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چکيده

واژههای کليدی

در مقاله حاضر تحلیل تنش و حل صریح تنش برای صفحهی مستطیلی با سوراخ دایرهای با محل اختیاری ،تحت

صفحه سوراخ دار ،تاابع تانش ایاری ،ساوراخ

تنش نرمال خطی که به دولبهی آن وارد میشود مورد بررسی قرار گرفته است .تابع تنش ایری و توزیع تنش اطراف

دایرهای ،حلقه تنش

سوراخ دایرهای شکل بدست آمده است .در این روش از تئوری دو بعدی االستیسیته با استفاده از تابع تنش ایری
استفاده شده است .روش ارائه شده برای حل صریح ،و بدست آوردن تابع تنش ایری از روشهای قبلی حل صریح
قویتر و سادهتر است .با استفاده از تابع تنش و تنش در مختصات قطبی ،توزیع تنش اطراف سوراخ دایرهای شکل
محاسبه شده است .با استفاده از رابطه تنش ایری بدست آمده معادله توزیع تنش اطراف دایره بدست آمده و نمودار
آن رسم شده و با توزیع تنش حاصل از روش المان محدود در نرم افزار آباکوس مقایسه شده است .این مقاله
صحت این روش حل را نشان میدهد .مشاهده میشود که توزیع تنش حاصل از تابع تنش از محل سوراخ مستقل
بوده و فقط به اندازه سوراخ بستگی دارد.

-1دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر
 -2استادیار ،دانشکده مکانیک ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر
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 -1مقدمه
مطالعات و تحقیقات گستردهای در رابطه با رفتار
مکانیکی صفحهیسوراخ دار انجام شده است .این تحقیقات
با سه رویکرد اصلی غلظت تنش[ ،]3-1ارتعاش صفحه،
کمانش و شکست صفحه سوراخ دار انجام شده است.
روشهای گوناگونی برای این صفحات سوراخدار مورد
مطالعه و بررسی قرار گرفتهاست .روش المان محدود
پرکاربرد ترین روش برای مطالعه بر روی صفحات سوراخ
دار میباشد .در سال  2212بینگ چنگ و جینگ چنگ
ژاوو بر رویی رفتار کمانش االستو-پالستو صفحهی فوالدی

که ماکزیمم توزیع تنش اطراف سوراخ دایرهای شکل بی
بعد است بدست آمده و نشان داده شده که توزیع تنش
اطراف سوراخ از محل قرارگیری سوراخ دایرهی مستقل
بوده و فقط به اندازه شعاع سوراخ بستگی دارد .همچنین
توزیع تنش اطراف سوراخ دایرهای توسط نرمافزار آباکوس
بررسی شده که با جابجایی موقعیت سوراخ بدون تغییر مانده
و نشان داده شده است که توزیع تنش اطراف سوراخ از
محل این سوراخ مستقل بوده و صحت روش استفاده شده را
نشان داده است.
 -2روش حل صریح

تحت بار غیر محوری به روش المان محدود پرداختند[.]4

در شکل ( )1صفحه سوراخ دار مستطیلی شکل به ابعاد

روشهای دیگری نیز برای مطالعه صفحات سوراخدار مورد

L×hکه طول آن  Lو عرض آن  hاست و سوراخ به شعاع Rو

استفاده قرار گرفته است مانند روش حل عددی ،روش حل

محل غیر مشخص نشان داده شده است .ابعاد صفحه در مقایسه

تجربی ،روش ریتز روش حل سه بعدی االستیسیته و غیره.

با سوراخ بزرگتر در نظر گرفته میشود .مرکز مختصات

در سال  2214مایکل زاپاالتور و پائولو الزارین با استفاده از

دکارتی)(X,Yدر مرکز صفحه مستطیلی شکل قرار داده شده

معادالت حاکم در االستیستهی سه بعدی به مطالعه میدان

است .با انتقال ) (X,Yبه مرکز سوراخ دایرهی مختصاتی در

تنش االستیک صفحه نازک تحت بار مختلف قبل از ایجاد

سیستم کارتزین)(x,yدر نظر گرفته میشود و سیستم مختصاتی

شکاف پرداختند[ .]5بیشتر شکل سوراخها به شکل بیضوی،

در سیستم قطبی )(r,θمنطبق بر مرکز دایره در نظر گرفته

دایرهای و مستطیلی بوده است.در سال  2222امانوئل ماایرونا

میشود .محور های  xو  yموازی با محورهای  Xو  Yدر

و همکاران به بررسی کمانش و پس کمانش لوله با سوراخ

نظرگرفته میشود مختصات مرکز دایره در سیستم مختصاتی به

دایرهای و مستطیلی پرداختند و بهترین محل برای سوراخ را

صورت Xبرابر  aو  Yبرابر  bدر نظر گرفته میشود.

بدست آوردند[ .]6تاکنون برای حل صفحات سوراخ دار با
محل سوراخ غیر مشخص دایره ،تحت تنش نرمال خطی از

ابتدا با توجه به صفحه مستطیلی بدون سوراخ تحت تنش
نرمال خطی ،تنش به صورت زیر محاسبه میشود:

دو طرف روش حل صریح گزارش نشده است.
در تحقیق حاضر روش حل صریح برای محسابهی تنش
در صفحه سوراخ دار تحت بار فشاری لبهای مورد مطالعه
قرار گرفته تابع تنش ایری به این روش محاسبه شده و با
استفاده از رابطه بین تنش ایری و تنش در مختصات قطبی
تنش ،معادله تنش اطراف سوراخ دایره شکل بدست
آمدهاست .معادله غلظت تنش اطراف سوراخ دایرهای شکل

()1
که

تابع بنیادین تنش ایری و

لبهی صفحه سوراخ دار است.

تنش فشاری وارد بر
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حال باید تابع تنش از مختصات کارتزین به مختصات قطبی
استفاده

انتقال پیدا کند برای این کار از انتقال

میشود و همچنین برای مراحل بعدی ،ساده سازی ،از روابط
مثلثاتی ( )8استفاده میشود.
)

()8
شکل ( ) 1صفحه سوراخ دار مستطیلی شکل با سوراخ به شعاع  Rو
محل غیر مشخص

تابع بنیادی تنش ایری

در شرایط االستیک باید معادله ( )2را ارضاء نماید.
)

()2

(

به صورت زیار تعریاف

میشود.

رابطه )

)

()2

(

باتوجه به معادالت حاکم ( )2و همچنین انتقال آن به مختصات
به صورت

قطبی معادله حاکم ،عملگر دیفرانسیلی الپالسین
معادله ( )12قابل مشاهده است.
()12

()3
و

بنابراین با استفاده از انتقال به سیستم قطبی و همچنین استفاده از
رابطه( )8تابع تنش به صورت زیر تشکیل میشود.

بدون حضور نیروهاای خاارجی

که عملگر دیفرانسیلی الپالسین

(

و بای-هارمونیک عملگر دیفرانسیلی
عملگر دیفرانسیل غیر هارمونیک است که به وسیله
(

صورت معادله ( )11قابل محاسبه است.

به صورت زیر بدست میآید.
)

()4

با توجه به رابطه ( )2به

)

()11

(

در صفحه سوراخ دار در مختصات کارتزین و سیستم مختصاتی
)(X,Yبا انتگرال گیری از معادله ( )1بر حسب  Yمعادله بنیادین
تنش ایری به صورت زیر بدست میآید.

(
(

)

در مختصات قطبی و با توجه به رابطه بین تنش و تابع تنش در
مختصات قطبی ،تنش اجزاء در صفحه مستطیلی بدون سوراخ به
صورت معادله ( )12و معادله ( )13قابل ارائه است.

()5
که Aو  Bثابتهای هستند که با انتگرالگیری ایجاد میشوند
محورهای مختصاتی ) (X,Yبرای انتقال از مختصات کارتزین

()12

)

()13

(
)

(

)

(

به مختصات قطبی ابتدا باید به مرکز دایره انتقال پیدا کنندکه از

با برگشت به مسئله اصلی یعنی صفحه سوراخ دار مستطیلی با

انتقال) Y=(y+bاستفاده میشود .با جایگذاری این انتقال در

موقعیت غیر مشخص در میابیم که در صفحه سوراخ
دار،تنشهای نرمال

معادلهی ( )5خواهیم داشت.
()6

)

(

)

(

و برشی

در اطراف سوراخ برابر

صفر باشد .اما در معادالت ( )12و ()13که با در نظر گرفتنرابطه

پارامترهای Aو b،Bپارامترهای ثابت و خطی از  yهستند که

بین تنشها و تابع تنش ،از معادله ( )7ایجاد شده ،این مقادیر

ایجاد تنش و کرنش نمیکنند بنابراین تابع تنش ایری بنیادی به

صفر نشده است .بنابراین در معاله( )7بردارهای تنش اضافی

صورت معادله ( )7قابل بیان است .

وجود دارد که برای رسیدن به معادله اصلی تابع تنش ،باید این

()7

بردارهای تنش اضافی حذف شود تا به تابع تنش ایری درست
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دست پیدا کنیم.به عبارتی با مشتق گیری از آنها تنش نرمال
برابر صفر گرددبه همین دلیل نیاز به تشکیل

و برشی

(

)

φ

()18

معادله نهایی تابع تنش ایری به صورت معادله ( )14است.

در معادله فوق

()14

به معادله تابع تنش به در معادله ظاهر میشوند و باید محاسبه

ثابتهای هستند که با اضافه شدن

که

تابع تنش ایری است که ترکشن های ناخواسته که در

شوند همچنین مقادیر  Rنیز برای ارضاء معادالت در مراحل

اثر

ایجاد میشود را حذف میکند و تنش نرمال و برشی در

بعدی به معادله اضافه میشوند .برای محاسبه ثابتهای  cمعادله

شعاع Rبه صورت معادالت ( )15و ( )16تبدیل میشود .

تابع تنش در صفحه سوراخ دار بارگزاری تنش نرمال باید

()15

معادالت ( )12و ( )22ارضاء شوند که با جایگذاری رابطه ()18
در معادالت زیر ثابتهای معادله محاسبه میشوند.

()16
با توجه به اینکه در معادالت ( )12و ( )13تنش نرمال و برشی
و تابع تنش اولیه تابعی از
و

و  rمیباشد

و

و

نیز باید توابعی از همین پارامترها باشد .جدول

شماره( )1موجود در پیوست الف پارامترهای که پتانسیل الزم
برای انتخاب شدن به عنوان پرامترهای تابع تنش و

که

توسط دانتر [ ]8ارائه شده را نشان میدهد برای مسئله حاضر

،

،

]

()22

[

باجایگذاری معادلهی ( )18در معادلهی ( )12و ()22
پارامترهای c1-c3به صورت زیر بدست میآید.
c3=-2

)(21

c2=1

،

،

،

تنش اِیری نهایی بدست میآید.
)

از این ترمهای کاندیدا،

و همچنین

مشترک است بنابر این ،از تابع

 ،در تابع تنش
حذف شود پارامتر rlnr

به علت ایجاد جابجایی چند ارزشه در
حذف میشود .ترم

و

از تابع

تابع

(

()22
باتوجه به رابطه بین تنش و تابع تنش اِیری در مختصات قطبی
برای صفحه سوراخ دار رابطهی ()23بدست میآید.

به علت ایجاد نقطه تکین در

تنش و جابجایی در بینهایت ،حذف میشود و همچنین
به علت جابجایی

c1=2

باجایگذاری ثابتهای محاسبه شده ( )21در معادله ( )18تابع

پارامترهای کاندید به صورت زیر میباشد.
،

]

()12

[

()23

(

)

و نقطه تکین در تنش نرمال در بینهایت ،از

حذف میشود .بنابر این تابع نتش ایری

به صورت

پارمترهای معادله ( )17قابل بیان است.

باتوجه به تابع تنش اِیری محاسبه شده مقادیر تنش به صورت
زیر قابل محاسبه است.

()17
با توجه به معادله ( )17معادله نهایی تابع تنش ایری  φبه صورت
معادله ( )18قابل بیان است.

)

()24
}

)

(
(

{
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({

({

 -1شبيه سازی عددی
تحلیل عددی به کمک نرم افزار المان محدود آباکوس
صورت گرفته است .برای تحلیل عددی ابتدا باید نمونه در نرم
افزار مدلسازی شود.نمونه ایجاد شده به صورت صفحه فوالدی
با چگالی
ضریب پواسون

مدول یانگ  M=210000و
 vدر نظر گرفته شده است که دارای

طول  42میلیمتر و عرض 22میلیمتر میباشد .سوراخ دارای
قطری برابر با  2میلمیتر میباشد .این مدل در محیط پارت نرم
افزار آباکوس مدلسازی شده و برای اینکه در مرحله مش بندی
مش اطراف سوراخ منظم تشکیل شود از پارتیشن بندی در
مدلسازی استفاده شده که در شکل ( )2قابل مشاهده است .به
منظور تحلیل صفحه ،مدلساخته شده باید مش بندی شود .این
تحلیل در دو بعد و به صورت کرنش صفحهای انجاممی شود

شکل ( )3مدل مش بندی شدهی صفحه سوراخدار با موقعیت غیر
مشخص

 -4بحث بر روی نتایج
حل به روش صریح و استخراج تابع تنش به این روش و با
استفاده از جدول ارائه شده توسط دانتر [ ]8بسیار ساده تر از
روشهای ارائه شده قبلی است .با حل مسئله با این روش
تنشهای نرمال و برشی

و

طراف سوراخ به راحتی

محاسبه میشود .تغییرات توزیع تنش اطراف سوراخ (غلظت
تنش) با بی بعد سازی حلقه تنش اطراف سوراخ توسط رابطه
زیر قابل محاسبه خواهد بود.
()27
از صفر تا

شکل توزیع

لذا مش آن به صورت CPE4R: A 4-node bilinear plane

با رسم نمودار رابطه ( )25در

 strainمربعی چهار گوش ،منظم و کرنش صفحهای انتخاب

تنش اطراف سوراخ برای تنش  8/1 Mpaبدست میآید که در

میشود .در اطراف سوراخ مش بندی برای افزایش دقت حل

شکل ( )4قابل مشاهده است .با بررسی رابطه ( )25به روشنی

ریزتر در نظر گرفته شده است که پس از قرار دادن چهار مش

دیده میشود که غلظت تنش اطراف سوراخ از محل قرار

و انجام تحلیل با اندازه مش متفاوت ،مش با اندازه حد اکثر 2/2

گیری سوراخ مستقل میباشد .برای بررسی این موضوع شکل

میلیمتر و حداقل  2/4میلیمتر همگرا شد و مورد استفاده در

غلظت تنش اطراف سوراخ توسط نرم افزار آباکوس نیز مورد

تحلیل قرار گرفت .مشبندی نمونه در شکل ( )3قابل مشاهده

بررسی قرار گرفته و برای بررسی اینکه آیا غلظت تنش از محل

است.

قرار گیری سوراخ مستقل است در آباکوس سوراخ در
موقعیتهای مختلف در باال سمت راست ،باالسمت چپ ،پایین
سمت راست ،مرکز صفحه و یک موقعیت اتفاقی مورد بررسی
قرار گرفته است .با بررسی نتایج بدست آمده مشاهده می شود
که با تغییر محل سوراخ شکل توزیع تنش اطراف سوراخ ثابت
باقی میماند و تغییری در آن مشاهده نمیشود که در شکلهای

شکل ( )2مدل پارتیشن بندی شده صفحه سوراخ دار با موقعیت غیر
مشخص ایجاد شده در محیط پارت

( )5تا ( )2قابل مشاهد است .همچنین مقدار ماکزیمم تنش برای
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همه این موقعیتها بدست آمده که مقدار آن در مختصات
کارتزین برابر با  28 Mpaمیباشد که این مقدار برابر ،درستی
روابط ( )24و رابطه ( )25را اثبات میکند.

شکل( )8غلظت تنش اطراف سوراخ برای سوراخ پایین مرکز صفحه

شکل ( )4غلظت تنش رسم شده در اطراف سوراخ برای تنش 8/1 Mpa

شکل( )2غلظت تنش اطراف سوراخ برای سوراخ با موقعیت اختیاری

به منظور بررسی صحت روش حل در استخراج تابع تنش و
سپس بدست آورد تنشها شکل توزیع تنش اطراف سوراخ به
روش صریح توسط رابطه ( )25برای تنش  8/1 Mpaرسم
شکل( )5غلظت تنش اطراف سوراخ برای سوراخ باال سمت راست

شده و با شکل بدست آمده از نحوه توزیع تنش در نرم افزار
آباکوس برای تنش  8/1 Mpaمقایسه شده که یکسان بودن
شکل در حل به این دو روش نشان از درستی روش حل صریح
برای استخراج تابع تنش را بیان میکند این مسئله در شکل ()12
قابل مشاهده است .که در شکل ( )12الف توزیع تنش رسم
شده توسط حل صریح و شکل ( )12ب توزیع تنش بدست

شکل( )6غلظت نتش اطراف سوراخ برای سوراخ باال باالسمت چپ

آمده به کمک نرم افزار آباکوس را نشان میدهد .یکسان بودن
این توزیع صحت روش ارائه شده برای استخراج تابع تنش را
نشان میدهد.

شکل( )7غلظت تنش اطراف سوراخ برای سوراخ پایین سمت راست
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پيوستها
جدول ( )1پارامترهای دارای پتانسیل برای قرارگیری در تابع تنش ،ارائه
شده توسط دانتر

2

0

2
lnr

0
0

شکل( :)12مقایسه توزیع تنش به روش حل صریح و عددی (الف) به
روش حل صریح (ب) با استفاده از نرم افزار آباکوس

0

0

-5نتيجه گيری
 -1غلظت تنش برای صفحه تحت تنش نرمال از محل قرار
گیری سوراخ مستقل بوده که روابط بدست آمده برای تنش و

0

نتایج بدست آمده به کمک آباکوس این را نشان میدهد.
-2یکسان بودن نتایج حاصل از روش حل صریح با روش حل

0

عددی به کمک نرم افزار آباکوسصحت روش ارئه شده برای
بدست آوردن تابع تنش و غلظت تنش اطراف سوراخ را نشان
میدهد.
 -3در روش ارائه شده برای بدست آوردن تابع تنش از جدول
دانتر [ ]8بدست میآید و این روش از روشهای قبلی برای
بدست آوردن تابع تنش ساده تر است.
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