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 چكیده 
ها هنگامی اتفاق شود. این کمانش در ورقی تماس است که در آن کمانش در یک جهت محدود میطرفه یک مسألهکمانش یک

ین سیستم ممکن است به صورت محلی دور افتد که یک ورق فوالدی نازک در تماس با یک محیط بتنی قرار گیرد. فوالد در امی

اند هایی که از یک طرف مقید شدهافزار آباکوس کمانش محلی ورقدر این مقاله با استفاده از نرم ی بتنی کمانش کند.از هسته

سبت گاهی و نتحت اثر بارهای برشی بررسی شده است و ضرایب االستیک کمانش محلی برای یک تعداد مدل با شرایط تکیه

ابعاد مختلف به دست آمده است و با استفاده از این ضرایب نسبت عرض به ضخامت ورق تشخیص داده شده است و در نهایت 

افزار با نتایج به دست آمده توسط محققان دیگر با درصد کمی خطا مطابقت بررسی شده است که نتایج به دست آمده از نرم

 دارند.

 برشی، کمانش محلی، ضرایب کمانش االستیک طرفه، باریک کمانش های کلیدی:واژه

 مقدمه -1
شوند. تحقیق در این زمینه به هایی هستند که جابجایی یا کمانش در یک جهت محدود میطرفه، سیستمسیستم یک

طرفه زیاد هستند که شامل کمانش سال پیش شروع شده است. مطالعات در زمینه کمانش یک 13های عددی نیاز دارد و از روش

ی مدفون و دیگر مسائل مربوط به [، کمانش خطوط لوله2ها ][، خرابی در اثر باال آمدگی جاده1آهن تحت تأثیر حرارت ]ریل راه

های سنگین روی پی بدون کشش نیز در چند های شناور یخی، کمانش در اثر باال آمدگی ورقهای قشری، ورقکمانش سنگ

های های نازک در سازهی کمانش یکطرفه، کمانش محلی ورقی خاص از مسأله[. یک دسته1سال اخیر بررسی شده است ]

های اخیر این موضوع مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. تحقیقاتی انجام شده بتنی است که در سال-مرکب فوالدی

های فوالدی با بتن وی کمانش محلی لوله[ ر6و همکارانش ] 1[ و بریدج5] 1و برادفورد 2[، یووای1] 1در این زمینه توسط رایت

[ روی 3[ و یووای و برادفورد ]8و همکارانش ] 5[ روی کمانش محلی دیوارهای مرکب و اولز7پرکننده، برادفورد و همکارانش ]

ل های نازک طوی[ تحلیل و آنالیز کمانش یکطرفه ورق13تیرهای مرکب در معرض فشار و خمش مطالعاتی انجام دادند. رایت ]

ها در تیرهای مرکب، کمانش [. یک کاربرد مهم کمانش ورق11مقید را با استفاده از روش مشابه به روش تیموشنکو انجام داد ]

رود. ورق فوالدی در این های فوالدی نازک است که برای سخت و مقاوم کردن تیرهای بتنی مسلح موجود به کار میمحلی ورق

 گیرد.های بتنی موجود مورد استفاده قرار میختمانای ساروش برای بهبود رفتار لرزه

                                                 
1 Wright 
2 Uy  
3 Bradford 
4 Bridge 
5 Oehlers 
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 مدلسازی عددی -2

 Solidمدلسازی شده است و برای مدلسازی بتن از المان   Shellبرای این منظور ورق فوالدی با ابعاد مختلف با استفاده از المان 

 استفاده شده است.

در نظر گرفته شده است و مدول االستیسیته فوالد  سانتیمتر 23و ضخامت بتن صلب  سانتیمتر 2ضخامت ورق فوالدی 

مگاپاسکال در نظر گرفته شده  26157گیگاپاسکال و  213به ترتیب مگاپاسکال 25ی ساختمانی و بتن با مقاومت فشاری نرمه

 است.

 

 های عددی مورد بررسیمدل -3

افزار ساخته شده است که در نرم ssss ،cccc ،cscf ،cccfگاهی با شرایط تکیه 5/2، 2، 5/1، 1مدل با نسبت طول به عرض  1

 ، یک ورق فوالدی مستطیلی با ابعاد و بارگذاری پارامتری نشان داده شده است.1در شکل 

 

 
: ورق فوالدی مستطیلی با ابعاد و بارگذاری پارامتری1شكل   

 
Cگاه گیردار: تکیه  

Fلبه آزاد :  

Sگاه مفصلی: تکیه 

𝑘𝑢𝑛𝑖 کمانش برشی یکطرفه: ضریب 

aطول ورق فوالدی : 

bعرض ورق فوالدی : 

Dسختی خمشی ورق فوالدی : 

Eمدول إالستیسیته : 

𝑁𝑥𝑦بار کمانش برشی االستیک : 

tضخامت ورق فوالدی : 

𝛾نسبت ابعاد ورق : 

ʋضریب پواسون :  

، جابجایی ورق در کمانش 1در شکل  گاه مفصلی در چهار طرف وی ورق با تکیهطرفه، نتایج تحلیل کمانشی یک2در شکل 

 طرفه نشان داده شده است.یک
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 گاه مفصلیمایزز مدل با چهار طرف تكیه: تنش فون2شكل 

 

 
 : مقادیر جابجایی مدل3شكل 

 

 تشخیص محدودیت عرض به ضخامت ورق فوالدی -4

خالص برای تعیین نسبت عرض به ضخامت ی استرالیا برای منطبق شدن بار کمانش و بار تسلیم ورق تحت برش نامهآیین

 ورق فوالدی از مفهوم کمانش دوطرفه استفاده کرده است و استفاده از روابط زیر را پیشنهاد داده است.

 

(1) γ → ∞ ⟹𝐾𝑥𝑦=5.35 
(2) 

 
 

طرفه نسبت عرض به ضخامت را افزایش داد یا به عبارت دیگر از ورق با توان از مفهوم کمانش یکاین در صورتی است که می

 𝑘𝑥𝑦=12.03، 2به  γضخامت کمتر استفاده کرد. اگر در تیرهای کامپوزیت ورق را چهار طرف گیردار فرض کرده و با محدود کردن 

طرفه ، ضرایب کمانش یک1در جدول  داد.درصد افزایش  51های باال توان نسبت عرض به ضخامت را با استفاده از فرمولو می

 گاهی متفاوت قابل مشاهده است.و دوطرفه برای ورق با نسبت ابعاد و شرایط تکیه
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 ]12[ گاهی متفاوتطرفه و دوطرفه برای ورق با نسبت ابعاد و شرایط تكیهضرایب کمانش یک: 1جدول 

 
 

 سنجی با نتایج محققان دیگرنتایج و صحت -5
مقدار بار کمانشی بحرانی  1ی های مورد بررسی و با ضرب بار برشی وارد بر ورق در رابطهمقادیر ویژه برای مدلبا استخراج 

فاوت گاهی متبا نسبت ابعاد و شرایط تکیه ی ورقطرفهی بین نتایج کمانش یکمقایسه 1و  2های در جدول شود.ورق حاصل می

 مشاهده است.قابل  محدود و روش تحلیلی به روش اجزاء

 

(1) 𝑁𝑐𝑟= 
𝜋2𝐷𝑘

𝑏2
 

(1) 
 

 

  گاهی مفصلی و گیردارو شرایط تكیه : ضرایب کمانش ورق با نسبت ابعاد متفاوت2جدول 

cccc ssss 

Diff% Abaqus Last studies 
[12]  

Diff% Abaqus Last studies 
[12]  

ɣ 

𝑘𝑢𝑛𝑖 𝑘𝑢𝑛𝑖 𝑘𝑢𝑛𝑖 𝑘𝑢𝑛𝑖 
1111/3 28/15 26/15 3511/3 163/3 155/3 1 

3 21/12 21/12 3281/3 125/7 127/7 5/1 

5813/3 13/12 31/12 3238/3 718/6 723/6 2 

3715/1 21/12 11/12 1611/3 615/6 676/6 5/2 
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  گاهی ترکیبیو شرایط تکیه : ضرایب کمانش ورق با نسبت ابعاد متفاوت1جدول 
cccf cscf 

Diff% Abaqus Last studies 
[12]  

Diff% Abaqus Last studies 

[12  ] 

ɣ 

𝑘𝑢𝑛𝑖 𝑘𝑢𝑛𝑖 𝑘𝑢𝑛𝑖 𝑘𝑢𝑛𝑖 

3831/3 715/8 722/8 1817/3 631/8 713/8 1 

3211/3 113/1 153/1 3255/3 318/1 313/1 5/1 

3712/3 836/2 838/2 3 165/2 165/2  2 

3112/3 111/2 115/2 3 733/1 733/1 5/2 

 

 گیرینتیجه -6
آمده توسط محققان دیگر مطابقت خوبی دارد و این ضرایب افزار با ضرایب کمانش به دستآمده از نرمضرایب کمانش به دست

ها را به صورت بهینه به کار ببرد تا از کمانش محلی ( مناسب، پیچγدهد تا با استفاده از ضرایب طیف )کمانش به طراح اجازه می

شدن جلوگیری شود و با محاسبه نسبت عرض به ضخامت ورق از کمانش محلی ورق در برش خالص ممانعت ورق قبل از جاری 

 شود.
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