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ُچکید
، اثتذا ثب ووه تئَری هزتجِ اٍل تغییز ضىل ثزضی دٍ ثؼذی ثب در ًظز گزفتي دٍ فزؼ ٍخَد وزًص عَلی ٍ ػذم ٍخَد آى،ِدر ایي همبل
ِ الی، در ایي تحلیل.هؼبدالت تٌص ایدبدی در الیِ چست ثىبر رفتِ در اتػبالت چسجی هَاد هزوت تحت وطص ثذست آٍردُ هیضَد
 ٍرقّبی چستضًَذُ ثِ غَرت ٍرقّبی چٌذالیِ هتطىل اس ٍرقّبی ارتَتزٍپیه فزؼ،ُچست ثِ غَرت ایشٍتزٍپیه ّوگي فزؼ ضذ
 رٍش ًَیي ثْجَدیبفتِ ٍ پیزایص ضذُ رًٍذ تؼییي تٌص ثز هجٌبی خبثِخبیی، رٍش ثذستآٍری همبدیز تٌص ایدبدی در ایي تحلیل.ضذُاًذ
 در پبیبى هطخع. ًتبیح ایي تحلیل ثب ًتبیح رٍش والسیه ٍ ًتبیح رٍش الوبى هحذٍد اًدبم ضذُ تَسظ ًزمافشار اًسیس همبیسِ ضذ.است
ٍ  ًسجت ثِ رٍش والسیه ٍرقّب در تؼییي تٌصّبی ثزضی،هیضَد وِ رٍش هزتجِ اٍل وِ در آى تٌصّبی ثزضی ػزضی حضَر دارًذ
 تٌص ثزضی ثخػَظ در تؼییي. همذار ثْجَد ًتبیح تفبٍت چٌذاًی ثیي دٍ رٍش ٍخَد ًذارد، در هَرد تٌص ثزضی.تَرق دلت ثبالتزی دارد
 ّوچٌیي هطخع هیضَد وِ در ًظز گزفتي تبثیز. رٍش هزتجِ اٍل ثسیبر دلیمتز اس رٍش والسیه ػول هیوٌذ،تٌص تَرق ایدبدی
 فزؼ وزًص عَلی در دلت تؼییي تٌص. دلت ًتبیح ثذست آهذُ را ثبالتز خَاّذ ثزد،وزًص عَلی در تٌصّبی ایدبدی در الیِ چست
. ٍلی در هَرد ًتبیح تٌص تَرق ثسیبر ًوبیبى خَاّذ ثَد،ُ چٌذاى هحسَس ًجَد،ثزضی الیِ چست

. تحلیل تٌص؛ اتػبل تهلجِ تحت وطص؛ تئَری هزتجِ اٍل تغییز ضىل ثزضی؛ اخشاء هحذٍد؛ وزًص عَلی:کلوبت کلیدی
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Abstract
In this paper, at first stress distribution in a single-lap joint between composite laminates by first order shear
deformation theory with and without the presence of longitudinal strain has been evaluated. Adhesive layer s
upposed to be isotropic and adherents assumed to be orthotropic laminates. A new improved method of displ
acement theory has been used to determine stresses distribution. The results of this analytical solution have b
een compared by the results of finite element and it has been revealed that both methods have similar results.
The advantage of this new method compared to classic method is that it has a higher Compatibility by finite
element results. In shear stress there is no significant improvement. But it obvious that the method has assum
ed length strain in adhesive layer has a higher accuracy in its results. In shear stress distribution, considering
of length strain has no significant benefit, but in peeling stress this difference will improve the results signifi
cantly in a way that the presence of longitudinal strain has a determinative role in peeling stress distribution.

Keywords: Stress Analysis; Single-lap Joint Under Tension; First Order Shear Deformation Theory; Finite
Element; Longitudinal Strain.
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 -5هقدهِ
اتػبل چسجی هَفك ،اتػبلی است وِ استحىبم السم ٍ دٍاهی
عَالًی داضتِ ثبضذ .اتػبالت چسجی اس آًدب وِ همبدیز
سیبدی اس سغَح لغؼبت چستضًَذُ را استفبدُ هیوٌٌذ ،در
ول استحىبم ثسیبر خَة ٍ لبثل لجَلی را ارائِ هیدٌّذ.
هْوتزیي ػیت اتػبالت هىبًیىی ایي است وِ آىّب ثبر
اػوبلی را ثِ غَرت یىٌَاخت پخص ًىزدُ ،هَخت توزوش
تٌص ضذیذی در ثزخی اس ًمبط هیضًَذ؛ در ػَؼ اتػبالت
چسجی هیتَاًٌذ ثِ ّطتبد درغذ استحىبم وططی در ّوِ
ًمبط اتػبلطبى دست یبثٌذ .ثذلیل تَسیغ هٌبست ًیزٍ در ول
سغح ّوپَضبًی ،در اتػبالت چسجی خجزی اس توزوش تٌص
ضذیذ ٍ تٌصّبی هَضؼی دردسزسبس ًیست.
چستّب ػالٍُ ثزایٌىِ ػوَهبً ارساىتز ٍ سجهتز اس
اتػبالت دیگز ثب استحىبم یىسبىاًذ ،اتػبالت چسجی هی-
تَاًٌذ ًمص ػبیك حزارتی ٍ الىتزیىی ٍ ّوچٌیي ًمص دهپز
را ثزای اًَاع ضزثِ ،ارتؼبش ٍ غذا را ًیش داضتِ ،هَخت
خلَگیزی اس گستزش تزنّب ثبضٌذ.
تحلیل گَلٌذ ٍ ریشًز= ،<1هفَْم تٌص خوطی حبغل اس
ػذم ّوگزایی ًیزٍّبی ٍاردُ را ثیبى وزدّ .برتاسویت =،<2
تحلیل گَلٌذ ٍ ریشًز را تىویل ٍ ثْجَد دادُ ،ثزای هَارد
هختلف هَخت تؼوین ٍ گستزش هذل گَلٌذ ٍ ریشًز ضذ .در
هَرد تٌصّبی ایدبدی در سغَح هطتزن هیبى چست ٍ ٍرق
ّبی چستضًَذُ ،اٍپلیٌگز= <3تحلیل خبهؼی ارائِ داد .تسبی
ٍ ّوىبراى= ،<4تحلیل سبدُای ثزای وبرثزدّبی عزاحی اٍلیِ
ارائِ دادًذ .یبًگ ٍ پبًگ = ،<5هذلّبیی هٌبست ثزای
ثبرگذاریّبی هختلف ارائِ وزدًذ .در آًبلیش هَرتٌسي ٍ
تَهسي= ،<6هالحظبت لغؼبت وبهپَسیتی غیزلزیٌِ در
اتػبالت چسجی هتَاسى ٍ یب غیزهتَاسى ثَسیلِ هذلسبسی
لغؼبت چست ضًَذُ ثب استفبدُ اس تئَری والسیه ٍرقّب
اًدبم ضذ .داللِ ٍ ّوىبراى = ،<7در تحلیل خبهغ خَد
تَاًستٌذ وِ هؼبدالت حبون ثز اتػبالت تهلجِ هَاد هزوت
تحت ثبرگذاریّبی هختلف را تؼییي ًوبیٌذ .لبرًٍی ٍ
ضیطِسبس= ،<8تحلیل هٌبسجی اس اتػبل تهلجِ هَاد هزوت
تحت ثبرگذاری خوطی را ارائِ دادًذ .احوذیخَ ٍ ضیطِ-
سبس=ً <9یش ،هذل والسیه اتػبل تهلجِ را ارائِ وزدًذ.
ػجبسسادُ ٍ ضیطِسبس =ً <10یش ،هذل هٌبسجی اس اتػبل
تهلجِ تحت ثبرگذاری خوطی را ارائِ وزدًذ.
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15

در ایي تئَری ،هؼبدالت اتػبل تهلجِ تحت ثبرگذاری وططی
را ثب ووه تئَری هزتجِ اٍل تغییز ضىل ثزضی ٍ ثب درًظز
گزفتي هیشاى تبثیزات ضخبهت ٍرقّب رٍی تؼییي تٌصّبی
ثزضی ٍ تَرق ایدبدی در الیِ چست ثذست خَاّذ آهذ.

 -2بدستآٍری هعبدالت حبکن بر اتصبل
در ایٌدب فزؼ هیضَد وِ لغؼبت چستضًَذٍُ ،رقّبی
چٌذالیِای وبهپَسیتی ثَدُّ ،ز الیِ آىّب ارتَتزٍپیه فزؼ
ضذُ وِ هیتَاًٌذ خػَغیبت هتفبٍتی داضتِ ثبضذ .الیِ
چست ًیش ثِ غَرت یه خسن ّوگي ایشٍتزٍپیه فزؼ ضذُ
است .در ضىل ً ،1وًَِای اس ضوبی ولی ایي اتػبل را
هطبّذُ هیًوبییذ.

ضکل  -5ضوبی کلی یک اتصبل تکلبِ تحت کطص

در اثتذا السم است تب یه سزی فزؼّبیی ثزای سبدُ-
سبسی هٌبست در ًظز گزفتِ ضَد .ایي فزؼّب ػجبرتٌذ اس:
 -1اثتذا ثبیذ اػالم وزد وِ هسئلِ را در راستبی ػزضی
(هحَر )yثبثت فزؼ وزدُ ،ثزای ػزؼ همذار ٍاحذ را
در ًظز گزفتِ هیضَد.
 -2غزف ًظز وزدى اس تٌص عَلی چست ،سیزا در ثزاثز
لغؼبت چستضًَذُ ،تٌص عَلی لبثل غزفًظز وزدى
خَاّذ ثَد.
 -3چست ٍ لغؼبت چستضًَذُ در حیغِ االستیه خغی
ػول وزدُ ،اس لبًَى َّن تجؼیت ٍ پیزٍی هیوٌذ.
 -4تٌص در راستبی ضخبهت الیِ چست ،درآى ثبثت ثبلی
هیهبًذ.

 -9رٍابط تعبدل
اثتذا ثبیذ تؼبدل ولی اتػبل را در ًظز گزفت .در ضىل ،2
ًوبی ًیزٍی ٍاردُ ثِ ول اتػبل وِ هَخت ایدبد تؼبدل در آى
هیضًَذ را هطبّذُ هیوٌیذ:

مکانیک سازهها و شارهها /سال  /5931دوره  /6شماره 4

ضکلً -2وبی ًیرٍّبی تکیِگبّی ایجبدی کل سبزُ

حسنوند و شیشهساز

ٍارد ضًَذ .ثبثت هبًذى همبدیز عَل ثزدارّبی ًزهبل ػزضی
هستلشم آى است وِ خیش تبثؼی اس هختػبت راستبی ضخبهت
ثبضذ .تحت ّوبى فزؼ ٍ هحذٍدیت تئَری والسیه ٍرقّب،
هیذاى خبثِخبیی تئَری هزتجِ اٍل ثِ فزم سیز در هیآیٌذ:
}

()11
ثبتَخِ ثِ ضىل ،ثزای تؼبدل گطتبٍر سبسُ هیتَاى ًتیدِ
گزفت:
()1
حبل لسوت ًبحیِ ّوپَضبًی ثَسیلِ یه غفحِ افمی
فزضی ،ثِ دٍ لسوت تمسین هیضَد .ثب استفبدُ اس رٍاثظ
تؼبدل هیتَاى ًتیدِ گزفت:

15

{

در هؼبدلِ ( )u0,v0,w0( ،)11همبدیز خبثِخبیی ًمغِای
رٍی غفحِ  Z=0را ثِ تزتیت در خْبت اغلی ( )x,y,zرا
ًطبى هیدٌّذ.
وزًصّبی خغی هزتجظ ثب خبثِخبیی ،ثَسیلِ خبیگذاری
راثغِ ( )11در هؼبدالت رٍاثظ وزًصّبی غطبیی
)

ٍ وزًصّبی خوطی (
ثذست خَاّذ آهذ:

()2
()3
()4
()5

()12

()6

}
}

()7
اس سَیی هیتَاى ّوبًٌذ ضىل  ،4در عَل ًبحیِ
ّوپَضبًی ،اس ػزؼ اتػبل را ثزش سدُ ،تؼبدل یه ًیوِ
ًبحیِ ّوپَضبًی را ثزلزار وزد:
()8

{
}

{

()9
))
)

(

(

(

()10
در تئَری تغییز ضىل ثزضی هزتجِ اٍل ٍرقّبی چٌذالیِ،
تئَری والسیه ثب تغییزات ٍ حذف ثخصّبیی هَرد استفبدُ
هدذد لزار هیگیزد .یىی اس توبیشات هْن تئَری تغییز ضىل
ثزضی هزتجِ اٍل اس تئَری والسیه ،فزؼ ایي است وِ
خغَط ًزهبل ػزضی وِ ثز غفحِ هیبًی ػوَدًذ ،پس اس
تغییز ضىل ػوَد ثبلی ًخَاٌّذ هبًذ .ایي تغییزات در فزؼّب
هَخت هیضَد وِ وزًصّبی ثزضی ػزضی ًیش ،ثِ هحبسجبت

ضکل ً -9وبی تقسین ًبحیِی ّوپَضبًی اتصبل ،بِ دٍ
قسوت ببالیی ٍ پبییٌی

ضکل ً -4وبیی از برش عرض اتصبل

{
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()17

)

̅( ∑

()18

)

̅( ∑

}

()19

}

ٍرقّب

هیتَاى رٍاثظ هب ثیي تٌصّبی خْبت اغلی را ثب ًیزٍّب،
گطتبٍرّب ٍ ًیزٍّبی ػزضی در خْبت هحَرّبی اغلی
هختػبت را ثِ تزتیت در رٍاثظ ( )15( ٍ )14( ،)13هطبّذُ
خَاّیذ وزد.
()13

}

{

∫

}

{

()14

}

{

∫

}

()15

-

∫

}

*

{+

]

()20
ضکل  -1تفبٍت هیبى تئَری هرتبِ اٍل ٍ تئَری کالسیک

̅( ∑

)

()16

,

12

[

}

{

()24
وِ در هؼبدالت فَق  ،iضوبرُ لغؼبت چستضًَذُ است .ثِ
تزتیت ،ثزای لغؼبت چستضًَذُ اٍل ٍ دٍمi=2 ٍ i=1 ،
است.

{

()25

)) /

(

.

{

()26

)) /

(

.

(

) را هی-
ّبی غطبیی ٍ وزًصّبی خوطی (
تَاى ایدبد وزد .الجتِ ثزای اًدبم ایي وبر ،ثِ تؼزیف سفتی-
ّبی وططی ( ،)Aijسفتیّبی خوطی ( ٍ )Dijسفتی
وَپلیٌگ خوطی-وططی (ً )Bijیبس است.

{

اس سَیی ثزای ایي اتػبل ،ضزٍط سیز ٍخَد دارًذ:
()21
ثب تَخِ ثِ ضزٍط ( )21ػجبرات سیز را ثذست آٍرد:
()22
()23

(

اس آًدب وِ وزًصّبی ػزضی ثزضی در عَل ضخبهت
ٍرق چٌذالیِ ثبثت فزؼ ضذُاًذ ،ثبیذ فزؼ وزد وِ تٌصّبی
ثزضی ػزضی ًیش ثبیذ در ػزؼ ٍرق ثبثت فزؼ ضَد .اختالف
همذار هیبى ٍضؼیت حمیمی تٌص ٍ ٍضؼیت تٌص ثبثتی وِ
ثَسیلِ تئَری هزتجِ اٍل ثذست هیآیذ ،هؼوَالً در هحبسجِ
ًتبیح ًیزٍّبی ثزضی ( Qxو  )Qyتػحیح هیضَد .هیتَاى ثب
فزؼ هٌبست ضزیت  ،Kدلت هحبسجبتی را تب حذ هغلَثی
افشایص داد.
هؼبدالت سبختوبًی ٍرق چٌذالیِ:
رٍاثظ هیبى ًیزٍّب ،گطتبٍرّب ٍ ًیزٍّبی ػزضی ٍ وزًص

, -

()27
وِ  iضوبرُ لغؼبت چستضًَذُ ثَدُ ،ثِ ایي تزتیت وِ ثزای
لغؼبت چستضًَذُثبالیی ٍ پبییٌی i=2 ٍ i=1 ،است.
ثب استفبدُ اس هؼبدالت ( )27( ٍ )26( ،)25هیتَاى ػجبرات
( )30-28را ثذست آٍرد:
()28

)

(

()29
()30
وِ در ػجبرات فَق ،ضزایت  fi ٍ ei ،di ،ci ،bi ،aiثِ غَرت
ػجبرات ( )31تؼزیف خَاٌّذ ضذ:
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(

.
)/

( ))

)
)

()31

19

(

(

(

))

)

(

(

(

در ایي تحلیلّ ،وبًٌذ ثسیبری اس تحلیلّبی دیگز،
وزًص عَلی ثزاثز هیبًگیي وزًصّبی سغَح ثبالیی ٍ پبییٌی
الیِ چست؛ وزًص ػوَدی تَرق ثِ غَرت تغییز فبغلِ هیبًی
دٍ ٍرق ٍ وزًص ثزضی چست ًیش ثز اسبس خبثِخبیی ٍ
چزخص دٍ غفحِ ٍرقّبی چستضًَذُ هحبسجِ هیضَد.
ایي وزًصّب را هیتَاى ثِ فزم راثغِ ( )32ثیبى وزد.

()37
اگز اس ػجبرت ( )36دٍ ثبر هطتك گزفتِ ٍ ػجبرات (،)28
( ،)30( ،)29را در آى خبیگذاری وزد؛ ثب تَخِ ثِ ػجبرات ()8
ٍ ( )10هیتَاى ًتیدِ گزفت:

()32

()38
وِ در ػجبرت فَق ًیش ضزایت  ،Siثِ غَرت رٍاثظ ()39
تؼزیف خَاٌّذ ضذ.

)
)/

فزؼ ٍخَد وزًص عَلی ایدبدی در الیِی چست:
اس آًدب وِ عجك فزؼ درًظز گزفتِ ضذُ ،الیِ چست ثزاسبس
لبًَى َّن ػول هی ًوبیذ؛ هیتَاى ثزاحتی تٌصّبی ثزضی
ٍ تَرق را در سهبى فزؼ ٍخَد وزًص عَلی یبفت:

(.
(

(

))

)
(

))
(

(

(
(.
(

)
)/

()33
*

(

(

)+

()34
وِ در هؼبدلِی ( T ٍ Z ،)34ثِ غَرت رٍاثظ ( )35تؼزیف
هیضًَذ:

)
)

(

)

()35
حبل اگز اس ػجبرت ( )33یه ثبر هطتك گزفتِ ٍ ػجبرات
( ،)30( ،)29( ،)28را در آى خبیگذاری وزد؛ ثب تَخِ ثِ
ػجبرات ( )10( ٍ )8در ًْبیت ثِ فزم سیز هیتَاى دست یبفت:
()36
وِ در ػجبرت فَق ضزایت ثِ فزم رٍاثظ ( )37تؼزیف هی-
ضًَذ:

()39

/

)

(

(
.

ثب تزویت هؼبدالت ( )38( ٍ )36هیتَاى در ًْبیت ثِ
هؼبدلِای ثِ غَرت راثغِ ( )40دست یبفت:

()40
در ًْبیت خَاة هسئلِ ثِ فزم تزویجی اس دٍ پبسخ
ػوَهی ٍ خػَغی ثذست هیآیذ .سِ خفت پبسخ حمیمی وِ
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ّز خفت اس اػذاد ضبهل یه ػذد ٍ لزیٌِ آى است ثذست
خَاّذ آهذ .فزم  N1ثِ غَرت راثغِ ( )41ثَدُ وِ ضبهل دٍ
ثخص حل ػوَهی ٍ خػَغی خَاّذ ثَد.
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وِ در ػجبرت ( ،)47ضزایت ثِ غَرت هدوَػِ رٍاثظ ()48
تؼزیف خَاٌّذ ضذ:
(
))

()41
وِ در ایٌدب ّriب ضزایجی ثبثت ٍ هدَْلاًذ .ثذستآٍری
همبدیز ایي ضزایت؛ در هزاحل آتی اًدبم خَاّذ ضذ.
ثخص خػَغی هؼبدلِ ( )41هؼلَم ثَدُ ،ضزایت آى ثِ
فزم رٍاثظ ( )43-42خَاّذ ثَد:

ثب استفبدُ اس هؼبدالت ( )7( ٍ )6( ،)10( ،)36( ،)8هی-
تَاى ثِ تزتیت  Q2 ٍ Q1 ،M2 ،M1 ،N2را ثذست آٍرد.
اهب خَد ایي تَاثغ ثذست آهذُ دارای ضزایت ثبثتی ثَدُ
وِ هدَْلاًذ } .{r1, r2, r3, r4, r5, r6ایي ضزایت اس عزیك
تؼییي همبدیز ضزایظ هزسی ثبیذ ثذست آیٌذ .ثزای تؼییي ایي
ضزایت هدَْل ،ثِ ضص ضزط هزسی ًیبس است وِ ایي ضزٍط
هزسی ػجبرتٌذ اس:
()44
حبل وِ ضزایت ثبثت هدَْل تؼییي ضذًذ ،هیتَاى ثب
ووه ػجبرات ( ،)4( ٍ )2ثِ تزتیت تٌصّبی ثزضی ٍ تَرق را
یبفت.
فزؼ ػذم ٍخَد وزًص عَلی ایدبدی در الیِ چست:
در غَرتی وِ اس تبثیز وزًص عَلی ایدبدی غزفًظز ضَد،
رٍش حل تمزیجبً هطبثِ لجل ثَدُ ،تٌْب تفبٍت هَخَد ،در
هؼبدلِ ( )33است .تٌصّبی ثزضی ٍ تَرق در سهبى ػذم
ٍخَد وزًص عَلی ،ثِ غَرت رٍاثظ ()46( ٍ)45در خَاٌّذ
آهذ.

( )

)
))
(

()48

(

(
)

(

(

)

(

(.

)/

()42
()43

14

))

(

(

ثب استفبدُ اس رٍضی هطبثِ لجل هیتَاى ػجبرتی ضجیِ ثِ
راثغِ ( )38را ثذست آٍرد:
()49
وِ در ػجبرت فَق ًیش ضزایت  ،Siثِ غَرت رٍاثظ ()50
تؼزیف خَاٌّذ ضذ.
)
)

+

)

)

(

(

(

(

(

()50
هب ثمی رًٍذ حل ،هطبثِ لجل خَاّذ ثَد ،پبسخّب حبلتی
هطبثِ خَاٌّذ داضت.
رٍش والسیه:
ایي رٍش را هیتَاى فزهی سبدُ ضذُ اس رٍش لجل
داًست= .<9هیبدیي خبثِخبیی در ایي رٍش ،ثِ فزم راثغِ
( )51در خَاٌّذ آهذ:

()45
()46
در غَرتی وِ ّوبًٌذ رٍش تؼییي تٌصّبی ثزضی ٍ
تَرق در سهبى ٍخَد وزًص عَلی ػول ضَد ،راثغِای
ّوچَى راثغِ ( )36ثذست آهذُ وِ در آى تٌْب ضزایت Ki
تفبٍت خَاٌّذ داضت:
()47

()51
ثِ رٍضی هطبثِ رٍش دستیبثی ثِ هؼبدالت ()23( ٍ )22
هیتَاى هؼبدالت ( )47-46را یبفت:
()52
()53
در رٍش والسیه ،در رٍضی هطبثِ؛ تٌصّبی ثزضی ٍ
تَرق ثِ رٍاثظ ( )55-54در خَاٌّذ آهذ.
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()54
()55
ثزای حل ثِ ایي رٍش ًیش ،ثِ رٍضی هطبثِ هیتَاى ػول
وزد .رًٍذ حل وبهالً هطبثِ ثَدًُ ،یبسی ثِ تَضیحی دٍثبرُ
درهَرد رًٍذ حل ًیبس ًیست .ثب عی رًٍذ حلی هطبثِ،
هؼبدالت ( )56اس عزیك رٍش والسیه ثذست خَاٌّذ آهذ.
هؼبدلِی ( )36ثِ غَرت راثغِ ( )56در خَاّذ آهذ:
()56
وِ در هؼبدلِ ( ، )56ضزایت  Kiثِ غَرت هطبثِ رٍاثظ ()48
تؼزیف خَاٌّذ ضذ:
(
))

( )

)

(

(
(

)
)

)
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ًسخِ  13استفبدُ ضذ .هثبل فزؼ ضذُّ ،یچگًَِ ضزط
خبغی اػن اس تمبرى ٍرقّبی چٌذالیِ ،ثبالًس ثَدى ٍ یب
ّوسبًی ٍرقّب ٍ یب ًذاضتي ایي ضزٍط را ًذارد .تحلیل
غَرت پذیزفتِ در اًسیس ثِ غَرت سِ ثؼذی ثَدُ ،الوبى
ثىبر رفتِ ثزای ٍرقّب ٍ الیِ چست اس ًَع  Solid185است.
ثزای الیِ چست اس ًَع سبدُ ایي الوبى ٍ ثزای ٍرقّبی
چستضًَذُ اس الوبى الیِای استفبدُ هیضَد .الوبى
 ،Solid185تَاًبیی ایدبد سبختبر الیِای دارد .اس ایي الوبى
ثزای پَستِّبی ضخین ٍ یب حدنّب استفبدُ هیضَد .تؼزیف
ثخص الیِای تَسظ دستَراتی هطخع ثىبر هیرٍد .لیَد
ّن ثِ ایي غَرت ایدبد ضذ وِ در یه عزف توبم ًمبط یه
لجِ در سِ خْت همیذ گطتِ ٍ لجِ دیگز ،دارای دٍ لیذ در
خْبت ػزضی است .ثزای اًدبم رٍش تحلیلی ًیش ،اس ًزمافشار
هتلت ًسخِ  2008استفبدُ گزدیذ.

(

(.
(

)/

هؼبدلِ (ّ )38ن ثِ غَرت راثغِ ( )57خَاّذ ثَد:
()57
وِ در هؼبدلِ ( ،)57ضزایت ً Siیش ثِ ضىل هطبثِ هدوَػِ
رٍاثظ ( )50تؼزیف خَاٌّذ ضذ:
)
)

)

(

(

)
/

)

(

(

ضکل ً -6وًَِی هدلسبزی ضدُ در ًرمافسار اًسیس

(
.

هب ثمی رًٍذ حل ،هطبثِ لجل خَاّذ ثَدُ ،پبسخّب حبلتی
هطبثِ خَاٌّذ داضت.

 -4 -5تحلیل عددی
ثزای همبیسِ درستی رٍش تحلیلی غَرت پذیزفتِ ،همبیسِ
یه ًوًَِ دلخَاُ ثب ًتبیح ثذست آهذُ اس رٍش اخشاء هحذٍد
غَرت پذیزفت .ثزای اًدبم ایي اهز ،اس ًزمافشار اًسیس

ضکل ً -7وًَِی الوبىبٌدی هدل سبختِ ضدُ در ًرمافسار
اًسیس
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در رٍش هؼزفی ضذُ ،خٌس ٍرقّب هیتَاًذ هتفبٍت
ثبضذٍ ،لی در ایٌدب فزؼ ضذُ است وِ ٍرقّب ّنخٌس هی-
ثبضٌذ .خٌس ٍرقّب اس گزافیت-اپَوسی ثَدُ ،خٌس
چست اس اپَوسی است .ضخبهت ّز تهالیِ
ٍرقّب  0/2هیلیهتز ٍ ضخبهت الیِ چست 0/1
هیلیهتز؛ ًبحیِ ّوپَضبًی  20/0هیلیهتز ٍ ًبحیِ خبرج اس
ّوپَضبًی  60/0هیلیهتز فزؼ ضذ .چیذهبى الیِّبی
ٍرقّب ًیش ثِ فزم ]ٍ [302,602,70,80,902,04,602,302
] [302,602,904,602,302فزؼ ضذ.
ًتبیح حبغلِ ،همبدیز هتغیزّبی هختلف در لبلت
ًوَدارّبیی ثِ فزم سیز است:
در ًوَدارّبی  CLPT ،9 ٍ 8هؼزف ًوَدار تئَری
والسیه FSDT ،هؼزف ًوَدار تئَری هزتجِ اٍل ثذٍى در
ًظز گزفتي وزًص عَلی FSDT2 ،هؼزف ًوَدار تئَری
هزتجِ اٍل ثب در ًظز گزفتي وزًص عَلی ٍ  FEMهؼزف
ًوَدار ًتبیح رٍش اخشاء هحذٍد استّ .وبىعَر وِ اس
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اضىبل  9 ٍ 8ػیبى است ،در هَرد تؼییي تٌصّبی ثزضی؛
ًتبیح حبغلِ اس تئَری هزتجِ اٍل تغییز ضىل ثزضی ،ثْتز اس
تئَری والسیه ثَدُ؛ الجتِ اختالف چٌذاًی ثیي دٍ رٍش
ٍخَد ًذارد؛ اهب در هَرد تٌصّبی تَرق ،ثدش ًبحیِ هزوش
اتػبل ،تئَری والسیه ًویتَاًذ رفتبر ٍالؼی تٌص تَرق را
در حذٍد رٍش تئَری هزتجِ اٍل پیصثیٌی ًوبیذ.
جدٍل  -5خصَصیبت فرض ضدُ در ًوًَِ][1
Poisson’s
ratio

Shear
modulus

;0/28

G12=G13
=7/17

υ=0/41

ضکل  -8تَزیع تٌص برضی

ضکل  -9تَزیع تٌص تَرق

G=0/34

Young’s
Modulus
E1=181/0
E2=E3=10/3
Ea=0/96

Graphite/epoxy
)(Gpa
EpoxyMetbond
)(Gpa
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ً -1تیجِگیری
ثِ هٌظَر ثزرسی رفتبر یه اتػبل تهلجِ تحت ثبرگذاری
وططی ،یه هذل تحلیلی ثب تَخِ ثِ فزضیبت تئَری تغییز
ضىل ثزضی هزتجِ اٍل تحت دٍ فزؼ خَد ٍ ػذم ٍخَد
وزًص عَلی ٍ ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ فزضیبت والسیه ثذست
آهذ .سپس ثِ هٌظَر غحتسٌدی ًتبیح حبغلِ اس ًزمافشار
خبهغ اخشاء هحذٍد اًسیس استفبدُ گزدیذ .ثب همبیسِ ثیي
ًوَدارّبی تؼییي ضذُ تَسظ رٍشّبی تحلیلی ٍ رٍش اخشاء
هحذٍد هطخع ضذ وِ:
 -1ثب تَخِ ثِ ًوَدار تٌص ثزضی هیتَاى دریبفت وِ
در تؼییي تٌص ثزضی ،رٍش تئَری هزتجِی اٍل،
ًسجت ثِ تئَری والسیه ارخؼیت چٌذاًی
ًذارد.
 -2درغَرتی وِ ثِ ًوَدار تٌص تَرق ًگبّی اًذاخت؛
هیتَاى دریبفت وِ در تؼییي تٌص تَرق ،رٍش
تئَری هزتجِ اٍلً ،سجت ثِ تئَری والسیه ،دلت
اًذن هٌبستتزی دارد.
 -3در هَرد تؼییي تٌصّبی ثزضی در ًمبط اًتْبیی،
ّزدٍ رٍش والسیه ٍ تئَری هزتجِ اٍل ،همذاری
حذٍداً ثزاثز را ثب همذار تؼییي ضذُ اس رٍش اخشاء
هحذٍد ًطبى هیدٌّذ.
 -4توبهی ّز سِ رٍش ثیبى ضذُ در توبهی حبالت
ثزرسی ضذُ ،هثبلّبی اًدبم پذیزفتِ اختالفی
ثسیبر اًذن ثب یىذیگز داضتِ وِ در ثیطتزیي
اختالف ایدبدی ،همبدیز آًْب تب حذٍد  %4اختالف
خَاّذ داضت.
 -5ثبیذ الزار وزد ،در هَرد تؼییي تٌصّبی تَرق در
ًمبط اًتْبییّ ،زدٍ رٍش والسیه ٍ تئَری هزتجِ
اٍل ثذٍى فزؼ وزًص عَلی ،همذاری حذٍداً ثزاثز
ثْن را ًطبى دادٍُ ،لی ایي همبدیز ،ثب همذار تؼییي
ضذُ اس رٍش اخشاء هحذٍد اختالفی دارًذ وِ
گبّی تب حذٍداً  %30هیرسذ.
ً -6تبیح تحلیل تئَری هزتجِ اٍل وِ در آى تبثیزات
وزًص عَلی چست در ًظز گزفتِ هیضَد ،تٌص
تَرق ثب دلت ثسیبر هٌبسجی در لجِّب تؼییي خَاّذ
ضذ .فزؼ ٍخَد وزًص عَلی در الیِ چست هی-
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تَاًذ دلت تتبیح تَسیغ تٌص را تب حذٍد %4
ثزسبًذ.
 -7ثبتَخِ ثِ هیشاى دلت هٌبست تٌص ثزضی تؼییي
ضذُ اس رٍش والسیه ٍ رٍش تئَری هزتجِ اٍل
ثذٍى فزؼ ٍخَد وزًصّبی عَلی ،هیتَاى اس ایي
رٍشّب ثزای تؼییي تٌص ثزضی در ایي دستِ اس
اتػبالت استفبدُ وزد؛ اهب ثب تَخِ ثِ دلت پبییي
ایي رٍشّب در تؼییي تٌصّبی تَرق ،ثْتز است
وِ اس رٍش تئَری هزتجِ اٍل ثب فزؼ
ٍخَد وزًص عَلی ثزای تؼییي تٌص تَرق
استفبدُ ًوَد.
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= <9لبرًٍی مح ،ضیطِسبس م ( )1393ثزرسی تبثیز خَاظ هىبًیىی
ثز تَسیغ تٌص در اتػبل چسجی تهلجِ تحت اثز گطتبٍر
خوطی .ثیست ٍ دٍهیي ّوبیص سبالًِ ثیيالوللی هٌْذسی
هىبًیه ایزاى ،اَّاس ،داًطگبُ ضْیذ چوزاى.
= <10احوذیخَ م ،ضیطِسبس م ( )1393ثزرسی تَسیغ تٌص در
یه اتػبل ته لجِی وبهپَسیتی ثبالًس ًطذُ تحت وطص.
ثیست ٍ دٍهیي ّوبیص سبالًِ ثیيالوللی هٌْذسی هىبًیه
ایزاى ،اَّاس ،داًطگبُ ضْیذ چوزاى.
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= <11ػجبسسادُ ح ،ضیطِسبس م ( )1393ثزرسی تبثیز ثزش ػزضی
در همبدیز تٌص در یه اتػبل چسجی تهلجِ تحت خوص.
ثیست ٍ دٍهیي ّوبیص سبالًِ ثیيالوللی هٌْذسی هىبًیه
ایزاى ،اَّاس ،داًطگبُ ضْیذ چوزاى.
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= <12هغیغلبدر ح ،لغفی ش ،سیذ اسفْالى م ( )1389هزٍری ثز
ثزخی اس رٍشّبی ثْیٌِسبسی َّضوٌذً .طز داًطگبُ آساد
اسالهی ،ضجستز.

