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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران

Aero2015P244  1393اسفند 14تا  12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره، 

  

  

  تحت بارگذاريهاي ساخته شده از مواد هدفمند غیرخطی هندسی پوسته تحلیل رفتار

   جانبی با استفاده از روش اجزاي محدود

  2جمشید فضیلتی ،1امیر شربتدار

  .بن بست هوافضا -خیابان مهستان -پژوهشگاه هوافضا، شهرك غرب -2و1

   

  

  چکیده

هاي تک پوسته ازي استفاده رفتاري،هاي هندسی و  ویژگی به دلیل

در سازهاي اي و کروي هاي استوانهانحنایی و دو انحنایی از جمله پوسته

با توجه به .بسیار گسترده و مرسوم است فضایی، دریایی و عمرانی ،هوایی

شرایط بارگذاري و محدودیت هاي جرمی طراحی، طراحی در محدوده 

 ي حاضردر مقاله. دافت ا اتفاق میتغییرشکل هاي بزرگ در این سازه ه

 گرادیانی مواد هدفمنداز جنس  هاي مذکورهندسه یهندس یرخطیرفتار غ

)FGM(  محدود مورد  يبا استفاده از روش اجزا یجانب گذاريباردر

بزرگ،  يها شکل رییوجود تغ لیبه دل .قرار گرفته است یو بررس لیتحل

خواص . در نظر گرفته شده است یرخطیکرنش غ يها مسأله با حضور ترم

در تحلیل  .فرض شده است یخط کیاالست در محدودهمورد استفاده  ادمو

مند، الگوي توزیع توانی دفاز جنس مواد ه اي و کرويهاي استوانهپوسته

در المان  يروابط سازگار .مورد استفاده قرار گرفته استماده در ضخامت 

مرتبه اول  يعمق و بر اساس تئور کم يها پوسته يبند فرمول يپایهبر 

 هایی با هندسهپوسته لیتحل يبرا. توسعه داده شده است یبرش عرض

و  نییپا یمحاسبات ي نهیبا هز) يا گره 4(انحنادار  یالمان دوخط ،مورد نظر

در دستگاه مختصات  یمحاسبات المان .توسعه داده شده استدقت باال 

در  مًایمستق یهندس يعاع انحناو ش المان انجام گرفته است یعیطب

 یرفتار نوع که نیبا توجه به ا. اعمال شده است یالمان ونیفرموالس

 یجانب يبزرگ تحت بارگذار يها رشکلییانحنا با تغ يدارا يها پوسته

طول ارزشمند  تمیدارد، الگور يحد ي از نقطه رفرات یلیبه تحل ازینعموما 

مود قابل  لیتبد دهیمساله و پد نیکمان توسعه داده شده است تا ا

شده و پس از  هیمتلب ته یسینو زبان برنامه به يکد .باشد ینیب شیپ

پوسته  یرخطیرفتار غ تیحساس لیتحل ،و تست همگرایییسنج صحت

که در رفتار مسیر  ییپارامترها ریینسبت به تغ اي و کرويي استوانهها

که المان  دهد ینشان م جینتا. انجام گرفته است باشند،تعادلی اثر گذار می

کم، دقت  یمحاسبات نهیو هز يتوسعه داده شده با وجود درجات آزاد

  .کند یرا ارائه م یمناسب

  –  غیرخطی هندسی  –  کرويي و اهاي استوانهپوسته :واژه هاي کلیدي

  اجزاي محدود روش –  طول کمان –  هدفمندمواد 

  

  مقدمه

با توجه به شکل هندسی و نسبت مقاومت  هاي انحنادار جدارنازك پوسته

هوایی، فضایی و  ،هاي عمرانی زن مناسب، کاربرد فراوانی در سازهبه و

 انحنا کیانحنادار اعم از  يها ساخته شده با هندسه يها پنل .دریایی دارند

  و دوانحنا) يا راستا مانند هندسه استوانه کیصفر حول  ریغ يانحنا يدارا(

  

با ) يصفر حول دو محور متعامد مانند هندسه کرو ریغ يدو انحنا يدارا(

و جدارنازك بودن، در  یجانب يبارگذار طیدر شرا يریتوجه به قرارگ

ضخامت  زانیاز م تر شیمرتبه و ب هم یعرض يها ییجا جابه طیشرامعرض 

بزرگ قرار  يها رشکلییتغ لیدر زمره مسا ،يدر تئور طیشرا نیا. هستند

شده و  تیاهم زیحا رشکلییدر تغ ییغشا يها که در آن اثر تنش ردیگ یم

ندو وک .شود یسازه ظاهر م يکرنش مرتبه باالتر در معادالت رفتار يها ترم

ساخته شده از مواد  يها کمانش پوسته پس 2007در سال ] 1[ نهایو س

 نهها المان  آن ي المان مورد استفاده. اند قرار داده یابیمرکب را مورد ارز

 يبرا قیتحق نیا جینتا. در هر گره بوده است يآزاد ي درجه پنجبا  ياگره

 و  يرد .ارائه شده است یو مخروط يکرو ،يا استوانه ي سه مدل پوسته

 هايمحدود صفحات و پوسته ياجزا لیتحل 2010در سال ] 2[همکاران 

 ياجزا بنديفرمول در هاآن. دادندرائه ساخته شده از مواد مرکب را ا

 نیمهم ا هايیژگیاز و. محدود خود از روش حداقل مربعات  بهره گرفتند

 نیهمچن. معادالت حاکم است سازيموجود در ساده يروش کاهش خطا

و  رائوکوتسوارا .بود) کاهیده( تدیجنردی المان هاآن يمورد استفاده المان

سازي و تحلیل اجزاي محدود پوسته مدل 2012 در سال ]3[همکاران 

افزار تجاري انسیس با استفاده از نرم را هاي ساخته شده از مواد هدفمند

)Ansys( حرارتی ها از نوع مکانیکی و بارگذاري مورد نظر آن. ارائه دادند

رفتار . ي کروي را بررسی کردندتهها همچنین ارتعاش آزاد پوسآن. بود

و فوالد خالص را با کار ) �Al�O(هایی از جنس سرامیک خالصپوسته

 يدرباره یمطالعات 2013در سال ] 4[سوسمن و باته .خود مقایسه نمودند

بزرگ انجام  هايتحت کرنش هاییسازه يبرا يسه بعد ايالمان پوسته

المان  ينام گذار لیدل. بود ايگره 4 المانی هاالمان مورد نظر آن. دادند

 يبندفرمول در هابود که آن نیا بعدي سه المان عنوان به هاآن ايپوسته

با رفتار  يسه بعد يوستهیپ هايطیمح يالمان از تئور نیمربوط به ا وابطر

حل  2013در سال ] 5[تانگ  .کامل استفاده کردند يبعد سه يسازگار

اي ساخته شده از مواد هدفمند را هاي استوانهکمانش پوسته تحلیلی پس

معادالت اساسی . از نوع مکانیکی و حرارتی بود مد نظر بارگذاري. ارائه داد

ها بود و اثرات ي تئوري کالسیک پوستهپایه مورد استفاده توسط او بر

  .شدي موجود را نیز شامل میهندسهدر ) Imperfection(نقص اولیه 
پنل هاي از جنس مواد هدفمند گرادیانی با هندسه در پژوهش حاضر  

انحنادار فضایی تحت اثر بارگذاري جانبی و در محدوده تغییرشکل بزرگ 

تحلیل به کمک روش اجزاي . مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است

 ،تجاري افزارهاي نرم و ها روش سایر برخالف. محدود انجام شده است

. شود می انجام طبیعی مختصات محاسبات در کد توسعه داده شده در

 نداشته وجود مختصات دستگاه تبدیل به نیاز محاسبات انجام در درنتیجه

عالوه بر این در فرموالسیون  .است شده داده کاهش محاسبات میزان و

 فرموالسیون در مستقیماً هندسه در موجود توسعه داده شده، انحناي
amir.sharbatdar1987@gmail.com، ارشدکارشناس  -1

  )نویسنده مخاطب( jfazilati@ari.ac.ir، 88366030 ، تلفناستادیار -2
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حضور المانهربهمربوطمحاسباتدروگرفتهقرارمحدوداجزايالمانی

با) ايگره4(دوخطیبا الماننسبتا سادهالمانیفرموالسیون. دارد

محدوداجزايروابطآوردندست بهپایین برايمحاسباتیي هزینه

ارزشمند طول براي استخراج مسیر تعادلی سازه، روش . استشدهاستفاده

حاکی از دقت مناسب روابط ارائه حل نتایج  .کمان توسعه داده شده است

  .شده، دارد

  

  هاپوسته برروابط حاکم 

جایی غیرخطی در دستگاه مختصات  در این بخش روابط کلی کرنش جابه

در چنانچه متعامد  يدو انحنا در دو راستا يدارا ايپوسته يبرامتعامد 

بعدي  ي سه روابط ابتدا براي پوسته. شود ، آورده میارائه شده است 1شکل 

بعدي به  االستیسیته سهسازي، با سادهسپس . است در نظر گرفته شده

معادالت مربوط به پوسته ]. 6[شود یه تبدیل مپوستاالستیسیته دوبعدي 

استخراج شده است ) پوسته با دو شعاع گوسی متغییر(در حالت عمومی 

ي تخت نیز  و صفحه اي استوانهي  هاي خاص از جمله پوسته اي حالتکه بر

ي دو  جایی غیرخطی براي پوسته جابه-معادالت کرنش.باشد معتبر می

  ].6و1[کرد  بیانتوان به فرم زیر  را می متعامددر دستگاه مختصات انحنا 
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  روابط اجزاي محدود غیرخطی

هاي سختی  ماتریس آوردن روابط اجزاي محدود غیرخطی دست براي به 

در  شماتیکی از آن اي دوخطی کهتانژانت و سکانت براي المان چهارگره

Error!	Reference	source	not	found.شده است، محاسبه شود ارائه.

المان مورد استفاده به شکل چهارضلعی با چهار گره راسی است و در هر 

سه درجه آزادي انتقالی و دو درجه (مستقل درجه آزادي  پنجگره تعداد 

عادله تعادل براي جسمی تحت م.در نظر گرفته شده است) چرخشی آزادي

  ]:1[شود  صورت زیر بیان می تغییر شکل به

)2          ({ϕ} = {F} − {f�} = ∫[B]�{σ}dv − {f�}= {0}  

و نیروي  {F}برابر با تفاضل بردارهاي نیروي داخلی  {ϕ}در این رابطه

. جایی است جابه-ماتریس ضرایب در روابط کرنش [B]و  {��}خارجی 

ي  از معادله. استها  کرنشخطی و غیرخطی  شامل دو ترم [B]ماتریس 

  :باشدمیصورت ماتریسی زیر قابل بیان  کرنش غیرخطی به )1(
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  :کرد بیانزیر ماتریسی توان به صورت  ي فوق را می رابطه

)4                  (       ��� =
�

�
[�][�] =

�

�
[�][�] {�}  

  اخیر  رابطه در

)5                   (        [�] = [�]{�}  

صورت زیر  توان به جایی غیرخطی را می بنابراین ماتریس کرنش جابه. است

  :تعریف نمود

)6                            ([A][G] = [B��]  

موجود در {δ}و بردار  [G]و  [A]هاي  ماتریس )3(ي  رابطهبه کمک 

.شودمیبه شکل زیر تعریف ، )4(ي رابطه
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)7         (           [G] = ��
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{δ} = {u� v� w� ψ�
� ψ�

�}�                    
جایی نسبت به دسـتگاه   شامل مشتقات جابه[A]ي فوق ماتریس در رابطه

جایی تغییرشکل فعلی  الخط است که وابسته به بردار جابه مختصات منحنی

مشـتق   [G]مـاتریس  .گیري شده است اندازهسازه در گام بارگذاري کنونی 

نیز بـردار مربـوط بـه درجـات آزادي      {�}. باشد توابع شکل در هر گره می

  .موجود در هر گره است

-هـاي کـرنش   جایی در حالت کلی ترکیبی از ماتریس جابه-کرنشماتریس 

  :یعنی .شود جایی خطی و غیرخطی درنظرگرفته می جابه

)8                            ([B] = [B�] + [B��]

  .در زیر تعریف شده است [��B]که 

)9                              ([B��] = �

B��

[0]�×�

[0]�×�

�

[B�]  بدسـت   )1(ي  هـاي خطـی موجـود در معادلـه     نیز از جداسازي تـرم

  .شود صورت زیر تعریف می به آید، کهمی

)10                (                  [B�]=�

B�

B�

B�

�

هاي کرنش جابه جـایی  به تریب ماتریس �Bو  �B� ،Bي فوق در معادله

برشی هستند کـه در زیـر آورده شـده     هاي غشایی، خمشی ومربوط به ترم

  :اند
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 بیـان به صورت زیـر   2ي تعادل معادلهکوچک اکنون با استفاده از تغییرات 

  .شودمی

)12       (   d{ϕ} = ∫ d[B]�{σ}dv + ∫[B]�d{σ}dv  

  :از روابط اجزاي محدود داریم

)13      ({σ} = [D](ε� + ε��) = [D] �B� +
�

�
B��� {δ}  

  بنابراین

)14                  (d{σ} = [D]d{ε} = [D](B� + B��)  

  و

)15                (d[B] = d([B�] + [B��]) = d[B��]  
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  :داشتخواهیم 12ي در ترم دوم معادله 14ي  از جایگذاري رابطه

)16        (    ∫[B]�d{σ}dv = ∫[B]�[D][B]{δ}dv  

) 17(مطـابق زابطـه   موجود در روابط فوق، ماتریس صـلبیت   [D]ماتریس 

  .است

)17      (          [D] = �

D� Dmb 0�×�

Dmb D� 0�×�

0�×� 0�×� D�

�  

  .ي زیر تعریف شده استرابطه صلبیت مطابقهاي ماتریس درایه

D� = �

A�� A�� A��

A�� A�� A��

A�� A�� A��

�

)18(                  D�� = �

B�� B�� B��

B�� B�� B��

B�� B�� B��

�  

                       	D� = �

D�� D�� D��

D�� D�� D��

D�� D�� D��

�

         D� = �
A�� A��

A�� A��
�         

با توجه به جنس ماده اعم از ایزوتـروپ، مرکـب و   هاي فوق ضرایب ماتریس

  . اندآورده شده باشد که در زیریا هدفمند متغییر می

)19   (�A��	, B��	, D��� = ∑ ∫�Q����
(1, z, z�)�

��� dz							(i, j = 1,2,6)  

)20               (A�� = ∑ ∫ c��Q����

�
��� dz									(i, j = 4,5)  

برشـی اسـت کـه برابـر  بـا      ضریب تصحیح  �c، )20(ي در رابطه
�

�
درنظـر   

  .شده استگرفته 

  تانژانت یسخت سیماتر

ماتریس و اعمال تغییرات،  )16(رابطه در  )17(و  )11(وابطبا جایگذاري ر

  :توان نوشت صورت زیر می سختی تانژانت پوسته جدارنازك را به

)21         ([K�] = ∫(K�� + K��� + K��� + K����)dA  

  که

K�� = K� + K� + K�

K� = B�
� D�B� + B�

�D��B�

  K� = B�
� D��B� + B�

�D�B�

K� = B�
�D�B�

)22      (        K��� = B�
� D�B�� + B�

�D��B��  

K��� = B��
� D�B� + B��

� D��B�          
       K���� = B��

� D�B��

:خواهیم داشت14و  6و روابط  12اول سمت راست معادله  ترماز 

)23(                   ∫d[B]�{σ}dv =∫d[B��]{σ}dv =  

�([G]�{σ�}[G]dv)d{δ}

  سکانت یسخت سیماتر

نیز مشخص است نیروي داخلی را )2(ي تعادل طور که در رابطه همان

  ]:1[توان به شکل زیر نوشت می

)24               ({F} = ∫[B]�[σ]dv = [K�]{δ}  

، ماتریس سکانت را )24(رابطه در)23(و  )11(از جایگذاري روابط 

  :دست آورد توان به صورت زیر به می

)25         ([K�] = ∫ �K�� +
�

�
K��� + K��� +

�

�
K����� dA  

  

  مواد هدفمند

مواد هدفمند در واقع مواد مرکبی هستند که در آن ترکیب مواد یا ساختار 

خواص مکانیکی و حرارتی سازه کند که به صورتی تغییر میمیکروسکوپی 

این . در دماهاي باال و شرایط سیکل حرارتی، عملکرد مطلوبی داشته باشد

ي مختلف که معموالً یکی فلز و دیگري همواد اکثراً از ترکیب دو ماد

ي واد حاصل در یک مادهخواص ترکیب م. شوندسرامیک است، ساخته می

درنتیجه در این مواد جزء حجمی . کندکنواخت تغییر میبطور یهدفمند

مواد تشکیل دهنده به صورت تابعی یکنواخت تغییر کرده و باعث ایجاد 

.شودمیکرو ساختار غیریکنواخت و ماکروساختاري با تغییرات پیوسته می

با ساختاري متشکل از فلز و  hضخامت هایی با در این بخش، پوسته

ترکیب ساختاري سازه  برايدر این مدل .شودسرامیک درنظر گرفته می

z(که باالترین الیهفرض بر این است  =
�

�
ي از سرامیک خالص و الیه )

z(انتهایی = −
�

�
خواص اصلی مواد .انداز فلز خالص تشکیل شده) 

پوسته هدفمند از جمله مدول یانگ و مدول برشی تابعی از ضخامت 

  .باشندمی

خواص مناسب در راستاي ضخامت، براي بدست آوردن توابع توزیع 

عالوه معیارهاي هب. هاي تحلیلی و عددي بسیار زیادي وجود داردمدل

 فعالیت مدل در این. اشدب ها موجود میزیادي نیز براي انتخاب این مدل

براي مدول یانگ  .گیردمورد استفاده قرار می]7[توزیع نمایی مرسوم

  :خواهیم داشت

)26                      (E��� = (E� − E�)V + E�

انگ سرامیک و فلز هستند و به ترتیب مدول ی �Eو �Eي فوق در رابطه

V با ضخامت یکنواخت براي پوسته .باشدکسر حجمی ماده میh  که

ي زیر سطح مرجع در سطح میانی آن قرار دارد، کسر حجمی با رابطه

  :شودتوصیف می

)27                          (    V = �
�

�
+

�

�
�
�

  

است که در  فاصله در راستاي ضخامت zضخامت،  hي فوقدر رابطه

−(ي بازه
�

�
≤ z ≤

�

�
باشد که مینمایی تواننیز  nقرار دارد و )

ي کاربردي آن بین محدوده
�

�
≤ n ≤ که  nبراي مقادیري از . است3

سرامیک خالص یا فلز (اي تک فازي باشند، سازهي فوق میخارج از بازه 

ي بر حسب فاصله تغییرات کسر حجمی3شکل .خواهیم داشت) خالص

در محدودهنمایی  توانتغییرات  براي رابعد شده در راستاي ضخامتبی

0 ≤ n ≤   .دهدنشان می4

  :اي هدفمند برابر است بابراي ماده ��Qمقادیر با توجه به توضیحات فوق، 

)28              ((1 − ϑ)Q�� =
(���)

�
Q�� = 2Q�� =

����

(���)
  

Q�� = Q��								Q�� = Q��													Q�� = Q�� = Q��

Q�� = Q�� = Q�� = Q�� = 0

هاي به ترتیب براي ماتریس،)20(و  )19(در  )28(يرابطهاز جایگذاري 

  :خمشی، خمشی و برشی خواهیم داشت-صلبیت غشایی، غشایی

                                    D� = CDmD�

)29               (            	Dmb = C���D�

                                     D� = CDbD�

                                    	DS = C��D�  
.انددر زیر تعریف شده  �Dو ماتریس  ��C�� ،C��� ،C�� ،Cضرایب 

C�� = �E� + �
E� − E�

n + 1
��h

)30  (         C��� = (E� − E�)h� �
�

���
−

�

�(���)
�

C�� =
E�h�

12
+ (E� − E�)h� �

1

n + 3
−

1

n + 2
+

1

4(n + 1)
�

D� = �

1 ϑ 0
ϑ 1 0

0 0
1

2
(1 − ϑ)

�
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فلز و سرامیک با ضریب پوآسون این فعالیت فرض بر این است که در 

اگر ضریب . است بی تغییرو این پارامتر در راستاي ضخامت یکدیگر برابر 

حاصله از  صلبیتپوآسون در راستاي ضخامت متغییر باشد، آنگاه ماتریس 

کامًال متفاوت با ماتریس کنونی ) ��D(خمشی-یهاي غشایترم اثر

  .]8[باشدمی

  

  صحت سنجی

ي پوستهبراي  تست همگرایی فرموالسیون ذکر شدهدر این بخش ابتدا 

اي تخت نتایج براي صفحهسپس ، آورده شده استایزوتروپیکاي استوانه

مقایسه شده سایر مولفین با نتایج ارائه شده توسط مواد هدفمند از جنس 

  .است

اي ایزوتروپ تحت بارگذتري متمرکز جانبی در مرکز آن در  پوسته استوانه

 ارائه4شکل ، جنس ماده و شرایط مرزي در هندسه. نظر گرفته شده است

براي تحلیل مسیر تعادلی نقطه محل اثر نیرو نتایج ، 5شکل در. شده است

ارائه شده  یک چهارم مدل درالمان 64و  16، 4بندي متشکل از سه مش

تطابق خوبی بین روند همگرایی مناسب و نیز با توجه به نمودار، .است

بینی شده از فرموالسیون موجود در این فعالیت با نتایج سایر  نتایج پیش

اختالف اندکی بین نتایج در انتهاي مسیر تعادلی، . ود داردمحققان وج

] 1[شود و نتایج حاصل از فرموالسیون موجود با نتایج مرجع  دیده می

تواند استفاده از  دلیل این تفاوت اندك می. خوانی بیشتري داشته استهم

. باشد] 9[جع معادالت اجزاي محدود در مر تئوري کالسیک در استخراج

و فعالیت کنونی تئوري مرتبه اول ] 1[در فرموالسیون مورد استفاده مرجع 

  . برشی اعمال شده است

ـ   وط بـه خـواص مـواد    براي صحت سنجی نتایج حاصل از فرموالسـیون مرب

قنـادپور و  مشخص اسـت، نتـایج بـا فعالیـت      6شکل ه در ک هدفمند چنان

ارائـه   با چهار لبه لوال تحـت فشـار جـانبی    براي صفحه تخت ]10[نیاعلی

مـواد هدفمنـد   . آمده است 1جدول در ي مواد خواص و هندسه .شده است

مورد استفاده از جنس آلومینـا و آلومینیـوم بـا ضـریب پوآسـونی یکسـان       

ر زیـر تعریـف   ي موجود در شـکل نیـز د  بعد شدهبی پارامترهاي .باشندمی

  :اندشده

Q                       هبعد شدنیروي گسترده بی =
���

����  

W                               بعد شده جایی بیجابه =
�

�
  

  

از جنس مواد  ي تختخواص مواد و پارامترهاي هندسی صفحه -1جدول 

  هدفمند

hپارامتر

a

a

b
ϑE� [Gpa]E� [Gpa]

  380  70  3/0  05/01دارمق

  

نمایی ارائه شده  تواننتایج براي چهار مقدار متفاوت از  ،6شکل با توجه به 

تطابق بسیار خوبی بین نتایج حاصل از فعالیت کنونی و نتـایج ارائـه   . است

پارامتر نمـایی  از براي هر چهار مقدار متفاوت  نیاقنادپور و علیشده توسط 

  .شوددیده می

  

  بحث و نتایج عددي

ساخته شده از  اي و کرويهاي استوانهپوستهدر این بخش آنالیز حساسیت 

طول به مواد هدفمند تحت بارگذاري متمرکز جانبی نسبت به تغییرات 

هر دو پوسته ي خواص و هندسه .شودنمایی انجام می توانو ضخامت 

شرایط مرزي نیز براي هر  .آورده شده است2جدول در باشد که مشابه می

  .درنظر گرفته شده است 4شکل دو هندسه مطابق با 

  

هاي دو انحنایی از خواص مواد و پارامترهاي هندسی پوسته -2جدول 

  جنس مواد هدفمند

nپارامتر

  2,5/0,0  3/043/5  048/0,024/0دارمق

  

اي و کروي نسبت به تغییرات توان نمایی هاي استوانهمسیر تعادلی پوسته

�براي 

�
= با   .آورده شده است 8شکل و  7شکل به ترتیب در 0.024

دو رفتار اي با افزایش توان نمایی ي استوانه، براي پوسته7شکل توجه به 

ي براي مسیر تعادلی تا قبل از همسایگی نقطه. شودمتفاوت دیده می

با افزایش توان ،)B(دوم ي حديو بعد از همسایگی نقطه )A(حدي اول

اي در مکان هندسی. یابدمی کاهشپوسته در هر سه حالت  سفتینمایی 

یابد که این کاهش پوسته کاهش می سفتیدر هر سه حالت  )AB(بین 

ي قبل از در اصطالح به ناحیه .یابدمی افزایشبا افزایش توان نمایی، سفتی

A  و بعد ازB ي بین ي پایدار و به ناحیهناحیهA  وB ي ناپایدار ناحیه

مشخص است،  8شکل اي چنانچه از ي استوانهبرخالف پوسته. گویندمی

در . یابدپوسته کاهش می سفتیي کروي با افزایش توان نمایی براي پوسته

اي ي استوانهپایدار رفتاري مالیم تر از پوستهي نااین نوع پوسته ناحیه

ي کروي سازه در این ناحیه براي پوسته سفتیبه عبارت دیگر کاهش . دارد

ي دو از مقایسه.باشداي با افت کمتري همراه میي استوانهنسبت به پوسته

ي کروي به مراتب باالتر از پوسته سفتی، مشخص است که 8و  7شکل 

  .باشداي میاستوانهي پوسته سفتی

اي و کروي هاي استوانهمسیر کامل تعادلی پوسته10شکل و 9شکل در 

آورده  5/0توان نمایی ثابت  دربراي سه نسبت ضخامت به طول متفاوت

اي و کروي، در هاي استوانهبراي درك بهتر از نوع رفتار پوسته .شده است

در کنار رفتار دو  ي تخت نیزجایی صفحهجابه-شکل رفتار نیرو دوهر 

در توان نمایی ، 10شکل و 9شکل با توجه به. آورده شده است پوسته

را از  سفتیي تخت کمترین و صفحه سفتیي کروي بیشترین ثابت پوسته

اي و کروي هاي استوانهپوستهي تخت، برخالف صفحه. دهدخود نشان می

در ابتداي مسیر  .کننددر مسیر تعادلی خود سه تغییر مود را تجربه می

این . یابدکاهش می سفتیرفته باشد، رفتههر دو پوسته باال می سفتی

ي تخت اي در همسایگی تقاطع دو پوسته با صفحهدر ناحیه سفتیکاهش 

-هر دو پوسته افزایش می سفتینیز، در انتهاي مسیر تعادلی. شودآغاز می

ت ضخامت به چنانچه از هر سه شکل مشخص است، با کاهش نسب .یابد

شود، بطوري که تر میي کروي غیرخطیطول رفتار مسیر تعادلی پوسته

ي تغییر مود یا پیشروي پدیده 012/0براي نسبت ضخامت به طول 

ي برخالف پوسته .شودقابل مشاهده می )snap through(ناگهانی 

اي رفتار مسیر تعادلی حساسیت بیشتري را ي استوانهکروي، در پوسته

به کاهش ضخامت به طول از خود نشان داده و رفتار منحنی به نسبت 

  .شودشدت غیرخطی می

  

  گیري نتیجه

و کروي  اي استوانههاي ي حاضر تحلیل غیرخطی هندسی پوستهدر مقاله

انجام الگرانژي  ايچهارگرهبا توسعه یک المان از جنس مواد هدفمند

در دستگاه مختصات استفاده، مورد  جایی جابهمعادالت کرنش . گرفت

و با در نظر گرفتن  ارائه شدبا قابلیت تعریف دو انحناي متعامد گون منحنی
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  اها و نموداره

 
  المانپوسته و مختصات مرجع آن روي سطح میانی 

  
  اي دوخطیشکل المان چهار گره هندسه و توابع -

  

بعد شده در راستاي ي بیتغییرات کسر حجمی بر حسب فاصله

  نسبت به تغییرات توان نمایی ضخامت

  

  ايي استوانههندسه، خواص و شرایط مرزي پوسته

هاي غیرخطی کرنش، معادله حاکم بر مساله با استفاده از روش حل 

جایی  جابه-با استخراج مسیرهاي تعادلی نیرو. طول کمان حل شده است

شد که هر دو  مشاهدهبراي نیروي متمرکز جانبی در مرکز هندسه 

و کروي سفتی باالیی را در ابتداي مسیر از خود نشان 

در انتهاي مسیر . یابد ي مسیرتعادلی سفتی کاهش می

دست آمده  هاز نتایج ب. دشو تر می مجدداً سفت دو هندسه

نسبت باالتر از  ي کروي به هندسههایی با مشخص است که سفتی سازه

اي دو ي استوانهدر پوسته با افزایش توان نمایی 

کاهش  ي کروي سفتیشود، درحالیکه براي پوسته

در توان نمایی ثابت، با افزایش نسبت ضخامت به طول، سفتی هر 

و هر دو پوسته رفتار  یابداي و کروي افزایش می

.کنندغیرخطی با شدت کمتري را در مسیر تعادلی خود تجربه می

1. C.K. Kundu, P.K. Sinha, Post buckling analysis of 
laminated composite shells, Composite Structures
316-324, 2007.

2. J.N. Reddy, R.A. Arciniega, F. Moleiro, Finite element 
analysis of composite plates and shells, 
Aerospace Engineering, 2010.

3. D.K. Rao, P.J. Blessington, R. Tarapada
modeling and analysis of functionally graded (FG) composite 
shell structures, Procedia Engineering, pp
2012.

4. T. Sussman, K.J. Bathe, 3D-shell elements for structures in 
large strains, Computers and Structures
2013.

5. H.V. Tung, Postbuckling behavior of functionally graded 
cylindrical panels with tangential edge constraints and resting 
on elastic foundations, Computers Structures
100, 2013.

6. A.S. Saad, Elasticity: theory and applications
Publishing, 2009.

7. J.N. Reddy, C.M. Wang, S. Kitipornchai, Axisymmetric 
bending of functionally graded circular and annular plates, 
Mechanics and Solids, pp185-199, no18,

8. J. Fazilati, H.R. Ovesy, Prediction of the dynamic behavior 
of functionally graded thin cylindrical she
method, 17th. Annual (International) Conf
Mechanical Engineering, ISME 2009.

9. A.B. Sabir, M.S. Djoudi, Shallow shell finite element for 
the large deflection geometrically nonlinear analysis of shells 
and plates, Thin-walled structures, vol 21, pp
1995.

10. M.M. Alinia, S.A.M. Ghannadpour, Large deflection 
behavior of functionally graded plates under pressure loads, 
J. Composite Structures, pp67-71, no75, 2006.

ها و نموداره  شکل

پوسته و مختصات مرجع آن روي سطح میانی  -1شکل 

-2شکل 

تغییرات کسر حجمی بر حسب فاصله -3شکل 

هندسه، خواص و شرایط مرزي پوسته -4شکل 

هاي غیرخطی کرنش، معادله حاکم بر مساله با استفاده از روش حل  ترم

طول کمان حل شده است

براي نیروي متمرکز جانبی در مرکز هندسه 

و کروي سفتی باالیی را در ابتداي مسیر از خود نشان  اي استوانه ي پوسته

ي مسیرتعادلی سفتی کاهش میداده ولی در ادامه

دو هندسههر رفتار نیز 

مشخص است که سفتی سازه

 .است اي استوانه هندسه

شود، درحالیکه براي پوستهرفتار متفاوت دیده می

در توان نمایی ثابت، با افزایش نسبت ضخامت به طول، سفتی هر  .یابدمی

اي و کروي افزایش میي استوانهدو پوسته

غیرخطی با شدت کمتري را در مسیر تعادلی خود تجربه می

  راجعم

Post buckling analysis of 
Composite Structures, no 78, pp 

. J.N. Reddy, R.A. Arciniega, F. Moleiro, Finite element 
analysis of composite plates and shells, Encyclopedia of 

Tarapada, Finite element 
functionally graded (FG) composite 

, pp 3192-99, no38,

shell elements for structures in 
Computers and Structures, vol 122, pp2–12 

Tung, Postbuckling behavior of functionally graded 
cylindrical panels with tangential edge constraints and resting 

Computers Structures, pp532-41, no

Elasticity: theory and applications, Ross 

Kitipornchai, Axisymmetric 
bending of functionally graded circular and annular plates, 

1999.

Ovesy, Prediction of the dynamic behavior 
of functionally graded thin cylindrical shells using finite strip 

Annual (International) Conference on 

.B. Sabir, M.S. Djoudi, Shallow shell finite element for 
the large deflection geometrically nonlinear analysis of shells 

, vol 21, pp253-67, no. 3, 
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اي با  روند همگرایی در محاسبه مسیر تعادلی پوسته استوانه -5شکل 
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ي تخت از جنس بعد شده براي صفحهجایی بیمنحنی نیرو جابه -6شکل 
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اي نسبت به تغییرات توان ي استوانهرفتار مسیر تعادلی پوسته -7شکل 

نمایی
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