناودانيبرا 

  بدون تش  يهامناسب در ورق

BS 449  
3
2

1

β
   جوش شدهيها ورقيمناسب برا 

  Chilver et al ارائه توسط  

AISC 1961  
β
69.1   

Gerard  

clampedc
pinnedc

c

80.1
42.1

85.0

=
=

β
 

ير ده درصد براي زي خطايمدع  
يي سازندگان هوايها دادهي تمام  

Winter  2

79.09.1
ββ

−   يجاز و نه بار خرابمناسب در بارم 

Dwight and BS 153  
β
65.1   در انگلستاني طراحيها دستورالعملي براي تجربيشنهاديپ 

Faulkner  2

12
ββ

−  
  .م١٩٧٣د در يي و مورد تا.م١٩٦٥ارائه شده در 

يسازيع کشتيمورد استفاده در صنا  
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روابط دسته دوم 

0
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روابط دسته سوم 

-0.1
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0.95

1.3

1.65

2
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VonKarman

Mareguere

Chilver et al

BS

Gerard

Dw ieght

 م ويترس: ۱جدول شماره

ebسه نسبتيمقا
b

  در

β هاي مختلف براي روابط

  موجود در دسته اول

  

  

  

ترسيم و : ۲جدول شماره

ebمقايسه نسبت
b

 در 

β هاي مختلف براي روابط

  دومموجود در دسته 

 

 

 

 

 

 

 

    

ترسيم و : ۳هجدول شمار 

ebمقايسه نسبت
b

 در 

β هاي مختلف براي روابط

  سومموجود در دسته 
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