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یی همایش صنایع دریانهمین   
1386 آبانماه سوم لغایت یکم  

 نور ـ استان مازندران

 

و تعیین بهترین مدل محاسباتیبررسی کمانش بال شاهتیر طولی   

2 دکتر احمد رهبر رنجی،1زینب شریفی  
6، مجتمع نارسیس، واحد 84، پالک 9کرج، بلوار طالقانی جنوبی، الله   

zeinabsharifi@gmail.com 

  چکیده

روابـط تئـوری     .کنـد   مـی  ایفـا سـازه کـشتی     کمانـشی کـل     اسـتحکام   قـش مهمـی را در       ن ،شاهتیرکمانشی  استحکام  

ــدارد    ،موجــود در ایــن زمینــه نظیــر روابــط کمــانش ورق تیموشــنکو و آیــین نامــه نتــایج چنــدان دقیقــی را در پــی ن

بـا  لـه  مقاایـن  . متفـاوت اسـت   ،گیرنـد   مـی چراکه شرایط واقعی تکیه گاهی در سـازه، بـا آنچـه کـه منـابع فـوق در نظـر           

 در  بـال شـاهتیرهای طـولیِ     در  ، روشـی جدیـد را بـرای محاسـبه ضـرایب کمـانش                مختلـف  گـاهی  شـرایط تکیـه    بررسی

 هایرای ایــن منظــور بــال یــک شــاهتیر بــا نــسبتبــ.  دهــد  مــیارائــه  ،یکنواخــتتــنش فــشاری تــک محــوری معــرض 

 مـدل   عـد  ب در مرحلـه   .سـت  شـده ا    شـبیه سـازی     ANSYSدر نـرم افـزار      ابعادی مختلف به صورت یـک صـفحه مـسطح           

 بـا نتـایج بـه       هنتـایج حاصـل   سـپس   . افـزار مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت            در نـرم  کامل شاهتیر و ورق متـصل بـه آن          

 نـد ا ای ارائـه شـده    روابـط سـاده  در نهایـت  .مقایـسه شـده اسـت   GL 2004  روابط تیموشنکو و آیـین نامـه   ازدست آمده 

توانــد کمــک   مــیاســتفاده از آنهــاهمچنــین . دهنــد  مــید بــه دســتنتــایج دقیقتــری را نــسبت بــه روابــط موجــوکــه 

  . شایانی را برای دست یابی سریع به نتایج حاصل از تحلیل عددی به دست دهد

 
  . ضریب کمانش–گاهی   شرایط تکیه- ورق بال کمانش :کلمات کلیدی

                                                 
  شد رشته معماری کشتی دانشکده کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیرنشجوی کارشناسی اردا 1
  کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنعتی امیرکبیراستادیار دانشکده  2
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  انجمن مهندسی دریایی ایران 
  همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

 مقدمه .1

، در معــرض ایجــاد تنــشهای اریبارگــذ تحــت اثــر ،هــا یــا ســاختمان کــشتیهــابــال شــاهتیرهای بکــار رفتــه در پل

  از حــدهــای فــشاری وارد بــر ســازه تــنشهرگــاه . کننــد ایــن تنــشها در ضــخامت بــال تغییــری نمــی.طــولی هــستند

 .مطالعـه ایـن پدیـده ضروریـست       رو  از ایـن  . آیـد بوجـود مـی    ایجـاد پدیـده کمـانش در بـال           معینی تجـاوز کنـد، امکـان      

  ].1[کند  در استحکام کمانشی کل سازه کشتی ایفا میزیراکه استحکام کمانشی شاهتیر، نقش مهمی را

یکنواخـت قـرار گرفتـه       درون صـفحه ای   تـنش   ، کمـانش عرضـی ورقهـایی کـه در معـرض             طول چند دهه اخیـر    در  

و  هـم اکنـون نیـز بـرای دسـتیابی بـه نتـایج نظـری                ].3و2[ه اسـت  اند، توجه بسیاری از محققان را به خـود جلـب کـرد            

مقــدار روابطــی ارائــه داده انــد کــه  یموشــنکواشخاصــی ماننــد ت. گــردد  مــیری مبــذول تالشــهای بــسیا،عملــی دقیــق

ــف       ــاهی مختل ــه گ ــرایط تکی ــرای ورق در ش ــانش را ب ــی کم ــنش بحران ــردار  از  -ت ــاده و گی ــل س ــت -قبی ــه دس   ب

   .] 5و4[دهد می

 جـداول  ،در آیـین نامـه هـا      و محاسـبه ضـرایب کمـانش        بـرای تعیـین مقـدار تـنش بحرانـی کمـانش             بر ایـن،    عالوه  

 امــا تطــابق شــرایط واقعــی و ایــن مــدلها .]6[ســاده ای بــرای شــرایط تکیــه گــاهی ســاده و گیــردار ورق موجــود اســت

 را در   مـواردی تنهـا    بـه ایـن معنـی کـه روابـط موجـود تحلیـل کمـانش،                  . متفاوت خواهـد بـود     ،بسته به شرایط مختلف   

ــ بــه طــور مــشخص شــرایط مــرزی ورق ســاده و  گیــرد کــه در آن  مــینظــر  ای ماننــد در ســازهامــا . باشــدگیــردار ا ی

 بـه ایـن صـورت کـه محـل اتـصال بـال بـه                 . متفاوت بـا مـوارد فـوق اسـت         ،، وضعیت کمانش ورق بال    )1شکل   (شاهتیر

 .باشـد   مـی  جان شاهتیر دارای اسـتحکامی بـیش از اسـتحکام تکیـه گـاه سـاده و کمتـر از اسـتحکام تکیـه گـاه گیـردار                           

 تـر و اصـالح روابـط موجـود مطـرح          لـزوم بررسـی دقیق    یابی بـه تنـایج واقعـی تـر،          بـرای دسـت   در این هنگـام اسـت کـه         

   .شود  میدر ادامه نحوه بررسی روند فوق ارائه .گردد می
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  بال با استفاده از روش المان محدوددر تحلیل کمانش  .2

ـ شـکل   ورق مـستطیلی    یـک    ،2مطـابق شـکل   :  .S.S.S.Fشـرایط تکیـه گـاهی         ورق بـا  ) الف  2b عـرض    ،a طـول    هب

ای از مــادهشــود ورق  فــرض مــی. یکنواخــت قــرار گرفتــه اســتتــک محــوری  تحــت اثــر تــنش فــشاری  hضــخامت و 

ax و x=0(گــاهی در دو لبــه ورق   شــرایط تکیــه.باشــدهمگــن، ایزوتروپیــک و االســتیک خطــی ســاخته شــده  = (

by(لبــه دیگــر ورق در دو.  اســت1ســادهصــورت کــه تحــت تــنش فــشاری قــرار دارنــد، بــه byو= آزاد در نظــر  )=−

در شـرایط تکیـه گـاهی سـاده         ضـمنا در وسـط ورق،        . بـدون هرگونـه بارگـذاری هـستند         هـا  ایـن لبـه   . شـود   گرفته مـی  

  . شود اعمال می y=0 امتداد

مـدل شـده   بـر اسـاس شـرایط مـرزی و تـنش فـشاری وارد بـر آن          کـل ورق بـال       ،ی المـان محـدود    سـازی شبیهدر  

ه  تکیـه گـاه سـاده در نظـر گرفتـه شـد              ورق، یعنی محل اتـصال بـال و جـان بـه صـورت یـک                 وسط این حالت در  . است

ــت ــتای  y=0در  .اسـ ــایی در راسـ ــه جـ ــده اســـ   z  جابـ ــدود گردیـ ــانشِ . تمحـ ــود اول کمـ ــا  ورق  مـ ــال بـ بـ

3122502000عاداب mm××   نمایش داده شده است3در شکل .   

شــرایط دارای ، 4شــکل مطــابق ورق مــذکور در قــسمت الــف    : .S.C.S.Fشــرایط تکیــه گــاهی    ورق بــا) ب

ax و   x=0(در دو لبـه     سـاده   گاهی   تکیه دولبـه دیگـر ورق در       . تحـت تـنش فـشاری قـرار دارنـد          ایـن دو  . اسـت ) =

)by byو=    . بدون هرگونه بارگذاری هستند هااین لبه. شود آزاد در نظر گرفته می )=−

 در نظـر گرفتـه شـده        2گیـردار  تکیـه گـاه       ورق، یعنی محل اتـصال بـال و جـان بـه صـورت یـک                 وسط این حالت در  

 ورق بـال بـر      یکلـ مـدل   .  محـدود گردیـده اسـت      xو پـیچش حـول محـور          z  جابه جـایی در راسـتای      y=0 در   .است

ــر آن   ــشاری وارد ب ــنش ف ــود اول کمــانش ورق.  شــده اســتســازیشــبیهاســاس شــرایط مــرزی و ت ــال  م ــاد ب ــا ابع ب

3122502000 mm×× نمایش داده شده است  5در شکل.   

 مدلـسازی و تحلیـل کمـانش ورق بـال، در حـالی      6مطـابق بـا شـکل    :  بـدون حـضور ورق عرشـه      شاهتیر طـولی  ) پ

در نظـر گرفتـه     و بـدون حـضور ورق عرشـه         گیرد که در مـدل المـان محـدود شـاهتیر طـولی بـه طـور کامـل                      می انجام

                                                 
1 Simply Supported 
2 Clamped 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


  انجمن مهندسی دریایی ایران 
  همایش صنایع دریایینهمینمجموعه مقاالت 

 مــشابه بــا شــرایط تکیــه گــاهی موجــود در قــسمت الــفورق بــال شــرایط تکیــه گــاهی  ،حالــت  در ایــن. شــده اســت

اتـصال ورق بـال بـه جـان شـاهتیر در نظـر گرفتـه شـده          تنهـا    ، اسـت  y=0ای کـه    در لبـه  تفاوت کـه    باشد، با این     می

در شـکل  . داردنحوه بارگذاری سازه فوق بـه گونـه ایـست کـه صـرفا بـال شـاهتیر تحـت اثـر تـنش فـشاری قـرار                       . است

ــنش 6 ــع تــ ــولی  توزیــ ــا   طــ ــاهتیر بــ ــک شــ ــالدر یــ ــاد بــ 3122502000ابعــ mm××ــان  و ــاد جــ  ابعــ
3124002000 mm×× شــده نــشان داده 7ر شــکل دمــود اول کمــانش در ایــن حالــت، . نمــایش داده شــده اســت 

 .است

ــاشــاهتیر طــولی ) ت ــا شــکل:  حــضور ورق عرشــهب ــال، در حــالی   1مطــابق ب ــسازی و تحلیــل کمــانش ورق ب مدل

 حـضور ورق عرشـه در نظـر گرفتـه           بـا  طـور کامـل و        شـاهتیر طـولی بـه      ،گیـرد کـه در مـدل المـان محـدود            مـی  انجام

 ورق بـال و نحـوه بارگـذاری سـازه فـوق کـامال مـشابه بـا شـرایط ذکـر                      حالـت شـرایط تکیـه گـاهی        در ایـن  . شده است 

3122502000ابعــاد بــالدر ســازه بــا طــولی  توزیــع تــنش 8در شــکل . اســت )پ(شــده در قــسمت  mm×× ابعــاد ،

ــان  3124002000جـ mm×× ــاد ورق 31225002000 و ابعـ mm××  ــت ــده اسـ ــایش داده شـ ــن .  نمـ در ایـ

  . شده استنمایش داده 9مود اول کمانش در شکلحالت 

(با تغییر ابعاد ورق 
a
b (    در هـر یـک از قـسمتهای) بـا اسـتفاده از مقـادیری کـه تحلیـل عـددی بـرای        ، )ت(تـا  ) الـف

 را بـه دسـت   k تـوان مقـدار ضـریب کمـانش      مـی )1(دهـد و رابطـه     مـی بـه دسـت  در هـر مرحلـه      تنش بحرانی کمانش    

  . گردد  میحاصل k مقدار ،در این حالت با تقسیم تنش بحرانی ورق بال بر تنش ایده آل ورق. آورد

)1                                                                                         (         
hb
DkCrx 2

2

)( πσ =  

  . ضریب پوآسون استv مدول یانگ و E. شود محاسبه می) 2( سختی خمشی ورق، از رابطه Dکه در آن 

) 3                                                                                                    (
)1(12 2

3

ν−
=

EhD  

، ورقطـول  بـه  عـرض  نـصف    بـر حـسب نـسبت        kنمـودار   ) ت(تـا   ) الـف ( بـرای هـر یـک از قـسمتهای           10شکل  در  

a
b ،بــرای محاســبه روابطــی را تــوان بــر مبنــای تحلیــل عــددی صــورت گرفتــه،   مــی،در ایــن حــال. رســم شــده اســت
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ــانش  ــه دادkضــریب کم ــه ای در   .  ، ارائ ــل مالحظ ــت قاب ــاده از دق ــط س ــن رواب ــل  ای ــده تحلی ــا روش پیچی ــسه ب مقای

بــدون صــرف زمــان طــوالنی بــرای برنامــه نویــسی و مدلــسازی و حــل توانــد   مــیاســتفاده از آنهــا. عــددی برخوردارنــد

در . تا حـد قابـل مالحظـه ای بـر سـرعت دسـتیابی بـه نتـایج تحلیـل کمـانش در بـال شـاهتیر طـولی بیافزایـد                عددی،  

از متغیــر مــستقل  بــه عنــوان متغیــر وابــسته ای kایــن روابــط 
a
bروابــط بــه دســت آمــده در .  مطــرح گردیــده اســت

   .اند نشان داده شده 1جدول 

  kمحاسبه ضریب کمانش . 1جدول 

a شاهتیر بدون حضور ورق عرشه شاهتیر با حضور ورق عرشه
b
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 نامه و آیین تیموشنکو روابط بال با  درکمانشعددی تحلیل نتایج مقایسه  .3

بـا شـرایط     ورقهـای بـسیار بلنـد     بـرای     kضـریب کمـانش     مقـدار    بـرای محاسـبه      تیموشـنکو : 1روابط تیموشنکو )الف

ــه گــاهی  ــه داده اســت) 3(، رابطــه .S.S.S.Fتکی ــه گــاهی  .را ارائ ــرای  .S.C.S.Fهمچنــین درشــرایط تکی ــدار k، ب  مق

  ].5[گردد  میمحاسبه) 1( رابطه در نهایت تنش بحرانی کمانش از. در نظر گرفته استرا  1,47تقریبی

)3                                                                                                 (
2

456.0 





+=

a
bk  

محاســبه ضــریب بــرای تــوان از آنهــا  روابطــی ارائــه گردیــده کــه مــیآیــین نامــه در : GL 2004 آیــین نامــه   )ب

 ارائــه شــده )4(  رابطــه .S.S.S.F شــرایط تکیــه گــاهی بــه عنــوان مثــال بــرای ورق بــا.  کــرداســتفاده ، رقو  kکمــانش

   :است
                                                 
1 Timoshenko 
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)4                                                                                           (
13

425.04
2

+

















+

=
ψ

a
b

k  

ψ   در جـایی کـه ورق تحـت اثـر تـنش فـشاری تـک محـوری یکنواخـت                    . اسـت لبـه ورق     در   1تـنش نسبت   ضریب

ــا ψهاســت، مقــدار  در لبــه ــا. خواهــد بــود 1 برابــر ب  kمقــدار   .S.C.S.F شــرایط تکیــه گــاهی همچنــین بــرای ورق ب

بـه دسـت آمـده در قـسمتهای          یkمقـادیر   نمـودار    بـرای مقایـسه بهتـر نتـایج،          ].6[ منظور گردیـده اسـت     1,28برابر با   

بر مبنای تغییرات ، الف و ب
a
b) رسم شده است10شکل در ) نسبت عرض ورق به طول آن .   

 

      نتیجه گیری .4

  و تیموشـنکو  ابـط روآن بـا    مقایـسه   و  بـه روش المـان محـدود،        بـال شـاهتیر     در  نتـایج تحلیـل کمـانش       از  آنچه کـه    

روابــط اخیــر پاســخگوی شــرایطی ماننــد آنچــه کــه در ایــن  آنــست کــه ،آیــد  مــی دســتبــه، )10شــکل (آیــین نامــه 

 در شـاهتیر طـولی دارای       جـان محـل اتـصال بـال بـه         ایـن فرضـیه کـه       . تحقیق مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت، نیـست         

 ییـد واقـع   ، نیـز مـورد تا     باشـد   مـی  تکیـه گـاه گیـردار     اسـتحکام   ر از   تـ تکیه گاه ساده و کم    استحکام  استحکامی بیشتر از    

ــا اســتفاده از تحلیــل المــان محــدود همچنــین. شــود مــی  آورده شــده 1کــه در جــدول  مــدل محاســباتی جدیــدی ، ب

بـرای    .دیـ آ  مـی  بـه دسـت    kو محاسـبه ضـریب کمـانش        بـال شـاهتیر     در  برای کنترل کمـانش     است  
a
b    هـای کـوچکتر

 .بـه هـیچ عنـوان قابـل اسـتفاده نیـست          ،   آیـین نامـه     و شـنکو تیموروابـط   ضرایب کمـانش بـه دسـت آمـده از            0,044از  

  بـه دسـت   آیـین نامـه   وتیموشـنکو در این حالت مقدار تنش بحرانی کمـانش در بـال بـسیار کمتـر از آنچـه کـه روابـط               

در   .دهند است  می
a
b       امـا در    .، تغییـرات ضـریب کمـانش سـریع و بـسیار قابـل مالحظـه اسـت                 0,05 هـای کـوچکتر از 

a
b تغییرات ضریب کمانش 0,05 های بزرگتر از ،k  نسبت به تغییرات

a
b ،آرامتر است.  

                                                 
1 Edge stress ratio 
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بـرای تحلیـل کمـانش در شـاهتیر و محاسـبه ضـرایب کمـانش کـه                  و ارائـه شـده دریـن مقالـه          مدل به دست آمـده      

توانـد نتـایج      مـی   بـاالیی در مقایـسه بـا روشـهای ذکـر شـده اسـت و                دارای دقـت بـسیار    آورده شده اسـت،      1در جدول   

بـدون صـرف زمـان طـوالنی بـرای برنامـه نویـسی و               حاصل از تحلیـل عـددی را بـا دقـت و سـرعت قابـل مالحظـه ای                    

      .به دست دهدحل عددی  مدلسازی و

  

 

 
  شاهتیر طولی عرشه در اتصال با ورق عرشه. 1شکل 

  

 
  .S.S.S.F شرایط تکیه گاهی ورق مستطیلی با. 2شکل 
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  .S.S.S.F با شرایط تکیه گاهی مود اول کمانش ورق.  3شکل

  
  

 

 
  .S.C.S.Fورق مستطیلی با شرایط تکیه گاهی . 4شکل 
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   S.C.S.F با شرایط تکیه گاهی مود اول کمانش ورق. 5شکل

 
 

    
  شاهتیر طولی به تنهایی اول کمانش مود. 7        شکل شاهتیر به تنهایی تنش طولیزیع وت. 6شکل 

 

      
  مانش مدل در حالت کلیوم کمود د. 9شکل مدل در حالت کلی         تنش طولیتوزیع . 8شکل 
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b/a تغييرات ضريب کمانش بر حسب تغييرات
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k

k,sssf,FEM k,scsf,FEM k,T_type girder,FEM k,Global,FEM
k,sssf,Timoshenko k,scsf,Timoshenko k,sssf,GL k,scsf,GL

 
 ضرایب کمانش به دست آمده از روشهای ذکر شده در جریان مقاله. 10شکل 
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