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چكيده
درک چگونگي تاثير گشودگي روي ظرفيت تحمل بار و رفتار کمانش پوستههاي استوانهاي يک مسئله اساسي
. هواپيما ها و نيز سازههاي دريايي ميباشد،در طراحي اجزاي سازههاي بکار رفته در اتومبيلها
 شامل گشودگي شبه،در اين مقاله شبيه سازي و تحليل پوستههاي استوانهاي فوالدي با طولهاي متفاوت
 تحت بار فشاري محوري با استفاده از روش عددي اجزاي محدود انجام و تاثير موقعيت گشودگي و،بيضوي
 همچنين براي چندين.نسبت طول به قطر در رفتار کمانش و پس کمانش پوستههاي استوانهاي بررسي شده است
 انجام شده و نتايج بدست آمده از0088  آزمايش کمانش توسط يک دستگاه سرو هيدروليک اينسترون،نمونه
 برابري بسيار خوبي بين نتايج بدست آمده از شبيه سازي.آزمايشهاي تجربي با نتايج عددي مقايسه شدهاند
 در پايان با توجه به نتايج تجربي و عددي رابطهاي براي يافتن بار کمانش.عددي و نتايج تجربي ديده ميشود
.اينگونه سازهها ارائه شده است
. روش تجربي، روش اجزاي محدود، گشودگي شبه بيضوي، پوستههاي استوانهاي، کمانش:کلمات کليدي

Experimental and Numerical Study of Buckling of
Steel Cylindrical Shells with Quasi Elliptical Cutout
Subjected to Axial Compression load
M. Shariati; M. Mahdizadeh Rokhi.
ABSTRACT
Understanding the influences of cutout in load bearing capacity and buckling behavior of cylindrical
shells is a fundamental concern in the design of structural components used in automobiles, aircrafts, and
marine structures.
In this article, simulation and analysis of steel cylindrical shells with various lengths, including quasi
elliptical cutout, subjected to axial compression load were systematically carried out using finite element
method and the investigation examined the influence of the cutout location and the shell aspect ratio
(L/D) on the buckling, and the postbuckling responses of the cylindrical shells. For several specimens an
experimental investigation was also carried out via an INSTRON 8802 servo hydraulic machine. The
results obtained from the experiments were compared with numerical results. A very good agreement was
observed between the mentioned results. Finally, corresponding to experimental and numerical results, an
expression was derived for finding the buckling load of such structures.
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استگز بکار گرفته شد .ديده شد كه نتايج تحليلهاي غير خطي

 -1مقدمه

بسيار دقيق تر از تحليلهاي سنتي خطي است .به طور مشابه،

پوستههاي استوانهاي اغلب در سازههاي مهندسي مانند

تفرشي ] [7نيز مطالعات عددي را روي رفتار كمانش و پس

هواپيما ،موشکها ،مخازن ،خطوط لوله ،اتومبيلها و بعضي از

كمانش پوستههاي استوانهاي كامپوزيتي با گشودگي مستطيلي

سازههاي زيردريايي به كار مي روند .اين اجزا در طول عمر

شک  ،تحت بارهاي فشاري محوري و فشار داخلي ،با استفاده

خود ممکن است تحت بارهاي محوري فشاري قرار گرفته و

از نرم افزار آباكوس انجام داد .هان ] [3و همکارانش با استفاده

دچار كمانش شوند .به عالوه ،اين اجزا اغلب در بعضي قسمتها

از تحليلهاي عددي غير خطي و به كمک نرم افزار انسيس تاثير

نا پيوستگيهايي مانند گشودگيها دارند كه اين ناپيوستگيها

ابعاد و موقعيت گشودگيهاي مربعي شک روي پوستههاي

ميتوانند در پايداري سازهها تاثير گذار باشند .مساله كمانش

استوانهاي با ضخامت نازک و متوسط ،با طولهاي مختلف را

پوستههاي استوانهاي ،بيش از يک قرن است كه مورد توجه

بررسي كردند و نيز به كمک آزمايشات تجربي نتايج بدست

محققين بسياري قرار گرفته است .در آغاز محققين روي تعيين

آمده براي پوستههاي با ضخامت متوسط را با نتايج عددي

بار كمانش در محدوده االستيک خطي متمركز شده بودند ،اما

مقايسه كردند و در پايان روابط پارامتري را نيز براساس نتايج

به سرعت دريافتند كه بار كمانش بدست آمده ،از يافتههاي

بدست آمده از تحلي هاي عددي و تجربي به كمک روش

تجربي بيشتر است .تحقيقات تجربي ] [1و ] [2ثابت كرد كه

رگرسيون حداق مربعات ،ارائه دادند .شريعتي و مهدي زاده

ظرفيت كمانش پوستههاي استوانهاي نازک بسيار كمتر از مقدار

] [9به طور مشابه تاثير گشودگيهاي بيضوي شک را روي

پيش بيني شده توسط تئوري كالسيک است .از تئوري كالسيک

بار كمانش پوستههاي استوانهاي با ابعاد مختلف ،مطالعه

ميتوان براي پيشبيني بار كمانش پوستههاي استوانهاي نازک

كردند.

تحت بار فشاري محوري يکنواخت ،با بکار بردن فرمول (،)1

نشدهاند ،در اين مقاله تالش شده با استفاده از نرم افزار

استفاده كرد ]:[8
t2
)
3(1  v 2 ) R
(

()1

با توجه به اينکه تا كنون گشودگيهاي شبه بيضوي مطالعه

E

N cr 

آباكوس مجموعهاي از تحليلهاي خطي و غير خطي انجام شود
كه هدف از انجام آنها بررسي تاثير موقعيت گشودگيهاي شبه

كه در آن  Eمدول يانگ v ،نسبت پواسون t ،ضخامت پوسته و

بيضوي روي رفتار كمانش و پس كمانش پوستههاي استوانهاي

 Rشعاع پوسته است .بايد توجه داشتت كته ايتن معادلته جتوا

با نسبتهاي  L/D = 2/35، 1/11،5و  D/t= 85ميباشد .همچنين

مناسبي براي پوستههاي نازک بدون گشودگي با نسبت L/R≤5

با استفاده از يک دستگاه سروهيدروليک اينسترون  3312براي

ميدهد ] .[4اين معادله براي پوستههتاي بتا ضتخامت متوستط

چندين نمونه آزمايش تجربي كمانش انجام شده و نتايج بدست

( )R/t < 51نيز اغلتب مقتداري بيشتتر از بتار كمتانش واقعتي را

آمده با نتايج حاص از روش اجزاي محدود مقايسه شدهاند .در

نشان ميدهد به طوري كه پوسته قبت از رستيدن بته ايتن بتار

ادامه ديده خواهد شد كه نتايج برابري بسيار زيادي با يکديگر

دچار كمانش ميشود .بايد توجه كرد كه معادله ( )1فقتط بتراي

دارند .همچنين براساس نتايج عددي حاص  ،رابطهاي براي

پوستههايي كه از مواد االستيک و ايزوتروپ ساخته شده باشند

يافتن بار كمانش اين گونه پوستهها ارائه شده است.

به كار ميرود.

 -2تحليل عددي با استفاده از روش اجزاي محدود

جولين ] [2به طور تجربي و عددي تاثير گشودگيهاي
مستطيلي شک روي كمانش پوستههاي استوانهاي نازک تحت
بار فشاري محوري را بررسي كرد و يک رابطه پارامتري بين
شک و ابعاد گشودگيها ارائه داد .همچنين تاثير موقعيت و

نرم افزار استفاده شده در اين مقاله ،براي تحلي عددي
اجزاي محدود ،نرم افزار آباكوس است.
 -1-2هندسه و خواص مكانيكي پوسته

تعداد گشودگيها نيز مورد مطالعه قرار گرفت .در همان زمان

هندسه پوستههاي تحلي شده در اين تحقيق در شک ()1

يه ] [5و همکارانش تحقيقي آزمايشگاهي و تحليلي روي خمش

نشان داده شده است .پوستههاي استوانهاي مورد مطالعه

و كمانش پوستههاي استوانهاي با ضخامت متوسط داراي

داراي قطر  D= 42mmو طولهاي L= 119/7، 278 ،421 mm

گشودگي انجام دادند .هيلبورگر ] [1و همکارانش رفتار كمانش

هستند .ضخامت پوستهها  t= 1/2mmميباشد .گشودگيهاي

پوستههاي استوانهاي كامپوزيتي نازک با گشودگي مربعي

ايجاد شده به صورت شبه بيضوي هستند .بعد  aدر جهت

شک را بررسي كردند .در اين تحقيق ،نرم افزار اجزاي محدود

محور استوانه و بعد  bعمود بر محور استوانه در نظر گرفته
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شده است .فاصله بين مركز گشودگي تا لبه پاييني استوانهL 0 ،

در نظر گرفته شده است.
نام گذاري نمونهها به عنوان مثال ،به صورت
 L420 L o 110 a5  b15ميباشد كه عدد بعد از  Lبيان كننده
طول نمونه ،عدد بعد از  L 0بيانگر فاصله مركز گشودگي تا لبه
پاييني نمونه و اعداد بعد از  aو  bنمايانگر ابعاد گشودگي در
جهات نشان داده شده هستند.

 -3-2المان بندي نمونهها
براي المان بندي نمونهها از المان غير خطي  S8Rكه يک
المان هشت گرهاي ،با شش درجه آزادي براي هر گره است ،و
نيز المان خطي  S4Rكه يک المان چهارگرهاي است ]،[11
استفاده شده است .قسمتي از يک نمونه المان بندي شده در
شک ( )8ديده ميشود.

شکل ( :)1هندسه پوسته استوانه اي

شده از جنس فوالد نرم

پوستههاي استوانهاي انتخا

هستند كه خواص مکانيکي اين آلياژ فوالدي با انجام آزمايش
كشش ،به كمک دستگاه اينسترون  3312بدست آمده است.
مقدار مدول االستيسيته E=137GPa ،بدست ميآيد .همچنين
مقدار نسبت پواسون  v=1/8در نظر گرفته شده است.
منحنيهاي تنش – كرنش در شک ( )2نشان داده شده است.
مقادير كرنش هاي پالستيک و تنشهاي وابسته نيز همان مقادير
ارائه شده در شک ( )2از مرجع ] [9ميباشند.

از دو صفحه صلب متص به دو انتهاي استوانه استفاده شده
است .بار به صورت متمركز روي مركز صفحه بااليي اعمال
شده كه نتيجه آن ايجاد بار محوري گسترده و فشاري روي هر
دو لبه استوانه ميباشد .تمام درجات آزادي صفحه پاييني و نيز
تمام درجات آزادي صفحه بااليي بجز حركت در راستاي محور
استوانه ،مقيد شده است.

با اين وجود ،بايد براي تمام نمونهها ابتدا يک تحلي خطي
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)Stress (Pa

3.E+08

جابجاييهاي مربوط به اين شک مدها در فايلي ذخيره مي-
شوند و در تحلي بعدي (استاتيک-ريکس) به عنوان نقص اوليه
مورد استفاده قرار ميگيرند تا تاثير شک

مدها در تحلي

كمانش اعمال شود .در غير اين صورت نرم افزار به طور
اختياري مد كمانش را انتخا

ميكند كه اين معموال به نتايج

غير واقعي منجر ميشود .اين مرحله در نرم افزار باك نام
دارد .براي اين مرحله از روش حلگر سا اسپيس در نرم افزار
گفتني است كه به دلي وجود قيدهاي تماسي بين صفحات

4.E+08

0.4

ضخيم ،بار كمانش را بيشتر از مقدار واقعي پيش بيني ميكنند.

استفاده شده و سه شک مد اول از هر نمونه بدست آمده است.

4.E+08

0.35

تحليلهاي اجزاي محدود خطي ،بخصوص براي پوستههاي

دارند بدست آيند ،زيرا كمانش در اين شک مدها اتفاق ميافتد.

براي اعمال شرايط مرزي روي لبههاي پوسته استوانهاي،

0.3

 -4-2فرايند تحليل

(مقدار ويژه) انجام شود تا شک مدهايي كه مقدار ويژه كمتري

 -2-2شرايط مرزي

0.25

شکل ( :)3قسمتي از يک نمونه المان بندي شده

صلب و پوسته استوانهاي ،از روش حلگر النکسوز در اين
نمونهها نميتوان استفاده كرد .در شک ( ،)4سه شک مد اول از
نمونه  L119/7 – Lo38/79 – a7 – b11نشان داده شده است.
بعد از انجام تحلي باك يک تحلي غير خطي انجام ميشود
تا منحني بار  -جابجايي بدست آيد .مقدار ماكزيمم اين منحني
بار كمانش است .اين مرحله استاتيک-ريکس نام دارد و از
روش طول-كمان براي تحلي پس كمانش استفاده ميكند.

8

()8

()2

()1

شکل ( :)4مدهاي کمانش نمونه  )1( L117/7 – Lo03/77 – a7 – b11مد اول ( )8مد دوم ( )3مد سوم

داده شده است .همچنين نماي ايزومتريک و نماي باالي پوسته

 -5-2پوسته استوانهاي مرجع
براي پوستههاي ضخيم ساخته شده از مادهاي با مدول
االستيسيته و تنش تسليم پايين ،معادله كالسيک ( )1نتيجه قاب
قبولي نميدهد ،زيرا پوسته قب از رسيدن به بار كمانش ،تسليم
ميشود .اين گفته از نتايج بدست آمده آشکار ميشود .در اين
تحقيق بار كمانش مرجع براي پوستههاي مورد نظر به صورت
رابطه ( )2تعريف شده است:
N ref   Y t  205 N mm  1.2mm
2

()2

 246 N mm

استوانهاي در شک ارائه شده است كه ميدانهاي تنش ون ميزز
و كرنش پالستيک معادل در موقعيتهاي مشخص شده روي
نمودار ،را نشان ميدهند .توجه كنيد كه منحنيهاي بار -
فشردگي انتهايي كه در اين قسمت ارائه شدهاند ،مربوط به
تحلي با المان خطي ) (S4Rاست ،زيرا همانطور كه در بخش
( )4مالحظه خواهد شد ،المانهاي خطي در مقايسه با ساير
المانها ،براي ماده مورد مطالعه ،ناحيه پس كمانش بهتري را
نتيجه ميدهند.
همانطور كه از شک ( )5پيداست ،قب از اينکه نمونه دچار

كه  N refمقدار بار الزم براي تسليم پوسته استوانهاي بر واحتد

كمانش شود (قسمت خطي منحني شک ( ،))5نواحي اطراف

محيط مقطتع استتوانه  Y ،مقاومتت تستليم متاده و  tضتخامت

گشودگي در جهت جانبي تسليم شده و لبههاي گشودگي دچار

پوسته است .در نتايج ارائه شده ،تمام بارهاي كمانش با اين بار

خمش موضعي ميشوند كه اين پديده به علت پايين بودن تنش

مرجع بيبعد شدهاند .همچنين مقدار تغيير شک فشاري پوستته

تسليم ماده رخ ميدهد .با افزايش بار ،وسعت اين نواحي

با طول پوسته استوانهاي بي بعد شده است .بايد توجه شود كه

پالستيک شده افزايش مييابد .هنگامي كه بار به مقدار ماكزيمم

پوسته استوانهاي نسبت به صفحه مياني متقارن است ،بنتابراين

خود ميرسد ،پوسته در اطراف گشودگي دچار كمانش

قرار گرفتن گشودگي در باال يا پايين صتفحه ميتاني بتا فاصتله

موضعي ميشود .سپس بار اعمال شده به پوسته افت پيدا مي-

يکستتان از آن نتتتايج مشتتابهي بدستتت م تيدهتتد .دراي تن تحقي تق

كند .ديده ميشود پس از رسيدن بار به مقدار ماكزيمم ،تغيير

گشودگيها در نمونههاي تحلي شده از صفحه مياني بته ستمت

شکلهاي قاب توجهي در اطراف ناحيه گشودگي رخ ميدهد .اين

باال قرار گرفتهاند.

بار ماكزيمم به عنوان بار آستانه شروع كمانش پوسته در نظر

 -3نتايج تحليل به روش عددي اجزاي محدود

گرفته ميشود .همچنين ديده ميشود پوسته به سمت گشودگي
دچار خمش كلي ميشود .لبههاي باال و پايين گشودگي به هم

در اين بخش نتايج روش عددي براي پوستههاي استوانهاي

نزديک ميشوند و جابجاييهاي شعاعي نزديک گشودگي در

ارائه شده است .براي دقت بيشتر نتايج ،غير خطي بودن خواص

مقايسه با شعاع پوسته خيلي بزرگ ميشوند .هنگامي كه بار تا

ماده و المان ،هر دو در نظر گرفته شده است .جزئيات و نتايج

حد معيني افت پيدا ميكند ،نواحي نزديک دو انتهاي پوسته و در

تحلي نمونهها در جداول ( )1و ( )2ارائه شده است.

سمت مخالف گشودگي با انحناي قاب توجهي كمانش ميكنند.

 -1-3منحني بار-تغيير شكل و توزيع تنش اطراف
گشودگي
يک نمونه از منحنيهاي بار بر حسب تغيير طول استوانه
براي نمونه  L278 – Lo191 – a7 – b11در شک ( )5نشان
4

اين نواحي كه به حالت پالستيک رسيدهاند با سرعت زيادتري
تغيير شک ميدهند .گسترش نواحي تسليم شده در پايان منجر
به خمش و فروپاشي سريعتر پوسته ميشود .بايد توجه كرد
كه كمانش كلي پوسته استوانهاي شبيه كمانش ستون اويلري
است ].[3
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B
1

A
C

0.6

0.4

Axial Load N/Nref

0.8

0.2

0
0.015

0.02

Plastic strain

Von mises

0

0.005

0.01

End Shortening  L

Plastic strain

Von mises

C

Plastic strain

Von mises

B

A

شکل ( :)5منحني بار  -فشردگي انتهايي ،کانتورهاي تنش ون ميزز ،کانتورهاي کرنش پالستيک معادل ،براي نمونهي
.L873 – Lo171 – a7 – b11

 -2-3تاثير تغيير موقعيت گشودگي بر رفتار کمانش
پوستههاي استوانهاي
نتايج تحلي پوستههاي استوانهاي با گشودگي شبه بيضوي
يکسان در موقعيتهاي مختلف در جدول ( )1ارائه شده است.
نتايج نشان ميدهد كه تغيير موقعيت گشودگي بر بار كمانش

فشردگي انتهايي براي تعدادي از نمونههاي جدول ( )1درشک
( )7نشان داده شده است .ديده ميشود با ايجاد گشودگي در
پوسته ،بار كمانش پوسته افت چشم گيري پيدا ميكند .همچنين
مالحظه ميشود كه پوستههاي بلندتر ،نسبت به ايجاد گشودگي
حساسترند .بعنوان مثال ،با ايجاد يک گشودگي به ابعاد 7 × 11

تاثير مي گذارد .شک ( )1به روشني نشان ميدهد كه با تغيير

1.02
1

كمانش افزايش مييابد .همچنين ديده ميشود كه پوستههاي با

0.96
0.94

طول بلندتر ،نسبت به تغيير موقعيت گشودگي حساسترند .به

0.92
0.9

عنوان مثال براي پوستههاي با نسبت L/D =11 ،با تغيير

L=10D
L=6.5D
L=2.85

موقعيت گشودگي ،از ميانه پوسته به فاصله 91درصدي طول
پوسته ،بار كمانش نزديک به  11درصد افزايش مييابد ،در
حالي كه براي پوستههاي با نسبت L/D = 2/35 ،اين افزايش در
بار كمانش كمتر از  4درصد است .همچنين آشکار است كه
پوستههاي بلندتر ،بار كمانش كمتري دارند .منحنيهاي بار -
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0.88

Buckling Load N/Nref

موقعيت گشودگي از ميانه پوسته به طرف لبههاي پوسته ،بار

0.98

0.86
0.84

1

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

Location of holes L0 L

شکل ( :)1منحني بار – موقعيت گشودگي ،براي پوستههاي
استوانهاي با طولهاي مختلف

5

ميليمتر در ميانه پوستته ،بتار كمتانش بتراي پوستته هتاي بلنتد

استوانه شياردار از جنس فوالد ابزار براي مقيد كردن نمونهها

( ،)L/D=11متوسط ( )L/D=1/5و كوتاه ( ،)L/D=2/35به ترتيتب

استفاده شد .نتايج بدست آمده در جدول ( )2ارائه شده است.

نزديک به  21درصد 28 ،درصد و  15درصتد كتاهش متييابتد.

منحنيهاي بار  -جابجايي حاص از روش عددي و تجربي

ديده ميشود كه تمام منحنيهاي شک ( )7بعد از رسيدن به بار

براي دو نمونه در شک هاي ( )3bو ( )9مقايسه شدهاند.

ماكزيمم و در ناحيه پس كمانش يک نقطه تالقتي دارنتد .قبت از

با مقايسه نتايج عددي و تجربي ديده ميشود كه بار كمانش

نقطه تالقي ،منحنيهاي مربوط به پوستههاي بتا نستبت L 0 / L

بدست آمده از المانهاي غير خطي  ،S8Rبا مقدار تجربي

بزرگتر ،باالتر از ساير منحنيها قترار دارنتد ،امتا بعتد از نقطته

مربوطه ،برابري بسيار زيادي دارد و مقدار خطاي حاص شده

تالقي اين منحنيها پايين تتر از منحنتيهتاي بتا نستبت L 0 / L

براي اكثر نمونهها كمتر از 1درصد است .همچنين مالحظه

كوچکتر قرار ميگيرند .دلي اين پديده را ميتتوان ايجتاد تغييتر

ميشود كه المانهاي خطي  ،S4Rبار كمانش را بيشتر از مقدار

شکلها و نواحي پالستيک شده بزرگتر در اطتراف گشتودگي در

واقعي پيشبيني ميكنند .با اين وجود خطاي حاص از تحلي

اثر اعمال بار بيشتر بر پوستتههتاي بتا نستبت  L 0 / Lبزرگتتر

انجام شده با اين المانها ،براي اكثر نمونهها كمتر از  4درصد

دانست .توجه كنيد كه شتيب تمتامي منحنتيهتا قبت از كمتانش

است .نتايج عددي ارائه شده در شک

( )3aتاثير انواع

(ناحيه خطي) بدون توجه به موقعيت گشودگي ،يکسان است.

گشودگيها را روي بار كمانش پوستههاي استوانهاي نشان
ميدهد.

 -4تاييد نتايج عددي به کمک نتايج تجربي

مقايسه منحنيهاي شک ( )3bميرساند كه المانهاي خطي

آزمايشات تجربي ،به منظور تاييد درستي نتايج بدست آمده

نسبت به المانهاي غير خطي ،رفتار پس كمانش پوستههاي

از روش عددي ،روي چندين نمونه با گشودگي شبه بيضوي

استوانهاي با گشودگي شبه بيضوي ،ساخته شده از آلياژ

دلخواه ،انجام شد .براي انجام آزمايشات از يک دستگاه

فوالدي مشابه ،را دقيقتر پيشبيني ميكنند .اين تفاوت ناشي از

پيشرفته سرو هيدروليک اينسترون  3312استفاده شد .از دو

تفاوت در تابع شک  ،فرمول بندي و خواص المانها است.

جدول ( :)1نتايج تحليل اجزاي محدود پوستههاي استوانهاي با گشودگي شبه بيضوي
تاثير موقعيت گشودگي روي بار کمانش پوستههاي استوانهاي با طولهاي مختلف
عنوان نمونه

طول استوانه

) ( N N ref

ab
)(mm mm

)( Lo L

المان S4R

المان S8R

L421 - Perfect

421

-----

-----

1/2134

1/1723

L421 – Lo211 – a7 – b11

421

L421 – Lo252 – a7 – b11

421

7×11
7×11

1 /5

1/9174

1/3187

1 /1

1/9243

1/3191

L421 – Lo294 – a7 – b11

421

L421 – Lo881 – a7 – b11

421

7×11
7×11

1 /7

1/9413

1/3911

1 /3

1/9321

1/9271

L421 – Lo873 – a7 – b11

421

L278 - Perfect

278

7×11
-----

1 /9

1/1155

1/9542

-----

1/2291

1/1772

L278 – Lo181/5 – a7 – b11

278

L278 – Lo118/3 – a7 – b11

278

7×11
7×11

1 /5

1/9112

1/9195

1 /1

1/9113

1/9113

L278 – Lo191 – a7 – b11

278

L278 – Lo213/4 – a7 – b11

278

7×11
7×11

1 /7

1/9388

1/9817

1 /3

1/1119

1/9532

L278 – Lo245/7 – a7 – b11

278

1 /9

1/1811

1/9371

-----

1/2187

1/1712

1 /5

1/1254

1/9754

1 /1

1/1215

1/9755

1 /7

1/1881

1/9381

1/1424

1/9951

1/1518

1/1112

)(mm

6

ابعاد گشودگي

موقعيت
گشودگي

بار كمانش بي بعد

7×11
-----

L119/7 – Perfect

119/7

L119/7 – Lo59/35 – a7 – b11

119/7

L119/7 – Lo17/28 – a7 – b11

119/7

7×11
7×11

L119/7 – Lo28/17 – a7 – b11

119/7

L119/7 – Lo79/17 – a7 – b11

119/7

7×11
7×11

1 /3

L119/7 – Lo701/1 – a7 – b11

119/7

7×11

1 /9
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جدول ( :)8مقايسه نتايج آزمايشگاهي با نتايج عددي براي پوستههاي استوانهاي با گشودگي شبه بيضوي
طول استوانه

عنوان نمونه

ابعاد گشودگي

موقعيت
گشودگي

ab

)(mm

بار كمانش بي بعد
) ( N N ref

)(mm mm

)( Lo L

المانS4R

المانS8R

آزمايش

L421 - Perfect

421

-----

-----

1/2134

1/1727

1/177

L421 – Lo211 – a9 – b15

421

L421 – Lo211 – a15/5 – b7/5

421

9×15
15/5×7/5

1 /5

1/9234

1/3384

1/3915

1 /5

1/9919

1/9149

1/9529

L421 – Lo811 – a15– b3

421

L421 – Lo811 – a7/5 – b15/5

421

15×3
7/5×15/5

1/74

1/1184

1/9352

1/9357

1/74

1/9711

1/9132

1/9291

L421 – Lo871 – a15– b9/5

421

15×9/5

1/33

1/1821

1/9932

1/9359

L278 - Perfect

278

-----

-----

1/2291

1/1778

1/2135

L278 – Lo212 – a12 – b11

278

L119/7 – Lo59/35 – a15 – b3/5

119/7

12×11
15×3/5

1/74

1/1878

1/9991

1/1242

1 /5

1/1129

1/1811

1/1881

L119/7 – Lo59/35 – a7/5 – b15/5

119/7

7/5×15/5

1 /5

1/1819

1/9372

1/1455

گشودگي شبه بيضوي است .با استفاده از روش چند جملتهاي-
1.2

هاي الگرانژ ] K cutout ،[11به صورت رابطه ( )4بدست آمد:

1

Coincidence point

0.6
L0=0.5L
L0=0.6L
L0=0.7L
L0=0.8L
L0=0.9L
no cutout

0.4

Axial Load N/Nref

0.8

0.04

0.03

()4

 11 .310  0.438 2 4  1.194 2 3  1.205 2 2
 0.531 2   4.5744  12.5283  12.7612
2

0.2
0

0.02

K cutout  9.9024  26.5333  0.899  26.2582

0

0.01

 5.674  0.884  0.085

رابطه ( )4ضريب تصحيح بار كمانش براي پوستههاي استوانه-
اي با طولهاي متفاوت ،داراي گشودگي شتبه بيضتوي بتا ابعتاد
ثابت ( ،)7mm × 11mmو درموقعيتهاي متفاوت را ارائته متي-

End Shortening  L

شکل ( :)7منحني هاي بار در مقابل کوتاه شدن پوسته ،براي

دهد .در اين رابطته   L D ،و    L o Lاستت .ايتن رابطته

پوستههاي استوانهاي کوتاه ( )L/D=8/05با گشودگي شبه

براي نسبت  D/t=85بدست آمده است.

بيضوي در موقعيتهاي متفاوت و بدون گشودگي.

 -5ضريب تصحيح براي بار کمانش پوستههاي
استوانهاي با گشودگي شبه بيضوي

 -6بحث و نتيجه گيري
در اين تحقيق با انجام مطالعات عددي و تجربي روي
پوستههاي استوانهاي فوالدي نرم با گشودگيهاي شبه

در اين قسمت با استفاده از نتايج تحلي عددي با المانهاي
غير خطي كه در جدول ( )1آمده ،رابطهاي براي تصحيح بار

بيضوي ،و نسبتهاي  L/Dمتفاوت ،رفتار كمانش اين پوستهها
بررسي شد.

كمانش پوستههاي بدون گشودگي ارائه شده است ،تا بتوان بار

نتايج نشان ميدهد كه حضور گشودگي ظرفيت تحم بار

كمانش پوستههاي داراي گشودگي شبه بيضوي با هندسه و

پوستههاي استوانهاي را كاهش ميدهد .با تغيير موقعيت

ماده مشابه را پيش بيني كرد .ميتوان ضريب K c u t o u tرا به

گشودگي از ميانه پوسته به طرف لبههاي پوسته بار كمانش

صورت رابطه ( )8تعريف كرد:

افزايش مييابد و پوستههاي با طول بلندتر نسبت به تغيير

()8

N cutout
N perfect

K cutout 

موقعيت گشودگي حساسترند .همچنين براي گشودگيهاي با
مساحت يکسان ،گشودگي شبه بيضوي بيشترين تاثير را در

 ، N perfectبار كمانش بر واحد محتيط مقطتع بتراي پوستتههتاي

كاهش مقاومت پوسته در برابر كمانش دارد .در پايان فرمولي

بدون گشودگي N cutout ،و  ، K cutoutبه ترتيب بتار كمتانش بتر

براي محاسبه بار كمانش پوستههاي استوانهاي با گشودگي

واحد محيط مقطع و ضريب تصحيح براي پوستههاي داراي

شبه بيضوي در ابعاد ( ،)7mm × 11mmدر موقعيتهاي مختلف
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7

. بدست آمد،استفاده از چند جملهايهاي الگرانژ

 با،بر حسب بار كمانش پوستههاي استوانهاي بدون گشودگي

1.2

Buckling load (N)

Axial Load N/Nref

1
0.8
0.6
0.4

Experimental
FE result (S4R Element)
FE result (S8R Element)

0.2

(b)

Circular Cutout
Square Cutout
Elliptical cutout
Rect. Cutout
Quasi elliptical Cutout

33000
32000
31000
30000
29000
28000

0
0

0.05

0.1
0.15
En d sh or t en in g δ/L

(a)

0.2

2

4

6
L/D

8

10

12

L420  L o 210  a15 / 5  b7 / 5  منحنيهاي عددي و تجربي براي نمونه-b ، بار کمانش انواع گشودگيها در ميانه پوسته-a :)0( شکل
1

B

0.9

Axial Load N/Nref

0.8
0.7

A

0.6
0.5
0.4
0.3
0.2

FE result ( S4R Element )

0.1

Experimental

0
0

0.005

0.01

0.015

0.02

End shortening δ/L

A
FEM

B
Experimental

FEM

Experimental

L488 – Lo818 – a7 – b15  مقايسه نتايج عددي و تجربي براي نمونه:)7( شکل
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