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دست میآیند .همچنین به منظور مقایسه نتایج از معادالت کمانشی پوستههای استوانهای بر پایه
تئوری دانل استفاده شده است .برای حل معادالت حاکم از دو روش عددی و تحلیلی استفاده
شده است .در روش عددی ،معادالت به دست آمده از حل استاندارد با استفاده از روش کوادریچر
تفاضلی ( )DQMگسسته سازی و حل شدهاند .حل بستهای نیز برای معادالت کمانشی به دست
آمده بر اساس تئوری دانل ارائه شده است .فرض شده خواص ماده به غیر از ضریب پوآسون ،در
راستای ضخامت دارای تغییرات پیوستهای بر طبق قانون ساده توزیع توانی کسر حجمی باشد.
تاثیر عوامل مختلفی از جمله توان نمایی ،زاویه پانل ،شرایط مختلف بارگذاری حرارتی و
پارامترهای هندسی بر روی رفتار کمانشی پانلهای استوانهای مورد بررسی قرار میگیرند .نتایج
به دست آمده با جوابهای حاصله از تئوری دانل و نتایج ارائه شده در مراجع مختلف مقایسه
گردیده و صحت و درستی آنها بررسی شده است .نشان داده شده است نتایج به دست آمده از
حل االستیسیته سه بعدی دقت باالتری نسبت به معادالت به دست آمده بر اساس تئوری دانل در
تخمین درجه حرارت کمانشی پانلهای استوانهای دارند.

 -1مقدمه
پوستههای استوانهای از جمله مهمترین عناصر سازهای
میباشند که به علت دارا بودن ویژگیهای ممتاز در رفتار
مکانیکی به طور گستردهای در سازههای مختلف مهندسی
شامل راکتورهای هستهای ،سازههای دریایی ،هواپیماها،
شاتلهای فضایی و همچنین خروجی موتورهای جت به
*پست الکترونیکی نویسنده مسئولali_ahmadi1366@yahoo.com :

 .1کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی بابل
 .2کارشناسی ارشد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تهران
 .3دانشیار ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
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کار گرفته شدهاند .با توجه به کاربردهای ویژه و مهم این
سازهها ،مطالعه و بررسی شرایط معیوب شدن و از کار
افتادگی آنها بسیار حائز اهمیت میباشد .بررسی پدیده
کمانش به عنوان مهمترین عامل در ناپایداری سازهها
مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است .مروری بر
تحقیقات انجام شده در زمینه کمانش حرارتی ورقها و
پوستهها توسط تورنتون انجام شد[ .]1او همچنین به
توصیف کمانش االستیک حرارتی ورقها و پوستههای
فوالدی و کامپوزیتی پرداخت .مورفی و فریرا [ ]2آنالیز
کمانش حرارتی صفحات مستطیلی گیردار را بر اساس
روش انرژی مورد بررسی قرار دادند .پاسخ کمانش حرارتی
یک پانل همسانگرد دارای دو انحنا توسط ماهاینی مورد
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مطالعه قرار گرفت [ .]3در این تحقیق او از روش گالرکین
استفاده کرد تا معادالت تعادل غیر خطی را حل کند.
چانگ و جویی [ ]4با استفاده از روش المان محدود و
تئوری تغییر شکل برشی مرتبه باال به مطالعه کمانش
نقطه شکست در اثر اعمال تغییرات دمایی یکنواخت
پرداختند.
روش کوادریچر تفاضلی ) (DQMکه توسط برت و
همکاران [ ]5معرفی شد ،در گذشته تنها برای صفحات
مستطیلی به کار گرفته میشد و اخیرا برای تحلیل
پوستهها مورد توجه قرار گرفته است .اکبری آالشتی و
احمدی با استفاده از روش کوادریچر تفاضلی کمانش
پانلهای استوانهای جدار ضخیم دارای عیوب هندسی
تحت بارگذاری فشار جانبی را مورد مطالعه قرار دادهاند
[ .]6در این کار نشان داده شد عیوب هندسی تاثیر قابل
توجهی در کاهش مقاومت کمانشی پوستههای استوانهای
دارند و بار کمانشی برای مقادیر کوچک عیوب هندسی به
صورت خطی نسبت به ضریب عیب کاهش پیدا میکند.
تغییر شکل کوچک پوسته استوانهای کوپل شده با
الیههای پیزو الکتریک در داخل و بیرون آن تحت بارهای
مکانیکی و گرمایی و الکتریکی توسط علیبیگلو و همکاران
[ ]8 ،7بررسی شده است .در این کار نشان داده شد غیر
همگن بودن الیه مرکزی در حالت بارگذاری حرارتی اثر
بیشتری نسبت به حالت بارگذاری مکانیکی دارد .تغییرات
توزیع دما و کمیات برشی برای پوسته با خواص همگن
بزرگتر از پوسته با خواص مدرج تابعی است .همچنین
نتیجه گرفته شد که ناپیوستگی در محل تقاطع الیه
محرک با الیه مرکزی بیشتر از تقاطع الیه حسگر با الیه
مرکزی است .از دیگر موارد انجام شده در این زمینه
میتوان به کارهای هفتچناری و همکاران[ ]9اشاره نمود.
در سالهای اخیر با توسعه موتورهای پرقدرت صنایع هوا
فضا ،توربینها ،راکتورها و دیگر ماشینها ،نیاز به موادی با
پایداری حرارتی باال و مقاومت بیشتر از لحاظ مکانیکی،
احساس شده است .در سالهای پیشتر در صنایع هوا فضا
از مواد سرامیکی خالص جهت پوشش دهی و روکش
قطعات با درجه کارکرد باال استفاده میشد .این مواد
عایقهای بسیار خوبی بودند ولی مقاومت زیادی در برابر
تنشهای پسماند که موجب ایجاد مشکالتی از قبیل
ایجاد حفره و ترک میشد ،نداشتند .بعدها برای رفع این
مشکل از مواد کامپوزیتی الیهای استفاده شد .تنشهای
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حرارتی در این مواد نیز منجر به بروز پدیده الیه الیه
شدن گردیدند .با توجه به این مشکالت طرح مادهای
مرکب که هم مقاومت حرارتی و مکانیکی باالیی داشته و
هم مشکل الیهالیه شدن نداشته باشند ضرورت پیدا کرد
و مواد هدفمند [ ]10به عنوان بهترین گزینه برای این
کاربردها ،مورد توجه قرار گرفتند .مطالعات مختلفی بر
روی مواد هدفمند در محیطهای حرارتی انجام شده است.
تاناکا و همکاران [ ]11حل بهبود یافتهای برای طراحی
ترمواالستیک مواد هدفمند ارائه نمودند تا تنشهای
حرارتی ایجاد شده در آن را کاهش دهند .فرمولبندی
تحلیلی و حل عددی برای تنشها و تغییر مکانهای یک
پوسته استوانهای تشکیل شده از مواد هدفمند تحت
بارگذاری دمایی ناشی از عبور جریان سیال توسط تاکزونو
به دست آمد [.]12
در بحث کمانش سازههای هدفمند ،اسالمی و شریعت
[ ]13به تحلیل کمانش حرارتی صفحات دارای عیب
تشکیل شده از مواد هدفمند پرداختند .در این کار
معادالت با استفاده از تئوری کالسیک پوستهها به دست
آمده بودند و حل بستهای برای تعیین بار کمانشی ورق
تحت سه نوع بارگذاری حرارتی شامل افزایش حرارت
یکنواخت ،خطی و غیر خطی در راستای ضخامت به دست
آمد .جواهری و اسالمی به آنالیز کمانش حرارتی صفحات
مستطیلی تشکیل شده از مواد هدفمند بر اساس تئوری
کالسیک ورقها پرداختند [ .]14در این کار معادالت غیر
خطی تعادل و معادالت خطی پایداری از روش تغییرات به
دست آمدند و حل بستهای برای معادالت پایداری خطی
ارائه شده است .در راستای کار جواهری ،وو [ ]15رفتار
کمانش صفحات مستطیلی هدفمند با شرایط مرزی ساده
تحت بارگذاری حرارتی را با استفاده از تئوری تغییر شکل
برشی مرتبه اول مطالعه کرد .بریویک [ ]16در سال
 1997در پروژه خود به بررسی پاسخ کمانشی پانلهای
استوانهای کامپوزیتی تحت بارگذاریهای حرارتی و
مکانیکی پرداخت .او در این کار با حل معادالت کمانشی
به دست آمده بر اساس تئوری دانل برای حالت سه بعدی،
به صورت تحلیلی رابطهای برای بار کمانشی ناشی از
بارگذاری حرارتی و همچنین جابهجایی لبهها ارائه نمود.
اکبری آالشتی و احمدی [ ]17با استفاده از روش
کوادریچر تفاضلی کمانش پوستههای استوانه جدار ضخیم
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احمدی ،پورشهسواری و اسکندری جم

با ضخامت متغیر تشکیل شده از مواد هدفمند را مورد
مطالعه قرار دادند.
در این مقاله مسئله کمانش حرارتی پانلهای استوانهای
مورد توجه قرار گرفته است .فرض شده پانل در معرض
سه نوع بارگذاری حرارتی مختلف شامل افزایش دمای
یکنواخت ،افزایش دمای متغیر در راستای محوری و
افزایش دمای غیر یکنواخت در جهت ضخامت قرار گرفته
باشد .معادالت کمانشی پانلهای استوانهای با استفاده از
حل االستیسیته سه بعدی به دست میآیند که برای حل
آن از روش عددی کوادریچر تفاضلی در تخمین بار
کمانشی استفاده شده است .از آنجایی که اغلب پانلهای
در معرض بارگذاری حرارتی مستلزم دارا بودن خواص
حرارتی و مکانیکی باالیی میباشند ،خواص مواد تشکیل
دهنده به صورت هدفمند تشکیل شده از دو جزءفلز و
سرامیک ،مستقل از دما فرض شدهاند .همچنین از
معادالت پایداری پوستهها بر اساس تئوری دانل استفاده
گردیده و حل بستهای برای آن ارائه شده است .به منظور
بررسی دقیقتر ،تاثیر پارامترهای طراحی شامل توان
نمایی ،نسبتهای هندسی و شرایط بارگذاری بر روی
رفتار کمانشی پانلهای استوانهای بررسی خواهد شد.
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تغییرات کسر حجمی جزء فلزی در جهت شعاعی بر طبق
قانون توانی زیر فرض شده است.
K

()1

که در آن  Vcو  Vmبیان کننده کسر حجمی سرامیک و
فلز بوده و  Kتوان نمایی است که نشان دهنده پروفیل
تغییرات جزء حجمی مواد در ضخامت پوسته میباشد.
مطابق روابط باال برای پوسته  FGMتشکیل شده از دو
ماده ،مدول یانگ ترکیبی از مدول مواد سازنده مطابق
رابطه زیر در نظر گرفته میشود.
K

()2

 -1-2معادالت کمانش بر اساس حل استاندارد:

( 3الف)

یک پانل استوانهای هدفمند ساخته شده از سرامیک و فلز
را همانند شکل  1در نظر میگیریم .پانل دارای طول ،L
ضخامت  ،hزاویه انحنا  βو شعاع انحنای سطح میانی a
میباشد .مولفههای تغییرمکان در سیستم استوانهای به
ترتیب با  w, v, uدر راستای  z ,θ ,xبیان می شوند.

( 3ب)

( 3ج)
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 2z  h 
E ( z )  Ec  Emc 

 2h 
Emc  Em  Ec

در جایی که  E cو  E mبه ترتیب مدول االستیسیته سرامیک
و فلز می باشند .ساختار مواد به گونهای است که به آرامی
و پیوسته از سرامیک در الیه داخلی  z=-h/2به فلز در
الیه خارجی z=h/2تغییر میکند .خواص مواد مستقل از
دما بوده و ضریب پوآسون در کل ضخامت پوسته ثابت
فرض شده است .برای محاسبه بار کمانشی از معادالت
کمانش به دست آمده از روابط پایهای االستیسیته که
توسط اکبری آالشتی و احمدی [ ]18ارائه گردیده ،در
قالب معادالت ( )3استفاده شده است.

 -2معادالت حاکم بر کمانش پانلهای استوانهای

شکل  -1سیستم مختصات و پارامترهای هندسی پانل
استوانهای

, Vc  Vm  1

 2z  h 
Vm  

 2h 
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r
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 rx   rr0 ( rx  rx )    xx   xx0  xx 
r
x
1 
 0 (x  x )   ' x 

r 
1
  rx   rr0 ( rx  rx )   0
r

معادالت ( )3معادالت سه بعدی کمانشی پوستههای
استوانهای به دست آمده از حل االستیسیته سه بعدی
میباشند.
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که در آن:

 -2-2معادالت کمانش بر پایه تئوری دانل
در ادامه قالب دانلی معادالت حاکم بر کمانش پانلهای
استوانهای ،تحت بارگذاریهای مختلف را به دست
میآوریم .اگرچه ساده سازی معادالت در این مورد تا
حدی ممکن است دامنه کاربرد آن را محدود کند ،اما
معادالت دانل اساس اغلب آنالیزهای سازهای را تشکیل
میدهد .هندسه پوسته و سیستم مختصات استوانهای
مورد استفاده در شکل  1نمایش داده شده است .معادالت
تعادل بر طبق تئوری دانل بر حسب منتجههای نیرو و
گشتاور به صورت زیر داده شده است:

E h
1 
 1
E1  E m h  cm , E 2  E cm h 2 


K 1
 K  2 2K  2 
Em h 3
 1

1
1

 E cm h 3 


12
 K  3 K  2 4( K  1) 




()7

 aN  a 2 N x  x , x  a 2 N x  , x
 aN x  x ,  aN  ,  0

معادالت بنیادین برای راستاهای  xو  θبه صورت روابط
( )5نوشته میشود:


()5



E
 x     (1   )T
1  2
E
    x  (1   )T
 
1  2
E
 x 
 x
) 2(1  

x 

با در نظر گرفتن روابط کرنش– جابهجایی بر اساس تئوری
دانل و عبارات منتجههای نیرو و گشتاور داریم:
E1

()6
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1  2
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k x k    m
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با جایگذاری منتجهها در معادالت تعادل و صرف نظر
کردن از عبارات غیرخطی و همچنین مولفههای
تغییرمکان در راستاهای  uو  vبه علت کوچک بودن و نیز
در نظر گرقتن مولفه تغییر مکان در راستای شعاعی به
صورت  w  w0  w1که به ترتیب بیان کننده تغییرمکان
در لحظه تعادل و کمانش میباشد ،در نهایت به معادله
کمانش پانل استوانهای جدار نازک دست پیدا خواهیم
کرد:
()8

E 22  E1 E3 4 4
E
  w1  21 w1, xxxx
) E (1  2
a
2
1


   N x 0 w1, xx  N x 0 w1, x  2 N  0 w1,   0
a
a


2

که در آن

2

1 
  4 2 2 2 4
x
a x 
a  4
4

()9

4

4

4

و  N 0 ، N x 0و  N x 0همان نیروهای وارده اولیه به پوسته
میباشند .با توجه به مسئله تعریف شده برای کمانش
پانلهای استوانهای تحت بارگذاری حرارتی ،اعمال
تغییرات دمایی بر روی سازه منجر به اعمال نیروهای
درون صفحهای عمودی یعنی  N x 0و  N  0میشود .در
اینجا برای لبههای انتهایی پانل در راستای محوری شرایط
مرزی گیردار در نظر گرفته شده است .فرض شده لبههای
جانبی دارای شرایط ساده بهگونهای باشند که در راستای
محیطی آزادانه بتوانند لغزش داشته باشند .در نتیجه
بارگذاری حرارتی اعمال شده به سازه تنها منجر به ایجاد
نیروی محوری میشود.
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 -3بارگذاریهای حرارتی

()13

 1-3بارگذاری حرارتی یکنواخت
در این حالت ،بارگذاری دمایی تابع هیچ کدام از
مختصههای هندسی پوسته نمیباشد .از آنجا که بارگذاری
حرارتی تنها موجب ایجاد تنشهای عمودی میگردد ،از
رابطه ساختاری برای مواد ،داریم:
()10


1 

Nx  

,

z 1 q
 )  Tm ,
h 2
h
h
  z  , T  Tc  Tm
2
2

Nx
h

x 

T  T (

در این حالت پارامتر  Φبا استفاده از انتگرال زیر دست
میآید:
()14



K
K
 2z  h  
 2z  h  
   m   cm 
 
2h   
 2h  

h
2

  Em  Ecm 


h
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z 1


  T  (  ) q  Tm dz
h 2



که در آن:
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 2z  h  
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h
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  Em  Ecm 

()11



h
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K

 2z  h  
  m   cm 
  T ( x, , z )dz
 2h  

( E (   c )   c ( Em  Ec ))  h

    Ec c h  c m
K 1


( m   c )  ( Em  Ec ))  h 
  Tcr
2 K 1



 2-3بارگذاری حرارتی غیر یکنواخت در راستای
محوری
در این حالت فرض شده است دمای پانل مطابق رابطه زیر
در جهت محوری تغییر یابد.
()12

, n0

x
T  T ( ) n
L

در این نوع بارگذاری ،تنشهای ناشی از تغیرات دمایی در
راستای محوری نیز رفتاری همانند تابع تعریف شده به
خود میگیرند .در این حالت ،اثر این نوع بارگذاری در
معادالت حاکم به دست آمده از حل االستیسیته سه بعدی
لحاظ میشود .مقدار تنش بحرانی از معادالت کمانش به
دست آمده و سپس با استفاده از رابطه ( )10و ( )11تغییر
دمای بحرانی کمانشی محاسبه میشود .قابل توجه است
که در این نوع بارگذاری ،نتایج تنها از معادالت به دست
آمده از حل استاندارد محاسبه میشوند.

 -4روشهای حل مسئله کمانش
 4-1حل عددی
برای حل معادالت سه بعدی به دست آمده از حل
استاندارد به روش عددی ،به منظور در نظر گرفتن شروط
مرزی ،صورت هارمونیک مولفههای تغییر مکان در حالت
کمانش در قالب روابط ( )15در نظر میشوند:
 m 
w(r , , x)  B ( r , x)  sin 
 
  

()15

 m 
v ( r , , x)  A( r , x)  cos
 
  
 m 
u (r , , x)  C (r , x)  sin 
 
  

که در آن  mمد کمانش در راستای محیطی و  βزاویه
پانل میباشد .با جایگذاری عبارات ( )15در معادالت
کرنش تغییر مکان میتوان عبارات تانسور تنش را بر
حسب مولفههای تغییرمکان به دست آورد .در نهایت با
جایگذاری عبارات به دست آمده در معادالت ( ،)3میتوان
معادالت تعادل را بر حسب تغییرمکانها استخراج نمود.
برای گسسته سازی و حل معادالت به دست آمده در این
بخش از روش کوادرچر تفاضلی  DQMکه نخستین بار
توسط بلمن و کاستی [ ]19معرفی شد استفاده میشود.
بر اساس این روش میتوان مشتق تابع) f(xرا با جمع
خطی مقادیر تابع در نقاط میدان تقریب زد:
N
df
)(1
) x  x   wij  f ( x j
dx
()16
j 1
for i  1, 2, ..., N
که در آن) wij(1ضریب وزنی مشتق مرتبه اول و  Nتعداد
i

 3-3بارگذاری حرارتی غیر یکنواخت در راستای
ضخامت
در این قسمت افزایش دما در حالت وابسته بودن آن به
ضخامت ،به صورت تابعی از مختصه شعاعی  zبه صورت
زیر در نظر گرفته میشود:
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نقاط شبکه در میدان میباشد .روشهای مختلفی برای
تعیین ماتریس ضرایب وزنی وجود دارد که در مرجع
[ ]20آمده است .در این مقاله از چند جملهای الگرانژ
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)G ( z ) N (1
 aik C kj
r k 1

برای تعیین ماتریس ضرایب وزنی و تقریب مشتقات
استفاده میشود .برای مشتق مرتبه اول داریم:
) M (1) ( x i
,
) ( x i  x j )  M (1) ( x j

for i  j

()17

) M ( 2) ( xi
w 
) 2M (1) ( x j

for i  j

Q

)  ( xi  xk

()18

k 1, k  i , j

(19ج)

Gm 2 2
 2 2 C ij
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r
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Q
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(19الف)
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2m
B 0
  0 2 Aij   0 
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 a ik Bkj
r
k 1
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 a ik Akj
r k 1
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m 2 2
 G ( z ) 
2G ( z )   ( z )
2
Q




Aij   xx0  c (jk2 ) Aik
2
r
k 1
Q
)m G ( z )   ( z )  Q (1
)( 2
 G ( z ) c jk Aik 
 c jk C ik
r
k 1
k 1
 m 2 2 
 2  1
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2m
Bij   0
r2

  0

k 1

Aik

)( 2
jk

 2G ( z )   ( z )  c
k 1

)m G ( z )   ( z )  Q (1

 c jk Aik
r
k 1
m 
C ij  0
r 2 2
2

) M ( 2 ) ( x)  N ( 2 ) ( x, xk ).( x  xk )  2..N (1) ( x, xk

و برای مشتقق مراتب باالتر نیز ماتریسهای ضرایب وزنی
به همین صورت به دست خواهند آمد .اکنون با انتخاب
نقاط شبکه و کاربرد روابط باال ،معادالت کمانش ( )3به
صورت روابط ( )19گسسته میشوند.

G ( z )   ( z )  Q c (1) B

 jk ik
r
Q

M (1) ( xi ) 

N ( xi , x j )  M (1) ( xi ). ij

N

k 1 l 1

که در آن
N

k 1

 G ( z )   ( z )   a ik(1) c (jl1) Bkl

wij(1) 
)(1
ij

N

G ( z ) a ik( 2 ) C kj 

)(k

2

Q

  xx0  c (jk2 ) C ik   0
k 1

c(k)ij

به ترتیب بیانگر ضرایب وزنی
در جایی که  a ijو
مشتق مرتبه kام در راستاهای شعاعی و محوری میباشند.
همچنین  Nو  Qبه ترتیب تعداد نقاط شبکه در راستای
شعاعی و محوری هستند .مشاهده میشود با استفاده از
روش کوادریچر معادالت دیفرانسیل کمانشی به دست
آمده ،به یک دسته معادالت معمولی همگن تبدیل شدهاند
که میتوان آن را به فرم ماتریسی زیر نشان داد.
 d b 
 d b 


u










BD 
0   u  
 BB
 0
()20
DB DD   v     DBG  DDG    v  

   

   
  w 
  

  w 
  

در عبارت ( )20زیرماتریسهای ] [BD] ،[BBو ]،[DD

] [DDG] ،[DBG] ،[DBبه ترتیب از معادالت شرایط
مرزی و معادالت حاکم استخراج شدهاند .همچنین d b
بردار مولفههای تغییر مکان بر روی مرز پانل میباشد.
دستگاه معادالت باال در نهایت به صورت معادالت
استاندارد مقادیر ویژه به صورت ( )21در خواهد آمد و با
حل آن مقدار بحرانی یعنی همان بار کمانشی ,  cr  N cr 
به دست میآید.
(DBG BB  BD  DDG  ) 1
1

()21

 (DB BB BD  DD  ) u v w
1

T

 P u v w  0
T

 4-2حل تحلیلی
در این قسمت حل بستهای برای محاسبه بار کمانشی از
معادالت به دست آمده بر پایه تئوری دانل ارائه میشود.
این نتایج برای صحت سنجی ارائه شده است .برای
لبههای انتهایی و جانبی پوسته شرط تکیه گاهی ساده به
صورت زیر در نظر گرفته میشود.
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تکیه گاه ساده:

45

At x = 0 , L

w0

At  = 0 , 

w0

با این فرض برای تابع جابهجایی در راستای شعاعی
میتوان صورت هارمونیک زیر را در نظر گرفت:
()23

 m 
 n 
w(r ,  , x)  B sin 
x  sin 
 
L


 


که در آن  Bیک ضریب ثابت و  nو  mمدهای کمانشی در
راستا های محوری و محیطی میباشند .با جایگذاری رابطه
( )23در معادله ( )8و در نظر گرفتن این مطلب که لبه-
های کناری پانل میتوانند در راستای محیطی حرکت
داشته باشند  ، N   0خواهیم داشت:
4

()24

4
 n  2  m 2 
E  n 
   21 

  

R  L 
 L   a  

E22  E1E3
) E (1   2

2

2
2
2
 n   n   m  


 Nx

 
 
  0
 L   L   a  

با در نظر گرفتن مقادیر مناسب برای  nو  mاز معادله
( )24میتوان مقدار بحرانی  Ncrرا محاسبه نمود و برای
بارگذاریهای مختلف مطابق آنچه در باال توضیح داده شد،
تغییر دمای بحرانی را تخمین زد.

)K=0 (Aluminum

 -5نتایج و بحث
به منظور تشریح روشهای ارائه شده و بررسی صحت آنها،
در این پروژه پانل استوانهای تشکیل شده از مواد هدفمند
شامل فلز  -سرامیک را مورد مطالعه قرار میدهیم .برای
جزء فلزی آلومنیوم با αm=23e-6 1/0C ،Em=70 GN/m2
و برای قسمت سرامیکی آلومینا با خواص GN/m2
 Ec=380و  αc=7.4e-6 1/0Cدر نظر گرفته شده است.
همانگونه که اشاره شد در ماده هدفمند در نظر گرفته
خواص مواد بین دو سطح داخلی و خارجی جسم بر اساس
یک رابطه نمایی از سرامیک به فلز تغییر میکند .فرض
شده منبع حرارتی در قسمت داخلی پوسته قرار گرفته
است و از آنجایی که خواص حرارتی سرامیک در مقایسه با
فلز بهتر است ،این آرایش مواد برای پوسته در نظر گرفته
شده است .در ابتدا به مقایسه مقادیر بحرانی دمای
کمانشی بدست آمده در این پروژه با استفاده از روشهای
تحلیلی و عددی با نتایچ ارائه شده در کارهای دیگر
محققان میپردازیم .تغییر درجه حرارت بحرانی کمانش یا
به عبارتی تغییر دمای  Tcrبه دست آمده از روشهای
عددی و تحلیلی ارائه شده برای حالت بارگذاری حرارتی
یکنواخت ،برای یک پوسته کامل با پارامترهای هندسی m
 a=L=1و برای مقادیر مختلف توان نمایی در شکلهای
 2و  3داده شده است.

)K=100 (Alumina

شکل  - 2مقایسه نتایج روش عددی و تحلیلی برای محاسبه تغییر دمای کمانشی پوسته همگن در حالت بارگذاری حرارتی یکنواخت
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شکل  - 3نتایج روش عددی و تحلیلی برای محاسبه تغییر دمای کمانشی پوسته هدفمند( )K=1در حالت بارگذاری حرارتی یکنواخت

نتایج ارائه شده در شکلهای  2و  3نشان میدهند
روشهای عددی و تحلیلی به کار گرفته شده در حل
معادالت کمانش دارای دقت خوبی میباشند .همچنین
دیده میشود تغییرات دمای کمانشی در برابر نسبت h/a
به صورت خطی میباشد .از شکلها مشاهده میشود با
افزایش ضخامت پوسته اختالف نتایج به دست آمده از
حل عددی با نتایج حل تحلیلی به دست آمده از معادالت
کمانشی بر اساس تئوری دانل و همچنین نتایج مرجع
ذکر شده افزایش مییابد .این اختالف به این دلیل ایجاد
میگردد که معادالت به دست آمده بر اساس تئوری دانل
با ساده سازیهای انجام شده برای پوستههای جدار نازک
به دست آمدهاند و این قبیل معادالت در تخمین بار
بحرانی برای پوستههای جدار ضخیم موجب بیش برآورد
در نتایج میشوند.
در شکل  4تاثیر زاویه انحنای پانل بر روی دمای بحرانی
کمانشی مورد توجه قرار داده شده است .فرض شده پانل
با ابعاد  a=L=1 mو  h/a=0.02همگن و ایزوتروپ از
جنس آلومنیوم باشد .نتایج برای بارگذاریهای یکنواخت
و همچنین غیر یکنواخت خطی در راستای ضخامت داده
شدهاند .در اینجا برای افزایش حرارت غیر یکنواخت خطی
در راستای ضخامت فرض شده دمای اولیه سطح
فلزی Tm=0باشد.
از شکل 4مشاهده میشود با افزایش زاویه انحنای پانل،
تغییر دمای بحرانی کاهش مییابد به گونهای که برای
زوایای بزرگتر این روند نزولی با شیب کمتری رخ میدهد.
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شکل  - 4نتایج روش عددی برای تغییر دمای کمانشی پوسته
همگن آلومنیومی تحت بارگذاری افزایش دمای یکنواخت و غیر
یکنواخت خطی در راستای ضخامت

شکل  - 5تغییر دمای کمانشی برای بارگذاری افزایش حرارت
یکنواخت یک پانل هدفمند برحسب شاخص K
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در ادامه برای یک پانل تشکیل شده از مواد هدفمند که
ابعاد آن در شکلهای  5و  6داده شده است ،نتایج برای
دو حالت بارگذاری ،افزایش دمای یکنواخت و متغیر خطی
در راستای محوری بر حسب توان نمایی رسم شده است.
قابل توجه است همانگونه که اشاره شد ،برای حالت
بارگذاری غیر یکنواخت در راستای محوری از روش عددی
برای تخمین دمای کمانشی استفاده شده است.

شکل  - 7تغییر دمای کمانشی برای بارگذاری های مختلف
برای یک پانل همگن ( )K=0بر حسب نسبت ضخامت به شعاع
میانی h/a

شکل  - 6تغییر دمای کمانشی برای بارگذاری افزایش حرارت
غیر یکنواخت در راستای محوری یک پانل هدفمند برحسب
شاخص K

از شکلهای  5و  6مشخص است با افزایش توان نمایی،
دمای بحرانی کمانشی نیز زیاد میشود و برای مقادیر
بزرگ  Kبه یک حالت مجانبی میل میکند .دلیل اصلی
این افزایش را میتوان اینگونه بیان کرد که برای مقادیر
بزرگ  Kماده تشکیل دهنده پوسته ،غنی از جزء سرامیکی
خواهد شد که معموال دارای مقاومت حرارتی بیشتری
نسبت به مواد فلزی هستند.تغییرات افزایش حرارت
کمانشی برای پانلهای با ابعاد هندسی  a=L=1 mو
 β=1radدر سه حالت بارگذاری ذکر شده یعنی افزایش
دمای یکنواخت ،متغیر در راستای محوری و متغیر در
راستای ضخامت ،برای نسبتهای مختلف ضخامت به
شعاع میانی به دست آمده از حل عددی در شکلهای  7و
 8نشان داده شده است .در اینجا برای بارگذاریهای
متغیر در راستاهای محوری و شعاعی حالت خطی مد نظر
قرار گرفته است.

مجله مدل سازی در مهندسی

شکل  - 8تغییر دمای کمانشی برای بارگذاریهای مختلف
برای یک پانل غیرهمگن ( )K=1بر حسب نسبت ضخامت به
شعاع میانی h/a

از شکلهای یاد شده مشاهده میشود هنگامی که
بارگذاری در راستاهای شعاعی و یا محوری دارای تغییرات
خطی باشند ،میزان افزایش دمای بحرانی برای سازه به
طور قابل توجهی افزایش مییابد .اینگونه انتظار میرود با
مدل سازی دقیقتر بارگذاری اعمال شده به پانل و
تخمین نتایج ،میتوان طراحی بهینهای برای ساختار در
جنبههای وزن ،هزینه و غیره به دست آورد .تغییرات
دمای بحرانی کمانشی برای حاالت بارگذاری افزایش
حرارت متغیر در راستای ضخامت برای مقادیر مختلف
توان  qدر نمودار  9رسم شده است .پانل دارای پارامتر-
های هندسی  h/a=0.01 ، a=L=1mو  β=1 radمی
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تحلیل کمانش سه بعدی پانلهای استوانهای ساخته شده از مواد هدفمند ( )FGMتحت بارگذاری حرارتی مختلف

باشد .همچنین در شکل  10تاثیر همزمان تغییرات دمایی
در راستاهای محوری و شعاعی بررسی شده است .در اینجا
نیز فرض شده دمای سطح فلزی برابر صفر باشد .مشاهده
میشود با افزایش توان  qتغییر دمای کمانشی پانل به
طور قابل توجهی افزایش پیدا میکند .همچنین مشاهده
میشود برای مقادیر کوچکتر توان نمایی ،درجه حرارت
بحرانی دارای تغییرات بیشتری نسبت به مقادیر بزرگ K
میباشد.

شکل  -9تغییر دمای کمانشی برای بارگذاری متغیر در جهت
ضخامت بر حسب توان نمایی

پیوال –کیرشهف به دست آمده است .شرایط تکیهگاهی
پانل به گونهای فرض میشود که بارگذاری حرارتی تنها
موجب ایجاد تنشهای محوری گردد .برای گسستهسازی
و حل معادالت سه بعدی ،از روش کوادریچر تفاضلی
 DQMاستفاده شده است .همچنین حل بستهای برای
معادالت به دست آمده بر اساس تئوری دانل ارائه شده
است .بارهای حرارتی کمانشی برای پانلهای تشکیل شده
از مواد هدفمند تحت سه نوع بارگذاری حرارتی و با
نسبتهای هندسی مختلف محاسبه گردیده است.
مشخص شده است معادالت ( )3یا همان معادالت سه
بعدی کمانشی که با استفاده از روابط پایه االستیسیته به
دست آمدهاند ،در تخمین درجه حرارت کمانشی پانلهای
استوانهای دقت باالتری نسبت به معادالت به دست آمده
بر اساس تئوری دانل دارند .معادالت کمانش بر مبنای
تئوری دانل تنها برای پوستههای جدار نازک کاربرد دارند
و استفاده از آنها برای محاسبه بار کمانشی پانلها با
ضخامت زیاد موجب بیش برآورد در نتایج میگردد .مقدار
تغییرات درجه حرارت کمانشی برای پانلهای تشکیل
شده از مواد هدفمند با افزایش توان  Kافزایش مییابد.
دلیل این افزایش آن است که با افزایش توان نمایی جزء
سرامیکی تشکیل دهنده پوسته که دارای مقاومت حرارتی
باالتری نسبت به جزء فلزی است ،بیشتر میشود به
طوری که برای مقادیر بزرگتر توان نمایی پوسته سرامیکی
خالص در نظر گرفته میشود.
ضمائم
r, θ, x
z
h
L
β

شکل  -10تاثیر همزمان بارگذاریهای متغیر در جهت محوری
و ضخامت بر حسب توان نمایی

K
a
Em , E c
Vm , V c

 -6نتیجهگیری
در مقاله ارائه شده معادالت پایداری سه بعدی حاکم بر
کمانش پانلهای استوانهای تحت بارگذاری حرارتی بر
اساس حل استاندارد و بر پایه تانسور تنش مرتبه دوم
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αm , α c
w, v, u

سیستم مختصات در راستای شعاعی ،محیطی و
محوری
مختصات شعاعی در صفحه میانی
ضخامت پوسته
طول پوسته
زاویه پانل
ضریب کسر حجمی در ماده هدفمند
شعاع پوسته در صفحه میانی
مدول االستیک فلز و سرامیک
کسر حجمی فلز و سرامیک
ضریب انتقال حرارت فلز و سرامیک
مولفههای جابهجایی در راستاهای شعاعی
محیطی و محوری
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 پورشهسواری و اسکندری جم،احمدی
توان نمایی در بارگذاری حرارتی در راستای
محوری

n

مد شکلهای کمانشی در راستای محیطی
امn ضرایب ماتریس ضریب وزنی مشتق مرتبه
ام درn ضرایب ماتریس ضریب وزنی مشتق مرتبه
راستای شعاعی و محوری

m

ثوابت المه

w(n)ij
a(n)ij , c(n)ij

G, λ

مولفههای تانسور تنش و کرنش
نیروهای منتجه
گشتاورهای منتجه
مولفههای انحنا
درجه حرارت
توان نمایی در بارگذاری حرارتی در راستای
ضخامت

,

 ij  ij
Nij
Mij

βij
T
q
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