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چکيده

واژههای کليدی

تحلیل کمانشی پوستههای استوانهای جدار نازک به دلیل فرآيند ساخت آنها دارای اهمیت ويژهای میباشند .برای

المان محدود ،اورتوتروپیک ،پوستههای

افزايش استحکام کمانشی معموالً از تقويتکنندههای طولی و عرضی استفاده میشود.در اين مقاله با در نظر گرفتن

استوانهای ،کمانش ،نسبت نیروی محوری به

يک پوسته استوانهای جدار نازک تقويتشده با تقويتکنندههای طولی و عرضی داخلی ،تحت ترکیب نیروهای

فشار جانبی

محوری و فشار جانبی ،به بررسی تأثیر نسبت نیروی محوری به نیروی جانبی بر مقدار نیروی کمانش برای نسبت-
های مختلف ابعادی اعم از نسبت ضخامت به شعاع و نسبت طول به شعاع پوسته استوانهای پرداختیم .نتايج تحلیلی
بر مبنای معادالت پايداری خطی کالسیک دانل برای پوستههای استوانهای غیر همسانگرد ،با نتايج برآمده از تحلیل
المان محدود بهوسیله نرمافزار  ANSYSمقايسه شد .نتايج نشان میدهد روش تحلیلی دانل در محدودهای از نسبت-
های ابعادی کارايی دارد .همچنین در اکثر نسبتهای ابعادی ،با افزايش نسبت نیروی محوری به نیروی محیطی،
نیروی کمانش محوری افزايش و نیروی کمانش محیطی کاهش میيابد.

-1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
 -2دانشیار ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
-3استاديار ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
-4استاديار ،دانشکده مهندسیمکانیک ،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
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 -1مقدمه

يونچانگدر قالب يک کار آزمايشگاهی ،روش دقیقی برای

پوستههای استوانهای به دلیل خواص بويانسی و وزن

پیشبینی نیروی کمانش پوسته استوانهای جدار نازک ارائه

پايین خود ،بهعنوان المانهای سازهای در سازههای

کردند .آنها با مقايسه نتايج حل المان محدود و نتايج

فراساحلی ،زيردريايیها و سفینههای فضايی مورداستفاده

تجربی دريافتند که مدل المان محدود دارای تکیهگاه صلب

قرار میگیرند .اين پوستهها در معرض ترکیب تنشهای

سادهشده باوجود در نظر گرفتن عیوب هندسی اولیه در

فشاری و نیروی فشاری خارجی هستند .ساخت اين نوع از

سازه،نتايج مطلوبی را نخواهد داد و برای يافتن بهترين نتیجه

پوستهها بهوسیله جوشکاری حالتهای مختلف تنشهای

بايد تکیهگاهها بهصورت دقیقی مدل شوند [ .]4لوئیکی و

باقیمانده را به علت عملیات مکانیکی و حرارتی تولید

همکارانش با در نظر گرفتن کمانش يک سیلوی استوانهای

بهصورت

فوالدی به تحلیل المان محدود استاتیکی و دينامیکی آن

اجتنابناپذير ،دارای نقص هندسی در شکل ،بهعنوانمثال،

پرداختند و نتايج را در دو حالت مقايسه نمودند .آنها

فقدان شکل دايرهای در برشهای عرضی و فقدان راستی و

اختالف موجود در دو روش را مورد بحث قرار داده و نتايج

صافی در جهت محوری ،میباشند .هر دو مورد تنشهای

حاصل از يک روش دينامیکی را ارائه کردند [ .]1راسینام و

پسماند و عیوب هندسی ،موجب کاهش استحکام کمانشی

پرابوبا در نظر گرفتن تورفتگی بهعنوان يک عیب هندسی

پوستهها خواهد شد .پوستههای استوانهای جدار نازک

ايجادشده در مسیر ساخت پوسته استوانهای جدار نازک ،

بزرگ ،معموالً بهصورت عمودی يعنی ترکیب رينگ و

برای نسبتهای مختلف ابعادی  ⁄و  ⁄به بررسی تأثیر

استرينگر 1تقويت میشوند .فاکتور اصلی مؤثر بر طراحی

اين عامل در تحلیل کمانشی پرداختند و نتايج حاصل از حل

استوانههای تقويتشده به روش عمودی ،شکست يا رفتار

المان محدود برای پوسته استوانهای با تکیهگاه ساده در دو

کمانشی آنها است [ .]1اولین بار اويلر در سـال 1444

لبه را ارائه نمودند [.]6سوفیيف و کوروگلو در مقالهای به

مبحـث کمـانش ستونها را مطـرح کـرد .اولین حل استوانه

تحلیل کمانشی يک پوسته مخروطی جدار نازک در دو

تحت بارمحوری بهوسیله لرنز در سال  1111ارائهشده است.

حالت همگن و غیر همگن اورتوتروپیک پرداختند .آنها

اکنون در بسط معادالت پايداری پوستههای استوانهای،

ابتدا معادالت حاکم را بر مبنای تئوری تغییر شکلهای

تأکید اصلی بر معادالت نسبتاً سادهای است که بهوسیله دانل

بزرگ ون کارمن-دانل به دست آوردند .سپس معادالت

( )1121پیشنهادشده است .اگرچه سادهسازی معادالت تا

تعديلشده پايداری و سازگاری دانلی با احتساب تغییر

حدی دامنه کاربرد آنها را محدود میکند ولی معادالت

شکلهای بزرگ برای پوسته جدار نازک مخروطی کمعمق

دانل اساس اغلب آنالیزهای موجود در کتب و مقاالت را

اورتوتروپیک غیرهمگن را محاسبه و بهصورت تحلیلی حل

بیش از هر مجموعه ديگری از معادالت پوستههای استوانهای

کردند .همچنین نتايج حاصله را با نتايج مراجع ديگر مقايسه

تشکیل میدهد [ .]2از عوامل تأثیرگذار بر تحلیل کمانشی

نمودند [ .]4لیسايیانگ و همکارانش با در نظر گرفتن تغییر

بهطورکلی میتوان به پارامتر شرايط مرزی ،نیروهای طراحی

ضخامت غیرمتقارن در يک پوسته استوانهای جدار نازک

و عوامل هندسی اشاره کرد [ .]3رابرت اسلیز و مین

تحتفشار جانبی خارجی يکنواخت ،يک روش تحلیلی

میکند.

بهعالوه

پوستههای

ساختهشده،

برای تحلیل کمانشی آن ارائه دادند و به اين نتیجه رسیدند
1

Ring and Stringer
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که میتوان از اين روش برای تحلیل کمانشی پوستههای

کمانش پرداخته خواهد شد .برای حل تحلیلی از معادالت

جدار نازک استوانهای باضخامت متغیر کلی نیز استفاده نمود

حاکم بر پايداری خطی پوستههای غیر همسانگرد دانل

[ .]8رادنی پینا در مورد کمانش و شکست ناشی از آن برای

استفاده گرديد که يکی از معادالت اساسی در تحلیل

استوانههايی که يک طرف آن آزاد و در طرف ديگر آن

کمانشی پوستههای استوانهای میباشد .نتايج برآمده از حل

دارای تکیهگاه ساده متغیر از لحاظ نگهدارندگی در جهت

المان محدود ،با نتايج حاصل از حل تحلیلی مقايسه خواهد

محور عمودی استوانه میباشند؛ مطالعه نمودند [ .]1سه

شد.

اونگاوک کیم در مقالهای به بسط معادالت طراحی

-2معادالت حاکم

کاربردی و نمودارهای تخمین استحکام کمانشی پوستههای
استوانهای و مخازن تحت اثر بارهای فشاری محوری
پرداختند [.]11
هدف از اين تحقیق بررسی رفتار کمانشی پوسته
استوانهای جدار نازک تقويتشده عمودی (تقويت با رينگ
و استرينگر) تحت نیروی فشار جانبی و نیروی محوری
يکنواخت برای نسبتهای مختلف ابعادی از استوانه و
نسبتهای مختلف از نیروهای اعمالی است .نسبتهای
ابعادی (هندسی) که در اين مقاله به آن پرداختهشده است؛
نسبت ضخامت به شعاع  ⁄و نسبت طول به شعاع

⁄

پوسته است .اين دو نسبت هندسی بهعنوان دو نسبت مهم و
تأثیرگذار در مباحث مربوط به تحلیل کمانشی ارائه
میشوند .همانطور که قبالً اشاره شد پوستههای استوانهای
معموالً تحت ترکیب نیروهای خارجی قرار میگیرند ،که

معادالت غیرخطی تعادل با در نظر گرفتن برآيند نیروها
و گشتاورهای المان پوسته استوانهای با تغییر شکل ناچیز ،به
دست میآيند .عبارتهای درجه دومی در اين معادالت
ظاهر خواهند شد که نشاندهنده رابطه غیرخطی بین نیروهای
برشی عرضی کوچک و چرخشها میباشند .اين عبارت-
های غیرخطی بهطور قابلاغماضی کوچک هستند .با در نظر
گرفتن رابطه بین نیروی برشی و گشتاورها در المان پوستهای
موردنظر و همچنین با صرفنظر کردن از مقدار  ⁄نسبت
به واحد برای پوستههای استوانهای بهاندازه کافی نازک،
برآيند نیروهای اعمالشده به المان پوستهای با تغییر شکل
ناچیز ،به ترتیب در جهات  θ ،و بهصورت زير بیان می-
گردد:
()1

هرکدام تأثیر به خصوصی در مقدار نیروی کمانش (بهعنوان
يکی از مهمترين فاکتورهای طراحی اين نوع پوستهها)
دارند .استفاده از تقويتکننده عمودی داخلی (يا خارجی)
باعث ايجاد خصوصیت اورتوتروپی در پوسته استوانهای
خواهد شد و همین امر به استفاده از معادالت حاکم بر
کمانش در اين حوزه خواهد انجامید .شرايط مرزی ساده در
دو سر انتهايی پوسته مدنظر قرارگرفته است و با در نظر
گرفتن نسبتهای مختلف از نیروهای اعمالی ،به سهم هر
يک از نیروها و يا به عبارتی تأثیر هرکدام در مقدار نیروی

)

(

مثالهايی از سازههايی با ديواره پوستهای که رفتاری
همانند سازههای غیر همسانگرد دارند عبارتاند از ورقهای
استوانهای تقويتشده بهوسیله رينگهای حلقوی نزديک به
هم يا استرينگرهای طولی ،پوستههای تقويتشده با الیاف و
سازههای پوستهای کنگرهای .بین نیروهای کششی و تغییرات
انحنا و بین گشتاورهای خمشی و کرنش محوری در سازههای
پوستهای که دو طرف ديواره آن نسبت به صفحه میانی پوسته
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متقارن نباشند ،کوپلینگ وجود دارد .با در نظر گرفتن اين

مطلوب روابط جابجايی کل در راستای 𝜃 ،و

کوپلینگ معادالت بنیادين سازههای غیر همسانگرد به شکل

زير است که در آن پارامترهای با انديس  0مبین جابجايی در

عمومی معادله()2بیان میشوند:

حالت تعادل اولیه و پارامترهای با انديس  1مبین جابجايی در

بهصورت

حالت ثانويه يا حالت اندکی تغییر شکل يافته است.
()1

()2

با جايگذاری روابط ( )2تا ( )1در معادله ( )1و همچنین
مقادير پارامترهای سختی معادله()2را میتوان به روش تجربی

خطی سازی و حذف عبارتهای نشاندهنده چرخشهای

يا برحسب ثابتهای االستیک و  νمواد پوسته و تقويتکنندهها

پیش از کمانش ،معادالت پايداری برای پوستههای استوانهای

بهصورت زير محاسبه نمود:

غیر همسانگرد بهصورت زير به دست میآيند .اين معادالت
مشابه معادالت بهدستآمده در مراجع [ ]11و [ ]12است:
(

)

()3

)
)

)

(

(

)

(

)

)

(

از تأثیر ممانهای اينرسی حول محور  ،اعوجاج و
محصوالت اينرسی چشمپوشی شده است .پارامترهای

و

(

(

[

()6
(

])

برای تقويتکنندههای خارجی مثبت و برای

[

تقويتکنندههای داخلی منفی در نظر گرفته میشوند.

(

همچنین روابط سینماتیک صفحه میانی المان پوسته مبتنی بر

])

معادالت دانل برابر است با:

[
]

()4

)

(

 -3روش حل
شرايط مرزی حاکم بر مسئله شرايط مرزی ساده است.

اصوالً برای دستیابی به معادله پايداری ،بسط معادالت در
حالت ثانويه پوسته مدنظر قرار میگیرد .برای رسیدن به اين

بنابراين  v1 ، u1و  w1بايستی برحسب  θمتناوب باشند و در
شرايط زير حاکم باشند:
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()12
حل معادله ()6با شرايط حاکم در معادله()4بهصورت زير

در نظر گرفته میشود:
𝜃
𝜃
𝜃

()8
که

̅ و

̅
̅
̅
(

میباشند .حل ارائهشده
)

در معادله ( )8بیانگر مد کمانش با  mنیم موج در طول استوانه
و با  2nنیم موج حول محیط استوانه است [ .]13سازه موردنظر
در اين مقاله تحت ترکیب نیروی محوری) (و جانبی ) (

قرار دارد بنابراين خواهیم داشت:
()1

معادالت همگن( )11فقط به ازای مقادير مجزای
دارای جواب غیر صفر است .برای جواب غیر صفر بايستی
دترمینان ضرايب  B ، Aو  Cبرابر صفر باشد که از آن می-
توان به رابطه نیروی کمانش عرضی

همچنین با رابطه زیر میتوان معادله پایداری را به یک
معادله تک پارامتری تبدیل نمود که در آن  Sیک پارامتر

دستيافت .که در

معادله به آن اشارهشده است.
|

()13

|

بدون بعد است:
()11
با جايگذاری معادله ( )8تا ( )11در معادله ( )6و
مرتبسازی آن ،با دستگاه معادالت همگنی شامل ضرايب A

 B ،و  Cبه همراه پارامترهای سختی و عبارتهای شامل  mو
 nو توانهای آن مواجه میشويم.
()11

همانطور که قبالً به آن اشاره شد معادالت ( )11بهوسیله
رابطه ( )11بهصورت تک پارامتری برحسب

به دست

خواهد آمد و با استفاده از رابطه ()13نیروی کمانش
عرضی

محاسبه خواهد شد .اکنون میتوان بهوسیله رابطه

()11مقدار نیروی کمانش محوری

را برای هر S

مشخص به دست آورد.
 -4نتيجهگيری و بحث
عالوه بر سادگی نسبی معادالت ارائهشده توسط دانل اين

که ضرايب موجود در معادله بهصورت زير است.

معادالت مرجع ايدهآلی برای بررسی مقدماتی پايداری
پوستهها است .به همین دلیل با اينکه عالقه به حل به کمک
کامپیوتر افزايش يافته است ،جايگاه اين معادالت همچنان
محفوظ است .با نگاهی به پژوهشهای انجامشده در مبحث
کمانش پوستههای استوانهای جدار نازک میتوان دريافت
که تأثیر نیروهای جانبی و محوری واردشده بر سازه در مقدار
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04

7

نیروی کمانش ،دارای اختالف است .هدف از ارائه اين مقاله
بررسی کمی و کیفی اين تأثیرات در مقوله کمانش پوستههای
جدار نازک استوانهای بهوسیله روش تحلیلی ارائهشده توسط
دانل و مقايسه نتايج آن با نتايج حاصل از حل المان محدود به

L/ a =1

10

کمک نرمافزار  ANSYSبوده است .تأثیر نسبتهای ابعادی
5

جزء جداناپذير تحلیل کمانشی است .با توجه به تعريف
بنیادين پوسته جدار نازک مبنی بر نسبت ضخامت به شعاع
پوسته کمتر از

 ، ⁄در اين مقاله برای پوسته استوانهای با

1.5

2

0
0.5

1
S parameter

شعاعی برابر با  3/8متر،نسبتهای)  121121 ( ⁄تا 1211

⁄

شکل( )1نمودار نیروی کمانش جانبی برحسب  Sبرای

مدنظر قرار داده شد .نسبت طول به شعاع استوانه) ،1 ،1( ⁄

9

تأثیرگذار در تحلیل کمانش پیوستههای جدار نازک استوانه-
ای موردتوجه قرار گرفت.در هر نسبت )  ( ⁄برای

x 10
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L/ a =1
14
12
10
8

) ( ⁄های مختلف تأثیر نسبت نیروی محوری به نیروی

6

بر روی مقدار نیروی کمانش مورد

4

بررسی قرار گرفت و نتايج تحلیلی و المان محدود مقايسه شد.

2

مشخصات مکانیکی پوسته استوانهای جدار نازک
تقويتشده در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول ( )1مشخصات مکانیکی پوسته استوانهای مورد مطالعه
)

210*109

(

2

1

1.5

0
0.5

S parameter

شکل( )2نمودار نیروی کمانش محوری برحسب  Sبرای

⁄

نتايج حاصله از حل المان محدود و تحلیلی که در شکل ( )1و
شکل ( )2نشان داده شده است ،دارای رفتار واحد نمیباشد .با
افزايش ضخامت فاصله بین نتايج تحلیلی و المان محدود در

0.3
1.9

) (

0.49

) (

های باالتر بیشتر خواهد شد .توضیح بیشتر راجع به اين نمودار
در ادامه خواهد آمد.

142.5*103

36*10-3

) (
)

همانطور که از نمودارهای ارائهشده بر میآيد ،در تمام
حالت های در نظر گرفته شده به جز در

 ، ⁄با

افزايش پارامتر  Sنیروی کمانش جانبی کاهش و نیروی

(

2.38*10-7

)

(

کمانش محوری افزايش میيابد.آشفتگی و عدم همخوانی

9.44*10-5

)

(

 ⁄به تعريف پوسته-

75*109

)

نتايج در نمودارهای مربوط به
(

های جدار نازک استوانهای بر میگردد؛ چرا که اين نسبت
در مقايسه با ديگر ابعاد پوسته استوانهای ( برای مثال شعاع

) critical axial compression load ( Pa

Analytical h/a = 0.0125
FEM h/a = 0.0125
Analytical h/a = 0.025
FEM h/a = 0.025
Analytical h/a = 0.0375
FEM h/a = 0.0375
Analytical h/a = 0.05
FEM h/a = 0.05

 11و  21نیز بهعنوان يکی ديگر از پارامترهای هندسی

جانبی

)critical circumference pressure ( Pa

Analytical h/a = 0.0125
FEM h/a = 0.0125
Analytical h/a = 0.025
FEM h/a = 0.025
Analytical h/a = 0.0375
FEM h/a = 0.0375
Analytical h/a = 0.05
FEM h/a = 0.05

x 10
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9

پوسته )نسبتاً بزرگ است و همین امر باعث آشفتگی در
 ⁄شاهد همگرايی

نتايج تحلیلی و المان محدود و کاهش خطا به زير  11درصد

x 10

Analytical h/a = 0.0125
FEM h/a = 0.0125
Analytical h/a = 0.025
FEM h/a = 0.025
Analytical h/a = 0.0375
FEM h/a = 0.0375
Analytical h/a = 0.05
FEM h/a = 0.05

5
) critical axial compression load ( Pa

L/ a =5

نتايج خواهد شد که حل المان محدود به خوبی آن را نشان
میدهد .در ادامه و در نسبت

03

4

3

خواهیم بود .اين امر نشان میدهد که معادالت پايداری

2

ارائهشده توسط دانل برای محدودهای از نسبتهای ابعادی
قابل استفاده است .با افزايش نسبت
در

1

⁄

خصوصاً

 ⁄خطای نتايج افزايش میيابد که میتوان از

1.5

2

0
0.5

1
S parameter

آن بهعنوان تأيیدی بر نتیجه فوق ياد برد .در همه نسبتهای

⁄

شکل()4نمودار نیروی کمانش محوری برحسب  Sبرای

ابعادی به کار گرفته شده ،نیروی کمانش جانبی بهصورت

6
Analytical h/a = 0.0125
FEM h/a = 0.0125
Analytical h/a = 0.025
FEM h/a = 0.025
Analytical h/a = 0.0375
FEM h/a = 0.0375
Analytical h/a = 0.05
FEM h/a = 0.05

معنای اهمیت اين نیرو نسبت به نیروی محوری و در نتیجه

L / a = 10
12
10

تقويت عرضی نسبت به تقويت محوری ،در کمانشپوستههای

8

جدار نازک استوانهای است .بديهی است که با افزايش

6

نسبت  ⁄نیروی کمانش محوری و محیطی افزايش

4

خواهد يافت که اين موضوع در نمودارها به وضوح مشخص

2

است (شکلهای  3تا  .)8دانستن شدت تأثیر هرکدام از

2

1.5

1

9

L / a = 10

های مختلف با نیروهای مختلف ،عمل کند.

Analytical h/a = 0.0125
FEM h/a = 0.0125
Analytical h/a = 0.025
FEM h/a = 0.025
Analytical h/a = 0.0375
FEM h/a = 0.0375
Analytical h/a = 0.05
FEM h/a = 0.05

x 10

2.5

2

1.5

3

L/ a =5
2.5
2
1.5
1
0.5

1

1.5

0
0.5

S parameter

شکل( )3نمودار نیروی کمانش جانبی برحسب  Sبرای

⁄

) critical circumference pressure ( Pa

Analytical h/a = 0.0125
FEM h/a = 0.0125
Analytical h/a = 0.025
FEM h/a = 0.025
Analytical h/a = 0.0375
FEM h/a = 0.0375
Analytical h/a = 0.05
FEM h/a = 0.05

1

0.5

2

1

1.5

0
0.5

S parameter

شکل( )6نمودار نیروی کمانش محوری برحسب  Sبرای

⁄

) critical axial compression load ( Pa

بازدارنده يا ترغیب کننده در بهره برداری از سازه در محیط-

2

⁄

شکل( )1نمودار نیروی کمانش جانبی برحسب  Sبرای

ابعادی مختلف از پوسته ها ،میتواند بهعنوان يک عامل

7

0
0.5

S parameter

نیروهای اعمالی در مقدار نیروی کمانش برای نسبتهای

x 10

) critical circumference pressure ( Pa

قابل توجهی از نیروی کمانش محوری کمتر است؛ که به

x 10

14
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6

9
8

L / a = 20

7
6
5
4
3
2
1

2

1.5

) critical circumference pressure ( Pa

Analytical h/a = 0.0125
FEM h/a = 0.0125
Analytical h/a = 0.025
FEM h/a = 0.025
Analytical h/a = 0.0375
FEM h/a = 0.0375
Analytical h/a = 0.05
FEM h/a = 0.05

x 10

فاصله مرکز سطح مقطع رينگ تا صفحه میانی)(m

0
0.5

1

8

12
10
8
6
4
2

2

1

1.5

) critical axial compression load ( Pa

L / a = 20

Analytical h/a = 0.0125
FEM h/a = 0.0125
Analytical h/a = 0.025
FEM h/a = 0.025
Analytical h/a = 0.0375
FEM h/a = 0.0375
Analytical h/a = 0.05
FEM h/a = 0.05

مدول برشی) (N/m
کرنش برشی
ضخامت پوسته)(m
مماناينرسی سطح مقطع رينگ)(m4

مماناينرسی قطبی سطح مقطع رينگ)(m4

16
14

2

مماناينرسی سطح مقطع استرينگر) (m

⁄
x 10

کرنش کششی

4

S parameter

شکل( )4نمودار نیروی کمانش جانبی برحسب  Sبرای

فاصله مرکز سطح مقطع استرينگر تا صفحه میانی)(m

مماناينرسی قطبی سطح مقطع استرينگر)(m4
انحنای صفحه میانی
طول پوسته)(m
منتجهگشتاور در المان پوسته)(N.m
منتجه نیرو در المان پوسته)(N.m
2

فشار خارجی در المان پوسته) (N/m

0
0.5

S parameter

شکل( )8نمودار نیروی کمانش محوری برحسب  Sبرای

فهرست عالئم
شعاع پوسته ()m

⁄
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