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 ایرانهمایش ملّی مهندسی سازه اولّین 

 هاي هتل المپیک ، تهران، مركز همایش2131دیماه  11و  12
 

 6-611کد مقاله:                                                                                                                         

 کامپوزیتی الیه ای با استفاده از روش  سازه های جدار نازککمانش  بررسی 

 اسپالین نوار محدود 

  4امین خواجه دزفولی ،3ور مرادیشاپ ،2داود پورویس ،6رضا خالدیان

  reza.khaledian87@gmail.com  ،دانشگاه شهید چمران دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، -1

 دانشگاه شهید چمران، عضو هیأت علمی -3و2

  ایران دانشجوی دکتری، دانشگاه علم و صنعت-4

 چكیده
صنایع هواپیمایی ،صنایع خودرو، سازه های دریایی و... جایگاه ویژه ای یافته اند امروزه استفاده از سازه های جدار نازک در صنایع مختلفی اعم از 

د نمونه که علت این امر می تواند نسبت باالی استحکام به وزن این نوع سازه ها باشد. پانل استوانه ای  که از ورق های کامپوزیتی ساخته می شون

تحلیل کمانش  پانل های استوانه ای کامپوزیتی الیه ای با استفاده از روش نوار محدود اسپالین  ای از این گونه سازه ها می باشند. در این مطالعه 

تحت اثر فشار محوری مورد بررسی قرار گرفته شده است.روش اسپالین نوار محدود محدودیت روش کالسیک یا تحلیلی نوار محدود را در 

ین به دلیل داشتن درجات آزادی کمتر در گره ها به روش المان محدود برتری داشته و اعمال شرایط مرزی دلخواه برطرف کرده است. روش اسپال

در جهت عرضی پانل از توابع الگرانزی برای درون   که حالی در اسپالین – باعت همگرایی سریعتر می شود.در جهت طولی نوار ها از توابع 

ل اهمیت تغییر شکل برشی در الیه های کامپوزیتی از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و همچنین یابی مقادیر گره ای استفاده شده است. به دلی

جا به جایی ساندرز استفاده گردیده شده است. در تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول برخالف تئوری کالسیک هر درجه آزادی  –روابط کرنش 

بار کمانش از روش مقدار  استفاده شود هرکدام از درجات آزادی موجود یا آزاد است یا گیردار. مستقل از دیگری است. بنابراین اگر از این تئوری

زان بار ویژه محاسبه خواهد شد.بررسی  پارامتریک در ارتباط  با  تاثیر شرایط مرزی ، الیه بندی کامپوزیت ها ، تغییرات شعاع انحنای پانل و می

دست آمده از برنامه ی نوشته شده با نتایج مقاالت پیشین و نرم افزار المان محدود آباکوس مقایسه شده بحرانی صورت گرفته شده است. نتایج به 

 است. 

  روش اسپالین نوار محدود، کامپوزیت، کمانش پانل استوانه ای، تغییر شکل برشی مرتبه اول، :کلمات کلیدی 

 

 قدمهم -6
نظری و تجربی درمورد صفحات و پانل های استوانه ای گردیده است.در مبحث  نیاز مبرم عملی در سال های اخیر موجب افزایش تحقیقات

وصا صفحات مستطیلی کاربرد بسیاری در سازه های جدار نازک ،از جمله به صورت ورق های نازک فلزی در ساخت تیر ورق ها صفحات ،مخص

و مخازن دارند.برای انجام هرگونه تحقیق پیرامون کمانش سازه ،بدنه ی کشتی ها هواپیما ها و به صورت ورق های نازک بتنی در ساخت سیلوها 
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های جدار نازک می بایست کمانش صفحات و همچنین پانل های استوانه ای که اصلی ترین جزء تشکیل دهنده ی این گونه سازه ها هستند را 

برای اولین بار با استفاده از روش نوار های محدود   [1]پرزمینسکی در این زمینه تحقیقات بسیاری صورت گرفته شده است.مورد مطالعه قرار داد.

وانگ و  به بررسی رفتار کمانش صفحات پرداخت و بدین ترتیب روش نوار های محدود وارد حوزه ی مسائل عددی مربوط به کمانش شد.

حات مستطیلی کامپوزیتی تحت بار دینامیکی  با استفاده از روش اسپالین نوار محدود ، یک تحلیل خطی وابسته به زمان بر روی صف[2] همکاران 

ه اند انجام داده است. آن ها از تئوری برشی مرتبه اول استفاده نموده اند.در این تحقیق ورق های ایزوتروپ ضخیم ونازک مورد بررسی قرار گرفت

با  [3]تی از طریق مقدار ویژه ،توسط وانگ ودیوکمانش سازه های پوسته ای کامپوزی و نتایج با روش نوار محدود نیمه تحلیلی مقایسه شده است.

کمک روش اسپالین  نوار محدود بررسی شد.در مقاله ی مذکور از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول و تئوری پوسته نازک استفاده شد.و 

روش نوار محدود در طراحی اعضای در طی  مقاله ای به موضوع کاربرد  [4] لی و شافر  همچنین انتگرال گیری به صورت عددی انجام گرفت.

 صفحات و در این مطالعه  تحلیل کمانش  .سرد نورد شده می پردازند. بار کمانش در این مقاله به کمک روش مقدار ویژه به دست آمده است

ی قرار گرفته شده است. پانل های استوانه ای کامپوزیتی الیه ای با استفاده از روش نوار محدود اسپالین تحت اثر فشار محوری مورد بررس

رفته شده بررسی  پارامتریک در ارتباط  با  تاثیر شرایط مرزی ، الیه بندی کامپوزیت ها ، تغییرات شعاع انحنای پانل و میزان بار بحرانی صورت گ

 ایسه شده است.است. نتایج به دست آمده از برنامه ی نوشته شده با نتایج مقاالت پیشین و نرم افزار المان محدود آباکوس مق

 

 

 . تئوری و استخراج معادالت:2
ئوری همانگونه که ذکر شد تمامی تحلیل های انجام شده در این مقاله به دلیل اهمیت تغییر شکل برشی  در سازه های کامپوزیتی با استفاده از ت

ه جایی در تئوری میندلین می باشند.همچنان که در ( فرض اساسی برای بردار جاب1انجام گرفته شده است. معادالت ) تغییر شكل برشی مرتبه اول

 .(نیز دیده می شود1شکل )

 
 

                                                                                                                        (1)               
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 ار:درجات آزادی یک نو(6شكل )

 

 
   

به ترتیب دوران  و  (است ، ( بیانگر تغییر مکان های یک نقطه ی دلخواه روی صفحه ) ، ،  مانند تئوری کالسیک صفحات )

 هستند.  ل حول محور های اهای عرضی نرم

 

=   ,   =                                                                                                                                                        2) ) 

 

 

رد مطالعه از نوار هایی در جهت طولی استفاده شده است .بدین منظور برای تخمین توابع برای تحلیل کمانش  پانل ها و صفحات  کامپوزیتی مو

 .جابه جایی در راستای طولی از توابع اسپالین و در راستای عرضی از توابع الگرانژی استفاده گردید

 

  :توابع اسپالین به کار رفته برای تخمین در راستای طول المان ها  به صورت زیر می باشند

 

 

 
                           0                                                                                            , ɳ                      

                                                                                                ,  

           1 + 3 ( ) + 3  – 3         ,                                 (3)  

                           1 + 3 ( ) + 3  – 3       ,  

                                                                                                 ,  

                            0                                                                                              , ɳ   
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 شمار ه ی ( ،3در نظر گرفته می شود.در رابطه ی ) ɳمقطع دلخواه تقسیم شده است و راستای طول نوار محور  qهرنوار در راستای طولی به 

 ( این نحوه ی تقریب زنی نمایش داده شده است.2باشد.در شکل ) روی راستای طولی میگره  یک

 

 

 
 (نحوه تقریب جابه جایی در راستای طولی2شكل )

 

 توابع الگرانژی را نیز می توان به صورت زیر نمایش داد:

 

 

(ξ) = -  (  -  -  ξ +  ) 

(ξ) = -  (  -   - ξ +  )                                                                                                        (4)  

(ξ) =   (  +   - ξ -  ) 

(ξ) =   (  +  -  ξ -  ) 

 

 

 
 ( توابع شكل در راستای عرضی3شكل )

 

 گره تخمین زده شده است . 4ده است و هر نوار در جهت عرضی با درنظر گرفته ش ξ( ، راستای عرض نوار محور 3مطابق شکل )

 

 :به صورت روابط زیر می باشند در نتیجه  توابع جابه جایی استفاده شده
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                                                                                          (5)  

 

 
 

 

 ( را تخمین بزنند.5و به گونه ای هستند که روابط ){بردار ضرایب گره های مختلف روی خطوط گره ای متفاوت بوده 𝜶 در روابط باال ،}

 

 همچنین روابط  بین کرنش ها و تغییر مکان ها طبق تئوری ساندرز به صورت زیر به کار برده می شوند:

 
 

 

 

                                                             (6)  

                                                        +  

                             

 

 

صفر می باشند.همچنین در   و   یک و مقدار  عاع پانل می باشد و برای تئوری ساندرز در روابط باال مقدار ش  در روابط فوق  

انحنای پیچشی سطح میانی پوسته  انحناهای نرمال ،  و  کرنش برشی سطح میانی پوسته ، کرنش های نرمال ، و  ( ،6روابط)

 کرنش های برشی در جهت ضخامت پوسته می باشند. و  و 

 

 به این ترتیب  می توان روابط مابین نیروهای درونی پانل  و کرنش ها را به صورت زیر نمایش داد.
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       =                                                                                   (7)  

 

                          

 
                           

 
                          

 
                           

 

 

 

ضرایب سختی می باشند که از انتگرال گیری مولفه های تنش داخلی روی ضخامت ورق به دست می آیند که  و  ،   (  7در روابط) 

 و  نیرو های برشی در واحد طول ، نرمال ،  نیرو های و  ( 7گرفته شده اند. همچنین  در رابطه ی ) [5]از مرجع در این جا 

 در جهت ضخامت پوسته می باشند.نیرو های  برشی  و  لنگر پیچشی و  لنگر های خمشی ، 

 

 :محاسبه ی ماتریس سختی. 3

 
 کار مجازی کل را می توان به صورت رابطه ی زیر بیان کرد.

 

                                                                                                                                    (8)  

 
 کار مجازی خارجی است.  کار مجازی داخلی و   کار مجازی کل ،     در رابطه ی فوق  

 

 از رابطه ی زیر قابل محاسبه می باشد:        

  
                                                                                                                        (9) 
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 همچنین برای محاسبه ی کار خارجی داریم:   

 

                                                                                             (11)  

 

محاسبه  نوار هندسی ماتریس  یا همان ( ماتریس 11با استفاده از رابطه ی ) که ماتریس سختی نوار و ( ماتریس 9با استفاده از رابطه ی )

 خواهد شد.

 

 برابر با صفر در نظر گرفته می شود (8در رابطه ی )  به دلیل استفاده از روش مقدار ویژه مقدار  

 

 جازی کل معادله ی کمانش پانل و صفحه به صورت معادله ی مقدار ویژه خواهد بود.در نهایت پس از محاسبه کار م

 

                                                                                                                                                 (11)  

 

 ضرایب بار کمانش سازه می باشند.، ( مقادیر 11که  در رابطه ی )

 

 

 . نتایج:4
 

: در این مسئله بار کمانش یک پانل استوانه ای تحت اثر بار محوری فشاری یکنواخت مورد مطالعه قرار گرفته شده است.در این حالت 1مسئله 

ل می باشد مصالح به صورت زیر تعریف می شوند.جواب ها با دو فرمول مقطع تقسیم بندی شده است. پانل چهار طرف مفص 21نوار و  6مدل با 

 مقایسه شده است. و نرم افزار المان محدود آباکوس [6] )از تئوری کالسیک ) مرجع 

 

E=3.10275     ,    v=0.3    ,      t=12.7 mm  ,      طول) ) a=508mm      )عرض(b=508mm  

  

و     R (شعاع  )  =2540 mm 
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(شرایط مرزی پانل استوانه ای مسئله6جدول)  

 

  W V U  

Free 0 0 Free Free BC1 

0 Free 0 Free Free BC2 

Free 0 0 Free Free BC3 

0 Free 0 Free Free BC4 

  

 
 6(نمودار پانل مسئله 4شكل )

 

 

 (1     
 

(2     

 

 بار کمانش پانل استوانه ای(2جدول )

 (  بار کمانش ) 

Present study 1فرمول  2فرمول  نرم افزارآباکوس 

997758 997713 98737 119711 

 

 

است.صفحه از نوع ایزوتروپ می برای بررسی تاثیر ابعاد صفحه روی بار کمانش ، یک صفحه با مشخصات زیر در نظر گرفته شده  :2مسئله 

مقطع تقریب زده شده است .همچنین در حالت های مختلف مقدار عرض المان ثابت  21نوار و  6باشد.برای محاسبه ی بار کمانش صفحه با 

 فرض می شود و تغییرات روی طول المان انجام خواهد گرفت.

  E=3.10275      ,    v=0.3    ,      t=12.7 mm  ,  b=100mm (   المان )عرض    

  a = طول صفحه   
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  2صفحه مسئله (5شكل )

 

 

 شرایط تکیه گاهی مدل به صورت زیر می باشد :

 
 2(شرایط مرزی پانل استوانه ای مسئله3جدول)

 

  W V U  

Free 0 0 Free Free BC1 

0 Free 0 Free 0 BC2 

Free 0 0 Free Free BC3 

0 Free 0 Free Free BC4 
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 (  ) 2مسئله بار کمانش صفحه (4جدول)

 شماره  ردیف نسبت ابعاد بار کمانش

2225 a = 0.5b 1 

256151 a = 0.6b 2 

221154 a = 0.7b 3 

261256 a = 0.8b 4 

2612 a = 0.9b 5 

261152 a = b 6 

2215 a = 1.2b 7 

241251 a = 1.4b 8 

261252 a = 1.6b 9 

232153 a = 1.7b 11 

252152 a = 1.8b 11 

235652 a = 2b 12 

223251 a = 2.2b 13 

2641 a = 2.5b 14 

264154 a = 3b 15 

261251 a = 3.5b 16 

262352 a = 4b 17 

221151 a = 4.5b 18 

222152 a = 5b 19 

222151 a = 6b 21 
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 (تاثیر نسبت ابعاد صفحه به بار کمانش6) نمودار

 

بار کمانش برای یک پانل با مصالح ارتوتروپ و تحت الیه بندی های مختلف مورد بررسی قرار داده شده است و تاثیر  مسئله: در این  3مسئله 

عدد  8ل بررسی شده است و تعداد الیه ها نحوه چید مان الیه ها  مورد تحقیق واقع شده است.بار کمانش برای حالت پانل با شرایط دو سر مفص

 می باشد. mm 1در نظر گرفته شده که ضخامت هر الیه  

  

 3(  مصالح به کار رفته در مسئله ی 5جدول)

v (عرض) b (طول) a      
0.28 508 mm 508 mm 6.21  7.17  7.17  10.3  181  

 

 (  (بار کمانش پانل استوانه ای )1جدول)

  آرایش الیه ها

  
 θزاویه الیه ها 

410.37 410.37 0 

439.35 403.1 10 
517.18 386.86 20 
610.01 376.84 30 

674.82 377.14 40 
683.68 377.19 45 

673.42 375.68 50 

606.06 370.85 60 

508.00 361.43 70 

418.63 349.68 80 

334.29 334.29 90 
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 پانل بار کمانش رب زاویه الیه بندی (تاثیر 2نمودار )

 

 

 
 (تاثیر زاویه الیه بندی  بر بار کمانش پانل3نمودار )

 

 :نتیجه گیری. 5
سنجی از برنامه ی نوشته شده می باشد و همچنین مقایسه بین جواب های حاصل از تئوری تغییر شکل ، بیشتر هدف ، صحت  1در مسئله 

(نیز نمایش داده شده است ،جواب 2برشی مرتبه اول و جواب های به دست آمده از تئوری کالسیک نیز می باشد که همانطور که در جدول )
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در حالت کرنش کوچک شبیه سازی شده  S4R5المان  2511گره و  2611آباکوس که با به دست آمده از برنامه با جواب حاصل از نرم افزار 

 1از نزدیکی بیشتری نسبت به فرمول 2، از نزدیکی مناسبی برخوردار است.همچنین جواب به دست آمده به جواب حاصل از فرمول است

 برخوردار است.

مورد مطالعه قرار گرفته شده است.همانطور که در جدول صفحه ی مستطیلی به بررسی تاثیر نسبت ابعاد بر بار کمانش یک  2در مسئله ی 

بسیار زیاد می باشد که نشان دهنده ی تاثیر زیاد ابعاد بر بار  1تا  175( نیز نشان داده شده ،شیب نمودار در ناحیه بین نسبت 1(و نمودار )4)

به بعد نیز شاهد این هستیم که  275مربعی اتفاق افتاده است .از نسبت یا همان صفحه ی  1کمانش می باشد . کمترین مقدار در حالت نسبت 

 شیب نمودار کامال مثبت می باشد و روند صعودی خود را حفظ کرده است و هرچه این نسبت افزایش یابد بار کمانش نیز زیاد تر شده است.

نوع مختلف ،اولی حالتی که 2مفصل بررسی شده بودکه این کار برای سر  2نیز تاثیر الیه بندی بر بار کمانش یک پانل استوانه ای  3در مسئله  

( نمایش داده شده است. همانطور که 2(و نمودار )6الیه با جهت گیری یکسان بود که تاثیرات آن بر بار کمانش در جدول ) 8کامپوزیت از 

کرده است.و در حالت دومی نیز الت روند نزولی پیدا درجه ،بار کمانش در این ح 91درجه به  1واضح است با افزایش جهت الیه بندی از 

ش برای الیه بندی مشابه حالت قبل ولی این بار هرالیه به صورت متقارن با الیه ی باالتر از خود جهت گیری شده و تاثیرات آن بر بار کمان

نش حاصل شده است و کمترین مقدار در حالت درجه بیشترین مقدار بار کما 45( آمده است . این بار در حالت 3( و نمودار )6در جدول )

درجه روند صعودی داردو پس از آن با افزایش درجه الیه بندی شاهد کاهش بار  45درجه تا  1درجه رخ داده است . شیب نمودار از  91

  کمانش خواهیم بود.
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