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چكيده
در اين مقاله به تحليل استاتيكي مخازن استوانهای ساخته شده از مواد هدفمند تحت بارهای مكانيكي و
 توزيع خواص مكانيكي مواد در راستای ضخامت پيوسته و بهصورت.حرارتي متقارن محوری پرداخته شده است
. برای حل معادالت از روش اجزاء محدود دوبعدی استفاده شده است.تابع توزيع تواني در نظر گرفته شده است
بهمنظور دستيابي به مدل اجزاء محدود دقيق استوانه با توزيع پيوسته و دلخواه خواص مكانيكي در راستای
 بارگذاری مكانيكي. المان خاص تعريف شده است،ضخامت و اجتناب از محدوديت در نسبت شعاع به ضخامت
بهصورت فشار داخلي در استوانهی دو سر گيردار و بارگذاری حرارتي بهصورت اختالف دما در راستای ضخامت
 نتايج نشان ميدهد كه توزيع تنش در مخازن.استوانهی دو سر تكيه گاه ساده در نظر گرفته شده است
 به نوع مواد و نحوهی توزيع خواص آن وابسته است كه ميتوان از آنها،استوانهای ساخته شده از مواد هدفمند
.برای كنترل توزيع تنش و دما استفاده نمود
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Analysis of Functionally Graded Cylindrical Vessels
under Mechanical and Thermal Loads
M. Tahani, T. Talebian
ABSTRACT
In this paper, a static analysis of functionally graded cylinders under axisymmetric mechanical and
thermal loads is presented. It is assumed that the distribution of material properties through the thickness
of the cylinder is continuous and graded according to a power low distribution. For solving equations,
two-dimensional finite element method is employed. To this end, a functionally graded material element
is defined for accurate finite element modeling of cylinder with continuous distribution of material
properties and avoiding the limitation in the radius to thickness ratio. Numerical results are obtained for a
clamped cylinder subjected to a uniform internal pressure and a simply supported cylinder subjected to a
temperature distribution through the thickness. In addition, the numerical results for thick and thin
cylinders are obtained. The results show that the stress and temperature distribution in functionally graded
cylindrical shells are dependent on the material kind and distribution of material properties and this
dependency can be utilized for controlling the stress level.
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 -1مقدمه

حرارتی و مكانيكی را با حل مستقيم معادالت بهدست آوردند.
همچنين  Jabbariو همكارانش ] [4حالت نامتقارن مسئله قبل را

مواد هدفمند ) ،(Functionally Graded Materialsمواد

مورد بررسی قرار دادند .آنها اين تحليل را با بسط فوريه توزيع

مرکب غير همگنی هستند که از دو يا چند ماده مختلف تشكيل

دما و جابهجايی انجام دادند Awaji .و  [5] Sivakumanتوزيع

شده و ترکيب يا درصد حجمی اجزاء تشكيل دهنده بهطور

تنش و دمای گذرا و پايدار در استوانههای  FGMتو خالی را

پيوسته و بهعنوان تابع موقعيت در امتداد يك يا دو بعد خاص

بررسی کردند Liew .و  [6] Kitipornchaiبه تحليل رفتار

متغير است .در نتيجه خواص و ساختار آنها بهطور پيوسته در

ترمومكانيكی سيلندرهای توخالی  FGMپرداختند .آنها

امتداد همان ابعاد تغيير خواهد کرد .بيشتر ورقهای ساخته

استوانهی  FGMرا به چند استوانهی همگن مجزا با ضخامت

شده از مواد هدفمند که بهعنوان سد حرارتی در دماهای بسيار

کمتر تقسيم کرده و با برقراری شرط پيوستگی تنشها و جابه-

باال مورد استفاده قرار میگيرند ،مخلوطی از سراميك و فلز

جايیها در سطح مشترک استوانهها ،توزيع تنش و جابهجايی را

هستند .بهطوری که سطح سراميكی دارای مقاومت حرارتی باال

بهدست آوردند .آنها نشان دادند که با ازدياد تعداد اليهها

در سمتی قرار میگيرد که دمای آن بسيار باال است و سطح

تقريب خوبی از استوانه  FGMبهدست میآيد .بدين ترتيب

فلزی دارای استحكام مكانيكی مناسب در سمتی قرار میگيرد

بدون نياز به حل معادالت مادهی غيرهمگن ،میتوان رفتار

که دمای آن پايين است و بين دو سطح تغييرات تدريجی

استوانه  FGMرا مورد مطالعه قرار داد Shakeri .و همكارانش

پيوسته در درصد حجمی سراميك -فلز صورت میگيرد .از

] [7و  Hoseiniو همكارانش ] [8نيز به همين شيوه به تحليل

مزايای ديگر مواد هدفمند استفاده از آنها بهعنوان فصل

ديناميكی استوانههای  FGMجدار ضخيم پرداختند .ايشان به

مشترک دو ماده متفاوت است .اين کار باعث میشود که

منظور حل معادالت بدست آمده در هر استوانه همگن مجزا از

مقاومت اتصال بهبود يافته ،تنشهای پسماند کاهش يافته و

روش اجزا محدود بهره گرفتند Oral.و  [9] Anlasتوزيع تنش

توزيع تنش يكنواختتر شود .تغييرات تدريجی و پيوستهی اين

در استوانههای  FGMغير ايزوتروپيك را مورد بررسی قرار

مواد ،آنها را برای محيطها و کاربردهای متفاوت قابل استفاده

دادند .آنها نشان دادند که با توزيع مناسب و پيوسته مواد

میسازد .به همين دليل در سالهای اخير استفاده از مواد

میتوان توزيع مناسب و دلخواه تنش را در مواد هدفمند به-

هدفمند در محيطهای با دمای بسيار باال مانند راکتورهای

دست آورد Obata .و  [11] Kanayamaتنشهای حرارتی

هستهای ،کارخانجات شيميايی و نيز در ساخت سفينههای

استوانههای جدار ضخيم تحت توزيع دمای گذرای دو بعدی را

فضايی سرعت باال ،اهميت بسيار زيادی پيدا کرده است.

بررسی کردند Hosseini .و همكارانش ] [11حل تحليلی انتقال

مسائل مواد نا همگن ،منجر به معادلههای ديفرانسيل جزئی

حرارت گذرا در استوانههای  FGMجدار ضخيم و متقارن

با ضرايب متغيير میشود که در حالت کلی نمیتوان برای آنها

محوری را با استفاده از توابع بسل بدست آوردند .همچنين

حل تحليلی پيدا نمود .بنابراين از انواع روشهای تحليلی و

 Reddyو  [12] Chinتحليل ترمومكانيكی استوانههای FGM

عددی برای حل اينگونه مسائل استفاده میشود .بهعنوان چند

جدار ضخيم را با استفاده از روش اجزاء محدود بررسی

نمونه Tutuncu ،و  [1] Ozturkحل تحليلی تنش و تغيير شكل

کردند .آنها خواص مواد را وابسته به دما فرض نمودند تا نتايج

مخازن استوانهای و کروی  FGMتحت فشار داخلی را مورد

بهتری بهدست آورند .حسينی ] [13به تحليل همزمان

بررسی قرار دادند .آنها نشان دادند که بيشتر شدن سفتی يا

ترمومكانيكی پوسته استوانهای FGMجدار ضخيم پرداختند.

مدول االستسيته در نزديكی سطح داخلی باعث کاهش تنش در

Obataو  [14] Nodaدر بررسیهايشان سعی کردند ترکيب

راستای ضخامت استوانه میشود Chan .و [2] Horgan

استوانهی  FGMرا بهمنظور کاهش تنشهای حرارتی که در اثر

سيلندرها و ديسكهای تو خالی  FGMبا طول محدود تحت

اختالف دمای بين سطوح داخلی و خارجی به وجود میآيد را

فشار داخلی را مورد بررسی قرار دادند Jabbari .و همكارانش

بهينه کنند Ye .و  [15] Chenحالت ترمواالستيك دو بعدی

] [3مسائل تنش حرارتی حالت پايدار و تك بعدی را برای

متقارن محوری در استوانهی  FGMايزوتروپيك عرضی را

سيلندرهای  FGMجدار ضخيم تحليل نمودند .آنها تنشهای

بررسی کردند .همچنين  Wooو  [16] Meguidبه تحليل
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غيرخطی تغيير شكلهای بزرگ صفحه و استوانهی  FGMتحت

صورت رابطه ( )3میباشد:
u z

بارگذاری مكانيكی عرضی و ميدان حرارتی پرداختند.
در اکثر پژوهشهای انجام شده در زمينهی تحليل
استوانههای ساخته شده از مواد هدفمند ،از روش چند اليه
استفاده شده است .به اين صورت که جدارهی استوانه در
راستای شعاعی به چند اليه تقسيم شده و خواص ماده در هر
اليه ثابت و يا خطی در نظر گرفته میشود .همچنين در بسياری

است .در اين مقاله ،مخزن استوانهای  FGMبا طول محدود و

()3

()4
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و توزيع درصد حجمی مواد در راستای ضخامت استوانه به-
()5

C 66  C 11  C 12  2

 -2استخراج معادالت

با توجه به اينكه شرايط مرزی و بارگذاری متقارن محوری

در اينجا يك مخزن استوانهای ساخته شده از مواد هدفمند
در نظر گرفته شده است و فرض میشود خواص مكانيكی و
حرارتی ماده بهطور پيوسته در راستای ضخامت مخزن تحت
تابع توزيع توانی که در رابطه ( )1آمده تغيير میکند:

میباشند ،میتوان  u را صفر در نظر گرفت و مسئله را به-
صورت دو بعدی در صفحه  rو  zحل کرد .با جايگذاری ( )3در
( ،)4روابط تنش  -تغيير مكان بهصورت رابطه ( )6بهدست
میآيد:

 r  rin 
V  Vout  Vin  
  Vin
 rout  rin 

در رابطه ( V ،)1معرف يك خاصييت عميومی مياده در شيعاع r

است .همچنين  Voutو  Vinهمان خاصيت به ترتييب در سيطوح
خارجی و داخلی مخزن بوده و  nضريب توزيع توانی میباشد.
بهعنوان مثال ،با انتخاب مقدار  n=1خواص ماده بهطور خطيی
در راستای ضخامت تغيير میکند.

()6

فرض میشود که استوانهی  FGMجدار ضخيم ،دارای
حرارتی با تقارن محوری باشد .در نتيجه میتوان از عبارات

t 2
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r

r

روابط کرنش  -تغيير مكان نيز در مختصات استوانهای به-
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مشتق نسبت به  در روابط صرف نظر کرد .به اين ترتيب،
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طول محدود است و بارگذاری آن بهصورت بارهای مكانيكی و

معادلههای موضعی تعادل بهصورت رابطه ( )2ساده میشوند:
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مختلف در استوانهی  ، FGMدر نظر گرفته شده است.

()1

 r

ايزوتروپيك عبارت است از:

تعادل االستسيته بدون هيچ فرض ساده کنندهای استفاده شده
صورت دقيق مطابق قانون توزيع توانی درصد حجمی عناصر

r

همچنين روابط تنش-کرنش در حالت سه بعدی برای يك ماده

ضخامت و شرايط مرزی دلخواه تحت بارگذاریهای مكانيكی و
حرارتی متقارن محوری در نظر گرفته شده است .معادالت
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از موارد برای استخراج معادالت از تئوریهای مهندسی مانند
تئوری تغيير شكل برشی مرتبة اول ) (FSDTاستفاده شده
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که در آن
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با جايگذاری ( )6در معادلههای تعادل االستيسيته ( ،)2دو
معادلهی ديفرانسيل کوپل با مشتقات جزئی بهصورت رابطه ()8
بهدست میآيد:
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 چيدمان المانها.دو درجه آزادی در هر گره استفاده شده است
)1(  شكل. عمود بر جدارهی استوانه میباشدz  وr در صفحهی
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نحوهی المان بندی را در مدل اجزاء محدود در يك مقطع تقارن
. نشان میدهد،محوری استوانه



:) انتخاب شده است15( توابع درونياب نيز به فرم رابطه
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: میتوان نوشت همچنين با استفاده از توابع درونياب

 هر گره دارای دو درجه آزادی،در المانهای تعريف شده

nc

8*8 است و بنابراين ابعاد ماتريس سختی هر يك از المانها

ur   u j j

است که هر يك از درايههای آن با انتگرالگيری روی همان

j 1

 وr  بهC  به دليل وابسته بودن ضرايب.المان حاصل میشود

u z   v j j
j 1

 يكسان ولی درz انتگرالها برای المانهای مختلف در راستای

w1  w2   i

 ازz  در نتيجه میتوان در راستای. متفاوت میباشدr راستای
 بايد ازr انتگرالگيری مجدد صرف نظر کرد ولی در راستای
 بهمنظور افزايش دقت در.تك تك المانها انتگرالگيری نمود

)11(

nc

 مقدار، در بعضی از عبارات انتگرالr همچنين وجود ضرايب

از حل تحليلی انتگرالهای در جهت

)8(

:) تشكيل میشود9( ( بهصورت رابطهweak form) ضعيف

در مدل اجزاء محدود از المانهای مستطيلی با چهار گره و
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 شيكل،برای حيل ايين دسيتگاه معادليه بيهروش اجيزاء محيدود
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:) بهدست میآيد9( ) در11( با جايگذاری



،نتايج بهدست آمده

.ضخامت در برنامهی اجزاء محدود استفاده شده است
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:) نوشت13( ) را میتوان به فرم ماتريسی رابطه12( روابط
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 Petrov-Galerkinبدون المان بهدست آمده است .طول استوانه
به مقدار کافی بلند در نظر گرفته میشود تا بتوان نتايج را با
حالت کرنش صفحه ای مقايسه کرد .مقادير بی بعد تنش
شعاعی در راستای ضخامت استوانهی  FGMبه ازاء ضريب
توان  n=1در شكل ( )2با حل ارائه شده در اين مقاله مقايسه
شده است .مشاهده میشود که تطابق بسيار خوبی بين نتايج
وجود دارد.
0
-0.2

z

شكل ( :)1نمايش چيدمان المانها در جدارهی استوانه

-0.6
Present
]MLPG Method [13

الزم به ذکر است که در بارگذاریهای حرارتی ،ابتدا بايد

-0.8

توزيع دما در راستای ضخامت را از حل معادلهی انتقال
حرارت پايدار يكبعدی در راستای ضخامت بهدست آورد و
سپس معادلههای تعادل را حل نمود .اين معادله بهصورت
رابطه ( )16میباشد:
d 

dT 
()16
 kt ( r )   0
dr 
dr 
بهدليل وابسته بودن ضريب  ktبه  ، rحل تحليلی معادلهی

0
(r-rm )/h

-0.25

-1
-0.5

شكل ( :)2مقايسهی مقادير بي بعد تنش شعاعي در راستای
ضخامت استوانه با حل ارائه شده در مرجع ][11



( )16فقط برای ضرايب صحيح  nو ضرايب غير صحيح n=1/2

و  n=1/5موجود است .بنابراين ترجيح داده میشود که
معادلهی ياد شده نيز بهروش اجزاء محدود يك بعدی در
راستای ضخامت حل شود .بدين ترتيب هيچگونه محدوديتی در
وجود حل برای ضرايب مختلف  nوجود نخواهد داشت.

 -3نتايج عددي
بهمنظور بررسی دقت و صحت نتايج برنامهی اجزاء محدود
و المان تعريف شده ،توزيع تنش در مخزن جدار ضخيم با حل
ارائه شده در مرجع ] [17مقايسه شده است .استوانه بهصورت
کرنش صفحهای با شعاع داخلی  5mmو شعاع خارجی 11mm
در نظر گرفته شده است .سطح داخلی استوانه از جنس سراميك
کاربيد سيليسيم با مدول االستسيتهی  427GPaو سطح خارجی
آن از جنس فلز آلومينيوم با مدول االستسيتهی 71GPa
میباشد .همچنين ضريب پواسون بهطور ثابت  1/3فرض شده

است .بارگذاری مكانيكی فشار داخلی  P0  1 MPaدر نظر
گرفته شده است .در مرجع ] ،[17حل عددی بر اساس روش
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0.5

0.25

Radial Stress/P 0

r
-0.4

در ادامه مقايسههای ديگر بين حل اجزاء محدود و حل
تحليلی به روش تئوری تغيير شكل برشی مرتبهی اول
) (FSDTبرای استوانهی جدار نازک ارائه شده است .بدين
منظور ،حل تحليلی مخزن  FGMبا استفاده از تئوری تغيير
شكل برشی مرتبهی اول بهدست آورده شده است .فرضهای
استفاده شده در حل تحليلی عبارتند از:
 -1استفاده از قانون توزيع توانی برای مدل کردن تغييرات
خواص در امتداد ضخامت -2 ،ثابت بودن ضريب پواسون،
 -3صفحهای بودن تنشها -4 ،مستقل بودن خواص از دما،
 -5ايزوتروپيك بودن مادّه-6 ،کوچك بودن تغيير شكلهای
پوسته -7 ،متقارن محوری بودن مساْله از لحاظ هندسی و
بارگذاری و  -8استفاده از فرض ( Love-Timoshenkoيعنی
 .)1+ z / R 1در فرض آخر از نسبت ضخامت به شعاع در
برابر يك صرف نظر شده است .در نتيجه اين حل تحليلی فقط
برای استوانه های جدار نازک صادق است.
بهمنظور ارائهی حل عددی ،يك مخزن استوانهای که سطح
داخلی آن از جنس فلز آلومينيوم با مدول االستيسيته ،71GPa
ضريب پواسون  ،1/3ضريب هدايت گرمايی 214W/mKو
ضريب انبساط حرارتی  23  11-6 / Cو سطح خارجی آن از

 08

80

جنس سراميك زيرکونيا با مدول االستيسيته  ،151GPaضريب

)Analytical Method (FSDT
Present

پواسون  ،1/3ضريب هدايت گرمايی 2/19W/mKو ضريب

60

نوع شرايط مرزی شامل استوانهی دو سر تكيه گاه ساده و دو
سر گير دار درنظر گرفته شده است .بارگذاریهای استاتيكی

50

بهصورت فشار داخلی برای استوانهی دو سر گير دار و

40

حرارتی بهصورت اختالف دمای سطوح داخلی و خارجی برای

30

Hoop Stress/P 0

انبساط حرارتی  11  11-6 / Cدرنظر گرفته شده است .دو

70

استوانهی دو سر تكيه گاه ساده اعمال شده است .نمودارهای
توزيع دما و تنش در راستای ضخامت و طول استوانهی ساخته

0.5

0.25

شده از مواد هدفمند بهدست آمده و با استوانه سراميكی يا

0
(r-rm )/h

-0.25

20
-0.5

شكل ( :)3توزيع تنش محيطي بي بعد در راستای ضخامت

فلزی مقايسه شده است.

استوانهی جدار نازك (/ h  05

نتايج برای دو نوع استوانهی جدار ضخيم و جدار نازک به-

 ) rinبه ازاء n=1
1.8

دست آمده است .در مواردی که نسبت شعاع داخلی به ضخامت

Metal or Ceramic
n=0.5
n=1
n=2

استوانه ذکر نشده است ,در استوانهی جدار ضخيم اين نسبت

1.4

شود .در هر دو نوع استوانه ،نسبت طول به شعاع داخلی برابر

1.2

بيست فرض میشود .نمودارهای مختلف به ازای مقادير بی بعد
شعاع استوانه رسم شده است بهطوری که شعاع بیبعد از

1

مقدار  -1/5در سطح داخلی به  1/5در سطح خارجی افزايش

Hoop Stress/P 0

برابر يك و در استوانهی جدار نازک برابر بيست فرض می-

1.6

0.8

میيابد .کليهی نمودارهايی که در ادامه آورده شده است مربوط
به مقطعی است که از وسط طول استوانه میگذرد.
 -1-3بارگذاري استاتيكي فشار داخلي براي استوانهي دو
سر گيردار

0.5

0.25

0
(r-rm )/h

-0.25

0.6
-0.5

شكل( :)4توزيع تنش محيطي بي بعد در راستای ضخامت
استوانهی جدار ضخيم تحت بارگذاری فشار داخلي

در اين قسمت ،فشار داخلی برابر  P0  1 MPaدر نظر
گرفته میشود .برای مقايسه با حل تحليلی ،نمودار تنش محيطی

ضخامت استوانههای جدار ضخيم و جدار نازک به ازاء مقادير

بی بعد در راستای ضخامت استوانه به ازاء ضريب توان ،n=1

مختلف ضريب توان  nدر شكلهای ( )4و ( )5نشان داده شده

نمودارهای مقادير بی بعد تنشهای محيطی در راستای

برای استوانهی جدار نازک ( ) rin / h  51در شكل ( )3نشان

است .ديده میشود که تنشهای محيطی در استوانههای FGM

داده شده است .مشاهده میشود که تطابق بسيار خوبی بين

نسبت به استوانهی خالص با کاهش در سطح داخلی و افزايش

نتايج برقرار است .نمودارهای مقادير بی بعد تنشهای محيطی

در سطح خارجی همراه است .اين رفتار نشان میدهد که در

در راستای ضخامت استوانههای جدار ضخيم و جدار نازک به

استوانههای جدار ضخيم  FGMتنش حداکثر کاهش و در

ازاء مقادير مختلف ضريب توان  nدر شكلهای ( )4و ( )5نشان

استوانههای جدار نازک  FGMتنش حداکثر افزايش میيابد.

داده شده است.

نمودارهای مقادير بی بعد تنشهای محيطی در سطح ميانی
و در راستای طول استوانههای جدار ضخيم و جدار نازک به
ازاء مقادير مختلف ضريب توان  nدر شكلهای ( )6و ( )7نشان
داده شده است .بهدليل تقارن در دو انتهای استوانه به لحاظ
بارگذاری و شرايط مرزی و اجتناب از انجام محاسبات اضافی،
صفحهی تقارن در وسط طول استوانه در نظر گرفته شده و
فقط نيمی از طول استوانه مدل شده است .در نتيجه نمودارهای
در راستای طول نيز فقط برای نيمی از طول استوانه میباشد.
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و به ازاء مقادير مختلف  nدر لبههای استوانه به مقدار تنش در

30

25
Hoop Stress/P0

Metal or Ceramic
n=0.5
n=1
n=2

استوانهی خالص همگرا میشود .همچنين مالحظه میشود که

20

15

0.5

0
(r-rm )/h

0.25

-0.25

برای استوانههای جدار ضخيم و جدار نازک تحت فشار داخلی،
به ترتيب در حدود  15درصد و  5درصد طول استوانه در لبهها
تفاوت محسوس در مقادير تنش نسبت به مقادير آن در غير از
لبههای استوانه وجود دارد.
 -2-3بارگذاري حرارتي پايدار براي استوانهي دو سر
تكيهگاه ساده

10
-0.5

در اين قسمت ،دمای سطح داخلی  21درجهی سانتی گراد و

شكل ( :)0توزيع تنش محيطي بي بعد در راستای ضخامت
استوانهی جدار نازك تحت بارگذاری فشار داخلي

سطح خارجی  311درجهی سانتی گراد فرض میشود .خواص
مواد را در اين بازهی دمايی تقريباً میتوان ثابت در نظر گرفت.
همچنين دمای بدون تنش ،صفر درجهی سانتی گراد فرض

1.2

میشود .نمودار توزيع دما در راستای ضخامت استوانه به
ازای مقادير مختلف ضريب توان  nبرای استوانههای جدار

1

0.6

Metal or Ceramic
n=0.5
n=1
n=2
0.5

0.4

Hoop Stress/P0

0.8

0.4

0.2

0.3

0.1

0.2
0

z/L

شكل ( :) 6توزيع تنش محيطي بي بعد در راستای طول استوانهی
جدار ضخيم تحت بارگذاری فشار داخلي

ضخيم و جدار نازک تقريباً يكسان است که در شكل ( )8نشان
داده شده است .همانطور که انتظار میرود ،توزيع دما در
استوانههای خالص فلزی يا سراميكی بهصورت خطی است .اما
در

استوانههای ساخته شده از مواد هدفمند ،توزيع دما غير

خطی و تفاوت زيادی با مادهی همگن دارد و بهنظر میرسد که
اين اختالف عمده منشا تفاوت زياد رفتار مواد هدفمند نسبت به
مواد همگن در بارگذاری حرارتی باشد .همچنين ديده میشود
که توزيع دما در مواد هدفمند به ازای ضرايب مختلف  nتقريبا
يكسان بوده و با نزديك شدن بهسمت سطح داخلی استوانه،
گراديان حرارتی کاهش میيابد و اين يك عامل مثبت در کاهش

22

تنش سطح داخلی در بارگذاری حرارتی است.
300

20

0.5

0.4

Hoop Stress/P0

Metal or Ceramic
n=0.5
n=1
n=2

250
200
150

16
100

0.2

0.3

0.1

50

14
0

z/L

شكل ( :) 1توزيع تنش محيطي بي بعد در راستای طول استوانهی
جدار نازك تحت بارگذاری فشار داخلي

در شكلهای ( )6و ( )7مالحظه میشود که در استوانههای
تحت فشار داخلی توزيع مقادير تنش در راستای طول استوانه
برای استوانههای  FGMمشابه رفتار استوانهی خالص میباشد
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)Temperature (  C

18

Metal or Ceramic
n=0.5
n=1
n=2

0.5

0.25

0
(r-rm )/h

-0.25

0
-0.5

شكل ( :)8نمودار توزيع درجهی حرارت در راستای ضخامت
استوانه تحت بارگذاری حرارتي پايدار

برای مقايسه نتايج با حل تحليلی ،نمودار تنش محيطی در

 00

400

راستای ضخامت استوانهی جدار نازک به ازاء ضريب توان
 ،n=1در شكل ( )9نشان داده شده است .همچنين نمودارهای
مقادير تنشهای محيطی در راستای ضخامت استوانههای جدار

200

ضخيم و جدار نازک به ازاء مقادير مختلف ضريب توان  nدر
0

شكل های ( )11و ( )11نشان داده شده است .با توجه به اين
شكلها ديده میشود که در بارگذاری حرارتی ،مقادير تنش

-200

محيطی در راستای ضخامت استوانهی ساخته شده از مواد

)Hoop Stress (MPa

Metal or Ceramic
n=0.5
n=1
n=2

هدفمند در مقايسه با استوانهی خالص در سطح خارجی تفاوت
چندان زيادی ندارد ولی در سطح داخلی کاهش بسيار زيادی را

0.25

0.5

نشان میدهد .میتوان به اين نكتهی جالب اشاره کرد که
استفاده از مواد هدفمند ،تنش محيطی حداکثر را در هر دو نوع

شكل ( :)11توزيع تنش محيطي در راستای ضخامت استوانهی
جدار نازك تحت بارگذاری حرارتي دائم

استوانهی جدار نازک و جدار ضخيم کاهش میدهد.
100

 -3-3بارگذاري مكانيكي و حرارتي در استوانه دو سر
آزاد

0

)Hoop Stress (MPa

-100

-200
)Analytical Method (FSDT
Present
0.5

0
(r-rm )/h

0.25

-0.25

-300

در اين قسمت ،استوانهی دو سر آزاد تحت بارهای توام
مكانيكی و حرارتی در نظر گرفته است .بارگذاری حرارتی
مشابه قسمت قبل و بارگذاری مكانيكی بصورت اعمال فشار
داخلی

نازک به ازاء مقادير مختلف ضريب توان  nدر شكل های ()12

-400
-0.5

و ( )13نشان داده شده است.
400

400

0

-200

0
(r-rm )/h

-0.25

)Hoop Stress (MPa

200

0

0.5

200

-400
-0.5

-200

0.5

0.25

0
(r-rm)/h

-0.25

-400
-0.5

شكل ( :)12توزيع تنش محيطي در راستای ضخامت استوانهی
جدار ضخيم تحت بارگذاری ترمومكانيكال

شكل ( :)15توزيع تنش محيطي در راستای ضخامت استوانهی
جدار ضخيم تحت بارگذاری حرارتي پايدار

 05

)Hoop Stress (MPa

Metal or Ceramic
n=0.5
n=1
n=2

نازك به ازاء n=1

0.25

 P0  11 MPaفرض شده است .نمودارهای تنش

محيطی در راستای ضخامت استوانههای جدار ضخيم و جدار

شكل ( :)9توزيع تنش محيطي در راستای ضخامت استوانهی جدار

Metal or Ceramic
n=0.5
n=1
n=2

0
(r-rm )/h

-0.25

-400
-0.5
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Metal or Ceramic
n=0.5
n=1
n=2

400

200

0

-200
-0.5

-0.25

0
(r-rm)/h

0.25

0.5

 توزيع تنش محيطي در راستای ضخامت استوانهی:)13( شكل
جدار نازك تحت بارگذاری ترمومكانيكال

 نتيجه-4
 کهFGM در اين مقاله برای تحليل مخازن جدار ضخيم
خواص مكانيكی و فيزيكی آنها در جهت ضخامت بهصورت
 در اين. يك نوع المان تعريف شد،تابع توزيع توانی تغيير میکند
 تغييرات دقيق خواص در راستای ضخامت درنظر،نوع المان
 با توجه به نتايج ارائه شده مالحظه شد که.گرفته شده است
توزيع تنش در مخزن استوانهای ساخته شده از فلز يا سراميك
 در حالی که،خالص فقط تابع بار و هندسهی مخزن میباشد
 عالوه بر اين که، FGM توزيع تنش و دما در مخزن استوانهای
 به نوع ماده و نحوهی تغييرات،تابع بار و هندسه مخزن است
 اين وابستگی جهت کنترل توزيع.خواص آن نيز وابسته است
 در ساختFGM  همچنين استفاده از.تنش و دما مفيد است
 باعث کاهش تنش محيطی در سطح داخلی،مخازن استوانهای
 اثر اين کاهش در بارگذاری حرارتی نسبت به مكانيكی.میشود
.بسيار قابل توجه است

پوسته استوانهای جدار ضخيم از جنس مواد هدفمند
 دانشگاه، اخالقی، شاکری،)(رسالهی دورهی دکتری
.1386 ، تهران،صنعتی اميرکبير
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