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چکيذُ
يکي اس رٍش ّبي تحليل پبيذاري ،رٍش تعبدل حذي است؛ کِ ثز هجٌبي تٌص ّبي رٍي صفحِ ضکست عول هي کٌذ .هعيبر خطي هَر -کلوت ٍ
هعيبر غيز خطي َّک -ثزاٍى تٌص ّبي رٍي صفحِ ضکست را تخويي هي سًٌذ ،اهب ًتبيج ثِ دست آهذُ اس طزيق دٍ هعيبر ،تٌص ّبي ٍاقعي رٍي
صفحِ ضکست ًيستٌذ .ثٌبثزايي تعييي تٌص ّبي رٍي صفحِ ضکست ّوَارُ هَرد تَجِ هحققيي علن هکبًيک سٌگ است .در ايي هقبلِ ثِ
ثزرسي تٌص ّبي رٍي صفحِ ضکست در سٌگ ّبي تزد (ضکٌٌذُ) ثب استفبدُ اس تئَري کلوت ٍ هفَْم دايزُ تٌص هَر پزداختِ هي ضَد .اثتذا
صفحِ ضکست طجق تئَري کلوت تعييي ٍ سپس ثب استفبدُ اس دايزُ تٌص هَر ،تٌص ّبي رٍي صفحِ ضکست تخويي سدُ هي ضَد .ثزاي ثزرسي ٍ
اعتجبرسٌجي ًتبيج اس هعيبرّبي هَر -کلوتَّ ،ک -ثزاٍى ٍ ّوچٌيي دايزُ تٌص هَر کِ تٌص ّب را ثز اسبس صفحِ ضکست ٍاقعي تخويي هي
سًذ ،استفبدُ ضذُ استً .تبيج ثيبًگز ايي است کِ ثيي ًتبيج ثِ دست آهذُ اس دٍ هعيبر ٍ دايزُ تٌص هَر هغبيزت ٍجَد دارد ٍ ًتبيج تبثع پَش
هَر -کلوت ٍ َّک -ثزاٍى است .در صَرتي کِ تٌص رٍي صفحِ ضکست طجق تئَري کلوت -هَر ثِ ٍاسطِ ًتبيج يک آسهبيص ٍ رفتبر سٌگ،
تعييي ٍ ثز اسبس صفحِ ٍاقعي تخويي سدُ هي ضَد.

کلوبت کليذي
تٌص رٍي صفحِ ضکست ،سٌگ تزد ،تئَري کلوت -هَر ،دايزُ تٌص هَر ،هعيبر هَر کلوت ،هعيبر َّک -ثزاٍى
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اثتذا تىص َبي وشمب ثش غفحٍ ضکست ثب سيش َيبي مًخيًد
ثشاي ضيشياوي مًسد وظشتخميه صدٌ مي ضًد] ،[6-8سيس ثيش
اسبس پًش ًَ  ،ثشاين ي تىص وشمب تعييه ضذٌ پبسامتشَبي
موبيمت ثشضي تخميه صدٌ مي ضًد (ضکل2ة)].[2



Shear Stress

 -2هقذهِ
تحليل پبيذاسي سبصٌ َبي سىگي وظيش ضييشياوي َيب دس پيشيطٌ
َبي مکبويک سىگ ثٍ سيش تعيبد ديذي اص اَمييت ابغيي
ثشاًسداس است .مىتديٍ سيش تعيبد ديذي فيبکتًس اقميىيبن
است .فبکتًس اقميىبن اص وسجت تىص َبي وشمب ثٍ تىص َيبي
ثشضي ممبس ثش غفحٍ ضکست ي يب اص وسيجت ويشيَيبي مويبي
ثٍ ويشيَبي مخشة تخميه صدٌ مي ضيًد] .[1ضيکل 1تشکييت
تىص َب سا ثش سيي يک ضيشياوي ومبيص مي دَذ].[2

c

Normal Stress

3الف; پبراهتزّبي هقبٍهت ثزضي ثز اسبس پَش کلوت

ضکل  -a ;2اسبس رٍش قطعًِ-bيزٍّبي اعوبل ضذُ ثِ
قطعِ][3

ثىبثشايه تشکيت تىص َبي داالي ثبعي وبپبييذاسي قكعيٍ ميي
گشدد.
معيبس مًس ،کلمت کبسثشدي تيشيه معييبسي اسيت کيٍ دس سيش
تعبد ديذي اسيتفبدٌ ميي ضيًد .دس اييه معييبس پبسامتشَيبي
موبيمت ثشضي ضيبمل سسيجىذگي ي صايييٍ اغيكکب دااليي،
معشف تىص َبي سيي غفحٍ ضکست ،تحت تبثيش تفبؾل تىص
َبي اغلي َستىذ .ضکل  2الف پيًش معييبس ميًس -کلميت سا
ومبيص مي دَذ؛ َمبن قًس کٍ مالدظيٍ ميي گيشدد دس تيىص
َبي وشمب مختليف پبسامتشَيبي موبيميت ثشضيي ثبثيت اسيت.
ثىبثشايه دس سيش تعبد دذي سىتي ثب داضته فوف يک پبسامتش
موبيمت ثشضي ،فبکتًس اقميىبن ثشاي تىص َبي وشمب مختليف
محبسجٍ مي ضًد .دس وتيدٍ فبکتًس اقميىبن ثٍ دست آميذٌ دس
تىص َبي وشمب مختلف ثبثت است ي ومي تًان آن سا ثب ضشايف
ياقعي مىكجق کشد.[2].
معيبس ًَ  -ثشاين يکي اص معيبسَيبي مُيو ي اسبسيي دس عليو
مکبويک سىگ است .معيبس ًَ  -ثشاين دس سب  1980تًسف
ًَ ي ثشاين پيطىُبد ضيذ] [3ي ثيٍ تيذسيح تکبميل يبفيت تيب
آاييشيه وسييخٍ آن دس سييب  2002اوتطييبس يبفييت] .[4يکيي اص
کبسثشدَبي آن تعييه پبسامتشَبي موبيمت ثشضي دس تىص َيبي
سيي غفحٍ ضکست مكبثق ثب ياقعيت است] .[5دس اييه ساسيتب

3ة; پبراهتزّبي هقبٍهت ثزضي ثز اسبس پَش َّک،
ثزاٍى][3
ضکل ً ;3وبيص پبراهتزّبي هقبٍهت ثزضي

امب معيبس ًَ ي ثشاين ويض ومي تًاوذ تيىص َيبي ياقعيي سيي
غفحٍ ضکست سا تخميه ثضوذ] .[2ثىبثشايه محووبن َمًاسٌ دس
پي ساَي خُت تعييه تىص َبي سيي غفحٍ ضکست مكبثق ثب
ضشايف ياقعي َستىذ .دس ايه موبلٍ ثٍ ثشسسيي ي تعيييه تيىص
َبي سيي غفحٍ ضکست دس سىگ َبي ضکىىذٌ ثب اسيتفبدٌ اص
تئًسي کلمت -مًس پشدااتٍ ضذٌ است.
 -3تئَري کلوت -هَر
قجق تئًسي کلمت اگش ومًوٍ اي تحت تبثيش تىص سيٍ محيًسٌ
قييشاس گيييشد ،ثييٍ قييًسي کييٍ  1 2   3ثبضييذ ومًوييٍ تحييت
ثبسگزاسي اص فؿبي تيىص َيبي اغيلي ثيٍ فؿيبي تيىص َيبي
اوحشافي مىتول ضذٌ ي تشکيت تىص َبي داالي ثبع ضکسيت
ومًوٍ ثش سيي ؾعيف تشيه غفحٍ مي ضًد] ،[9ثٍ عجبست ديگش
پ اص آوکٍ ومًوٍ ثٍ دذاکثش ااتالف تىص َب سسييذ ،ثيش سيي
غفحٍ اي کٍ ؾعيف تشيه پيًوذ مًلکًلي سا ضيبمل ميي ضيًد
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اص ساثكيٍ صييش تعيييه ميي


()1

2




4

τ


τn

ثش اسبس تئًسي کلمت صاييٍ غفحٍ ضکست  45  90تغيييش
مي کىذ .کلمت پيطيىُبد داد؛ کيٍ ثييه تيىص وشميب ي تيىص
ثشضي ممبس ثش غفحٍ ضکست يک استجبـ اكيي يخيًد داسد
کٍ عجبست است اص].[10
()2
  c   ntag

2β

σ

ضکلً ;4وبيص صفحِ ضکست ثز رٍي دايزُ هَر

کٍ   , nثٍ تشتيت تىص ثشضي ممبس ثيش غيفحٍ ضکسيت ي
تىص وشمب ثش غفحٍ ضکست ي  c,پبسامتشَبي موبيمت ثشضي
مبدٌ سىگ َسيتىذ ي ثيٍ تشتييت معيشف سسيجىذگي ي صايييٍ
اغكکب داالي است (ضکل 2الف).
َمچىيه معبدلٍ کلمت ثش اسبس تىص َبي اغيلي ثيٍ غيًست

ثىبثشايه تئًسي کلمت ثشاي يک ومًويٍ تحيت ثبسگيزاسي اسائيٍ
ضذٌ است ي ثب استفبدٌ اص دايشٌ تىص ميًس ثيشاي َميبن ومًويٍ
تىص َبي سيي غفحٍ ضکست سا مي تًان تخميه صد.

صيش ثيبن مي ضًد.

 -4هعيبر هَر -کلوت ٍ َّک -ثزاٍى
ثشاي تعييه تىص َبي سيي غفحٍ ضکست ثب استفبدٌ اص معيبس
مًس -کلمت ،تعذادي ومًوٍ تحت تبثيش تىص سيٍ محيًسٌ قيشاس
دادٌ ي پ اص تشسيو ديايش تىص مًس دس دستگبٌ تىص وشميب ي
تىص ثشضي ،ثش اسيبس تيىص ميبکضيمو ي تيىص ميي ويي ميو،
ثُتشيه اكي کٍ ثش ديايش ممبس ميي ضيًد سسيو ميي گيشدد؛
عشؼ اص مجذا سسجىذگي ي ضيت اف سا صاييٍ اغكکب داالي
مي وبمىذ (ضيکل2اليف) ي ثيشاي تعيييه پبسامتشَيبي موبيميت
ثشضي اص سياثف 5-3استفبدٌ مي ضًد].[11
معيبس غيش اكي ًَ  -ثشاين کٍ تًسف ًَ ي ثشاين پيطىُبد
ضذ؛ کبسثشدَبي ثسيبس يسيعي دس صميىٍ تحليل پبييذاسي داسد ي
معبدلٍ آن ثشاي سىگ ثکش ثٍ غًست صيش ثيبن مي ضًد.

1  k 3   c

()3

کٍ  1, 3ثٍ تشتيت تىص مبکضيمو ي مي وي مو ي موبديش   cي
 kثٍ تشتيت موبيميت فطيبسي تيک محيًسٌ ي ضييت ايف دس
دستگبٌ تىص َبي مبکضيمو ي مي ويي ميو ي اص ساثكيٍ صييش ثيٍ
دست مي آيذ.
1  Sin
1  Sin

()4

2C  Cos
1  Sin

()5

k

c 

امب ثب استفبدٌ اص دايشٌ تىص مًس مي تًان موذاس تىص َبي سيي
غفحٍ ضکست سا تعييه کشد (ضکل  .)3تىص وشميب ثشغيفحٍ
ضکست ي تىص ثشضي ممبس ثش غفحٍ ضکست ،ثش اسبس دايشٌ
مًس عجبستىذ اص
()6
()7

cos 2

1   3
2



1   3

sin 2

2

2

( )8

 1)0.5

mi 3

 ci

(  1   3   ci

  1ي   3ثيييٍ تشتييييت تيييىص اغيييلي ميييبکضيمو ي ميييي ويييي
مو  ci ،موبيمت فطيبسي تيک محيًسٌ سيىگ ثکيش mi ،ثبثيت
ًَ  -ثشاين دس سىگ ثکش است .ثشاي تعييه موبيميت فطيبسي
تک محًسٌ ي ثبثت ًَ  -ثشاين تعذادي ومًوٍ دس سلً َيً
تحت تىص سٍ محًسٌ قشاس دادٌ ي ثش اسبس تىص َبي مبکضيمو
ي مي وي مو ،موبديش تعييه مي ضًوذ] .[12امب ايه معيبس سا مي
تًان ثش اسبس تىص َبي سيي غفحٍ ضکست وييض ثييبن کيشد.
سياثف صيش ثٍ تشتيت مشثًـ ثٍ تىص وشمب ثش غفحٍ ضکسيت ي

n 

1   3

σ1

σn

σ3
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تىص ثشضي ممبس ثش غفحٍ ضکست ثيشاي ومًويٍ ثکيش اسيت
(ضکل .)4
 1)0.5

() 9

()10

 1)  0.5

mi 3

 ci

mi 3

 ci

 3  1)  0.5

(  ci

( 2  0.5  mi

mi

 ci

 -5تئَري هسئلِ
قجق تئًسي کلمتَ ،ىگبمي کٍ ومًوٍ اي تحت ثبسگزاسي قيشاس
مي گيشد دس اثتيذا ومًويٍ دس فؿيبي تيىص اغيلي قيشاس داسد ي
سس ياسد فؿيبي تيىص اوحشافيي ميي ضيًد؛ دس اييه مشدليٍ
تشکيت تىص َبي داالي ثبع ضکسيت ومًويٍ ميي ضيًد؛ ثيٍ
عجبست ديگش َىگبمي کٍ ومًوٍ تحت ثبسگزاسي ،دس فؿبي تىص
اغلي قشاس داسد تىص َبي دااليي ثبعي وبپبييذاسي ي ضکسيت
ومًوٍ ومي ضًد ،ثلکٍ ومًوٍ اص ميشص ثييه تيىص َيبي اغيلي ي
اوحشافي ضشايف ضکست سا داسد صيشا اص ايه مشدلٍ تشکيت تىص
َبي داالي ثبع ضکست ومًوٍ مي ضًد.
َمچىيه اص ووكٍ وظش مکبوييک ضکسيت ثيب تًخيٍ ثيٍ تئيًسي
کلمتَ ،ىگبمي کٍ ومًوٍ دس فؿبي تىص َبي اغلي قيشاس داسد
تشکيت تىص َبي دااليي ثبعي ضکسيت ومًويٍ وميي ضيًد؛
ثىبثشايه غفحٍ ضکستي يخًد وذاسد .اگش ومًوٍ مشص ثيه فؿيبي
تىص اغلي ي فؿبي تيىص اوحشافيي ضکسيتٍ ضيًد ثيش اسيبس
تئًسي کلمت صاييٍ غفحٍ ضکست  45دسخيٍ ي ييب  90دسخيٍ
مي ثبضذ؛ ي َىگبمي کٍ ومًوٍ دس فؿيبي تيىص اوحشافيي قيشاس
داسد ،موذاس صاييٍ ثيه ايه دي موذاس است .ثب تًخٍ ثيٍ ساثكيٍ 1
کٍ داساي ديخملٍ است خملٍ دي صمبوي مفًُ پيذا ميي کىيذ
کٍ ومًوٍ ياسد فؿبي تىص اوحشافي ميي ضيًد .صييشا دس فؿيبي
تىص اغلي ومًوٍ پبيذاس است .ثىبثشايه صايييٍ غيفحٍ ضکسيت
ثشاثش ثب  45دسخٍ دس وظش گشفتيٍ ميي ضيًد ي خمليٍ دي غيفش
است .الص ثٍ رکش است دس دبلتي کٍ خملٍ دي دس وظش گشفتيٍ
ضًد صاييٍ غفحٍ ضکست مًاصي ثب تىص مبکضيمو ثٍ دست مي
آيذ دس وتيدٍ ضکست تحت ثيشش س وميي دَيذ ثلکيٍ تحيت
تبثيش تش َبي کططي س مي دَذ].[13
ثشاي تعييه تىص َبي سيي غفحٍ ضکست اص اثضاس دايشٌ تيىص
مًس استفبدٌ مي ضًد سىبوچٍ موذاس صاييٍ  45دسخيٍ دس سياثيف
 6ي  7خبيگضيه ضًد تىص ثشضي مميبس ثيش غيفحٍ ضکسيت
مبکضيمو ي موذاس تىص وشمب ثش غفحٍ ضکست معبد ثب مشکيض
دايشٌ مًس قشاس داسد (ضکل 5الف).

n  3 

(   ( n   3 ) 1  0.5  mi

پًش ضکست ًَ  ،ثشاين ممبس ثش ديايش مًس قشاس داسد .اگش اص
مشکض دايشٌ مًس اكي ممبس ثش پًش مًس سسو ضًد مختػيبت
تىص َبي سيي غفحٍ ضکست سا ومبيص مي دَيذ ي صايييٍ اي
کٍ اص قشف تىص مبکضيمو دس االف خُت دشکت عوشثٍ َيبي
سبعت مي سبصد دي ثشاثش صايييٍ اي اسيت کيٍ غيفحٍ ضکسيت
وسجت ثٍ تىص مي وي ميو داسد (ضيکل .[13])4ثىيبثشايه ميي
تًان ثب داضته پًش ًَ ي ثشاين عياليٌ ثيش تيىص َيبي سيي
غفحٍ ضکست ،غفحٍ ضکست سا ويض تخميه صد.

5الف; ًوبيص پَش ضکست هعيبر َّک -ثزاٍى][24

σ1
β
σ3

σn

τn

σ3

τ

σ1

τn

5ة; ًوبيص صفحِ ضکست طجق هعيبر َّک -ثزاٍى ثز

2β

σ

رٍي ًوًَِ ثِ صَرت ضوبتيک

σ1

σ3

ضکل ً ;5وبيص پَش هعيبر َّک -ثزاٍى ٍ ساٍيِ صفحِ
6الف; حذاقل تفبضل تٌص اصلي

ضکست ثز رٍي ًوًَِ
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τ

σ1

τn
2β

σ

σ1

σ3

σ3

β

σ3

6ة; افشايص تفبضل تٌص اصلي ًسجت ثِ حبلت الف
σ1

τ

 7الف; حذاقل تفبضل تٌص اصلي

τn
2β

σ1 σ

o

σ3 σn
σ1

6ج; افشايص تفبضل تٌص اصلي ًسجت ثِ حبلت ة

σ3

β

σ3

ضکل  ;6هَقعيت صفحِ ضکست ثز رٍي دٍايز تٌص هَر
ثز اسبس تئَري کلوت در تفبضل تٌص ّبي هختلف
σ1

سىبوچٍ تفبؾل تيىص َيبي اغيلي افيضايص يبفتيٍ ي ومًويٍ دس
فؿبي تيىص اوحشافيي ضکسيتٍ ضيًد ،صايييٍ غيفحٍ ضکسيت
افضايص مي يبثيذ .ضيکل 5ة ي 5ج تغيييشات تيىص َيبي سيي
غفحٍ ضکست سا ثب افضايص تفبؾل تىص اغلي ثيش سيي داييشٌ
مًس ثٍ غًست ضمبتيک ومبيص مي دَذ.
ثب تًخٍ ثٍ مكبلت اسائٍ ضذٌ ،ثشاي ومبيص صاييٍ غفحٍ ضکست
ثش سيي ومًوٍ ،سىبوچٍ ثش اسبس معيبس ميًس -کلميت ي َيً -
ثشاين ،صاييٍ غفحٍ ضکسيت وميبيص دادٌ ضيًد؛ (ضيکل 4ة)
صاييٍ غفحٍ ضکست ثبيستي وسجت ثٍ تىص مي وي مو دس وظش
گشفتٍ ضًد وتبيح دس ضکل  6ثٍ غًست ضيمبتيک وميبيص دادٌ
ضذٌ است.

7ة; افشايص تفبضل تٌص اصلي ًسجت ثِ حبلت الف
σ1

β
σ3

σ3

σ1

7ج افشايص تفبضل تٌص اصلي ًسجت ثِ حبلت ة
ضکل ً 7وبيص ساٍيِ صفحِ ضکست ثب الگَ گزفتي اس
هعيبر َّک ٍ ثزاٍى

ثىبثشايه ثيب افيضايص تفبؾيل تيىص َيبي اغيلي صايييٍ غيفحٍ
ضکست وسجت ثٍ تيىص ميبکضيمو دس ديب کيبَص اسيت .دس
غًستي کٍ ثيه وتبيح ثٍ دست آمذٌ دس ضکل  6ي وتبيح ياقعيي
غفحٍ ضکست]( [14ضکل  )7يک تىبقؽ يخًد داسد .صييشا دس
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عمل ثب افضايص تفبؾل تىص َبي اغلي صاييٍ غيفحٍ ضکسيت
وسجت ثٍ تىص مبکضيمو افضايص مي يبثذ (ضکل.)7
وتيدتب ثش ايه اسبس ،قجق وتيبيح تئيًسي کلميت -ميًس ،صايييٍ
غفحٍ ضکست ثبيستي ثش سيي ومًوٍ تغييش ومبييذ؛ اگيش صايييٍ
غفحٍ ضکست وسجت ثٍ تىص ميبکضيمو دس وظيش گشفتيٍ ضيًد
وتبيح ثٍ ياقعيت وضديک تش است ضکل  8ثيٍ غيًست ضيمبتيک
صاييٍ غفحٍ ضکست سا ومبيص مي دَذ.

σ1

β
σ3

σ3

σ1

9ج; افشايص تفبضل تٌص اصلي ًسجت ثِ حبلت ة
ضکل ً ;9وبيص ساٍيِ صفحِ ضکست ثِ صَرت ضوبتيک
ثز اسبس تئَري کلوت

 -6ثزرسي ٍ تعييي تٌص ّبي رٍي صفحِ ضکست در
سٌگ ّبي تزد (ضکٌٌذُ)
ثشاسبس تئًسي کلمت َىگبمي کٍ ومًوٍ اي تحت ثبسگزاسي
قشاس مي گيشد ،دس اثتذاي ثبسگزاسي ومًوٍ دس فؿبي تىص َبي
اغلي قشاس داسد ،ثب افضايص ثبسگزاسي ،فؿبي تىص َبي اغلي ثٍ
فؿبي تىص َبي اوحشافي مىتول مي ضًد ي تشکيت تىص َبي
داالي ثبع وبپبيذاسي ي ضکست سىگ ثش سيي ؾعيف تشيه
غفحٍ مي ضًد ،قجيعي است کٍ ومًوٍ تحت ثبسگزاسي دس
فؿبي تىص َبي اغلي ي تىص َبي اوحشافي داساي سفتبسي
متفبيت ثبضذ.
اص قشفي اگش ضکل  9کٍ ثبسگزاسي ومًوٍ سىگ ديلًميت
ديَمه][15کٍ تحت تبثيش تىص تک محًسٌ ي سٍ محًسٌ سا
وطبن مي دَذ ،دس وظش گشفتٍ ضًد؛ ثب افضايص تىص مي وي مو
سفتبس سىگ پ اص عجًس اص وبديٍ االستيک ي ووكٍ تسليو ياسد
وبديٍ ضکل پزيش ضذٌ تب ثٍ موبيمت وُبيي مي سسذ ي ثب
افضايص تىص مي وي مو ايه سفتبس ادامٍ داسد.
ثىبثشايه سفتبس سىگ ويض تحت ثبسگزاسي َبي متفبيت ثٍ دي
وبديٍ توسيو مي ضًد ،وبديٍ اي سفتبس سىگ االستيک تب
ووكٍ تسليو کٍ مشص ثيه وبديٍ االستيک ي وبديٍ ضکل پزيش
است ي وبديٍ دي سفتبس سىگ ياسد وبديٍ ضکل پزيش ضذٌ تب ثٍ
موبيمت وُبيي مي سسذ.
دس وتيدٍ اثتذاي ثبسگزاسي کٍ سفتبس ومًوٍ االستيک است
فؿبي تىص اغلي ي دس َىگبمي کٍ ومًوٍ اص وبديٍ االستيک
ياسد وبديٍ ضکل پزيش مي ضًد ثبسگزاسي اص فؿبي تىص اغلي
ياسد فؿبي تىص اوحشافي مي ضًد.

ضکل ً ;8وبيص صفحِ ضکست ًسجت ثِ تٌص هبکشيون
ثب افشايص تفبضل تٌص ّبي اصلي][25

َمبن قًس کٍ مالدظٍ مي گشدد ،دس عمل ثب افيضايص اايتالف
تىص اغلي صاييٍ غيفحٍ ضکسيت وسيجت ثيٍ تيىص ميبکضيمو
افضايص مي يبثذ ثىبثشايه سىبوچٍ صاييٍ غفحٍ ضکسيت وسيجت
ثٍ تىص مبکضيمو دس وظش گشفتٍ ضًد موبديش ثٍ دست آميذٌ ثيب
ياقعيت وضديک تش است ضکل.8
σ1

β
σ3

σ3

σ1

 9الف; حذاقل تفبضل تٌص اصلي
σ1

β
σ3

σ3

σ1

 9ة; افشايص تفبضل تٌص اصلي ًسجت ثِ حبلت الف
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 21الف; هٌحٌي رفتبري ًوًَِ هذل سبسي ضذُ

(چپ) ،راثطِ تٌص هي ًي هن ،درصذ ضکل پذيزي
(راست)][26

ثىبثشايه ثش اسبس تئًسي کلمت اگش ضکسيت ميشص ثييه فؿيبي
تىص اغلي ي فؿبي تىص اوحشافي س دَذ ووكٍ مزکًس َميبن
اوتُبي وبديٍ االستيک ي ووكٍ تسليو است.
ثش اسبس قجوٍ ثىذي ييًسسيک سىگ َب تحت تبثيش تىص تک
محًسٌ ثش اسبس مىحىي سفتبسي ثيٍ دي گيشيٌ کيالس ( ضيکل
پزيش) ي کالس  (  ضکىىذٌ) توسييو ميي ضيًوذ] .[16سيىگ
َبي ضکل پزيش پ اص عجًس اص وبديٍ االستيک ياسدوبديٍ ضکل
پزيش مي ضًوذ ي سس ثٍ موبيميت وُيبيي ميي سسيىذ .سيىگ
َبي ضکىىذٌ دس اوتُيبي وبدييٍ االسيتيک ي ووكيٍ تسيليو ثيٍ
دذاکثش موبيمت وُبيي مي سسىذ .ثىبثشايه سىگ َبي کالس  
دس اوتُبي وبديٍ االستيک ي يب مشص ثيه فؿبي تىص َبي اغلي
ي فؿبي تىص َبي اوحشافي ضکستٍ مي ضًوذ .اميب ضييمًصي ثيب
مذ سبصي کٍ ثش سيي سىگ َبي کالس   اودب داد؛ تًاوست
مىحىي سفتبسي ي َمچىيه غفحٍ ضکست ايه گشيٌ سا وسيجت
ثٍ تىص مبکضيمو تحت تبثيش تيىص ثشضيي تعيييه ومبييذ][17
(ضکل  .)10ضيمًصي ثب کىتش کيشدن کيشوص ضيعبعي مىحىيي
سفتبسي ومًوٍ ي ثب کىتش کشدن کشوص محًسي غفحٍ ضکست
سا ثٍ دست آيسدَ .مبن قًس کيٍ اص ضيکل  10مطيخع اسيت
مىحىي سفتبسي سىگ تب موبيمت وُبيي ثٍ غًست اكي است ي
ثشاالف قجل کٍ ومًوٍ تحت تبثيش تش َبي کططيي ضکسيتٍ
مي ضًد] [16ومًوٍ تحت تبثيش تش َبي ثشضي ضکستٍ ضيذٌ
ي غفحٍ ضکست ثب تىص مبکضيمو صاييٍ اي کمتش اص  45دسخيٍ
داسد] .[17ثىبثشايه سفتبس ومًوٍ االستيک ي صاييٍ غفحٍ ضکست
کٍ ومًوٍ دس آن سفتبسي االسيتيک داسد صايييٍ اي کمتيش اص 45
دسخٍ است .ثىبثشايه ثب دس وظش گفته تئًسي کلمت ،صاييٍ مًسد
وظش معبد ثب صاييٍ  45دسخٍ دس وظش گشفتٍ مي ضًد.

21ة; تَصيف فضبيي ضکست در سٌگ ّبي ضکٌٌذُ
ضکل ً ;21تبيج هذل سبسي ضذُ سٌگ ضکٌٌذُ
تَسط ضيوَسٍ ][28

َمچىيه سىبوچٍ َميه ومًوٍ تحت تبثيش تىص مي وي مو قشاس
گيشد ،تفبؾل تىص َبي اغلي افضايص مي يبثذ ،ثب افضايص تىص
مي وي مو ومًوٍ ياسد وبديٍ ضکل پزيش ضذٌ ي دس وُبيت
ضکستٍ مي ضًد .دس ايه دبلت ومًوٍ دس فؿبي تىص اوحشافي
قشاس داسد َمچىيه غفحٍ ضکست ويض وسجت ثٍ تىص مبکضيمو
افضايص مي يبثذ.
دب سىبوچٍ صاييٍ اي کٍ ومًوٍ اص وبديٍ االستيک ياسد وبديٍ
ضکل پزيش مي ضًد ،سا ثٍ موذاس صاييٍ  45دسخٍ تئًسي کلمت
اؾبفٍ ضًد ،موذاس صاييٍ غفحٍ ضکست معبد ثب موذاس تئًسي
کلمت ثٍ دست مي آيذ (ضکل .)11
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ضکل ً ;23تبيج تحقيقبت لي ثز رٍي سٌگ ّبي ضکٌٌذُ ][29

σ1
α

σ3

β

σn

τn

َمچىيه خذي  1مويبديش تيىص َيبي اغيلي ميي ويي ميو ي
مبکضيمو ي َمچميه صاييٍ غيفحٍ ضکسيت وسيجت ثيٍ تيىص
مبکضيمو سا ومبيص مي دَذ.

σ3

σ1

جذٍل ;2هقبٍهت ًْبيي ًوًَِ تحت تبثيز تٌص جبًجي ٍ
ساٍيِ صفحِ ضکست ][29

ضکل ً ;22وبيص ساٍيِ صفحِ ضکست در فضبي تٌص

تىص فطبسي

اًحزافي

مي وي مو )(Mpa

ثىبثشايه ثب تًخٍ ثٍ ضکل  11موذاس صاييٍ  ثشاثش است ثب موذاس
صاييٍ اي کٍ ومًوٍ اص وبديٍ االستيک ياسد وبديٍ ضکل پزيش مي
ضًد ي ثشاسبس تئًسي کلمت ساثكٍ صيش ثٍ دست مي آيذ.
()11
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موبيمت
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صاييٍ غفحٍ ضکست

کٍ  صاييٍ غفحٍ ضکست وسجت ثٍ تىص مبکضيمو است.

وسجت ثٍ تىص

20

37

45

47

مبکضيمو (دسخٍ)

 -7دادُ ّبي هَرد استفبدُ در تحقيق
دادٌ َبي استفبدٌ ضذٌ دس ايه مكبلعٍ قجيق تحويويبت اوديب
ضذٌ تًسف لي کٍ ثٍ ثشسسي سفتبس سىگ َبي ضکىىذٌ تحيت
تبثيش تىص تک محًسٌ ي سيٍ محيًسٌ ثيب اسيتفبدٌ اص مذلسيبصي
عذدي اودب دادٌ گشفتٍ ضذٌ است .ضکل  12وتيبيح مذلسيبصي
سا ومبيص مي دَذ].[18

 -8اعتجبرسٌجي
َمبوكًس کٍ اص ضکل  11مطخع است ومًوٍ تحت تبثيش تيىص
تک محًسٌ داساي سفتبسي االستيک تب ووكٍ تسليو داسد ،غفحٍ
ضکست ومًوٍ تحت تبثيش تىص تک محًسٌ  20دسخٍ وسجت ثٍ
تييىص مييبکضيمو اسييت .يقت يي کييٍ ومًوييٍ تحييت تييبثيش تييىص
خبوجي  20 MPaقيشاس داسد وبدييٍ االسيتيک افيضايص يبفتيٍ ي
سس سفتبس سىگ ياسد مشدلٍ ضکل پزيش ضذٌ استَ .مچىيه
صاييٍ غفحٍ ضکست  37دسخٍ وسجت ثٍ تيىص ميبکضيمو قيشاس
داسد .ثىبثشايه صاييٍ غفحٍ ضکست تحت تبثيش تىص سٍ محًسٌ
وسجت ثٍ دبلت تک محًسٌ افضايص يبفتٍ است ثٍ عجبست ديگيش
غفحٍ ضکستي کٍ ومًوٍ تحت تبثيش تىص تک محًسٌ ضکستٍ
ضذٌ عجًس کشدٌ ي دس وبديٍ ضکل پزيش ثيش سيي ؾيعيف تيشيه
غفحٍ اي کٍ داساي پيًوذ مًلکًلي مي ثبضذ ضکستٍ مي ضًد.
ثييشاي دي ومًوييٍ ديگييش تحييت تييبثيش تييىص خييبوجي 40 MPa
ي  80 MPaويض ثٍ َميه تشتيت ومًويٍ تحيت تيبثيش ثبسگيزاسي
ياسد مشدلٍ االستيک ضذٌ ي سس ياسد وبديٍ ضکل پيزيش ميي
ضًدَ .مچىيه دس اػًظ غفحٍ ضکست ويض ثٍ تشتيت داساي
صاييٍ 45دسخٍ ي  47دسخٍ وسجت ثٍ تىص مبکضيمو است.
لزا صاييٍ غفحٍ ضکست دس دبلت تک محًسٌ مشص ثييه وبدييٍ
االستيک ي ضکل پزيش است سىبوچٍ ايه صاييٍ سا ثٍ عىًان مجىب

23الف; ًوبيص ساٍيِ صفحِ ضکست در تفبضل تٌص ّبي اصلي

23ة; ًوبيص هٌحٌي رفتبري سٌگ در تفبضل تٌص ّبي اصلي
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دس وظش گشفتٍ ضًد ي سبيش صيايب تحت تبثيش تيىص سيٍ محيًسٌ
وسجت ثٍ آن سىديذٌ ضًد ثشاي تىص َيبي خيبوجي 20 MPa
ي 40 MPaي  80 MPaثيٍ تشتييت  17ي  25ي 27دسخيٍ صايييٍ
غفحٍ ضکست دس وبديٍ ضکل پزيش ثٍ دست مي آيذ .اگش صاييٍ
اي کٍ دس وبديٍ ضکل پزيش تعييه ضذٌ دس ساثكٍ  11قشاس گيشد
صاييٍ مزکًس تجذيل ثٍ صاييٍ غفحٍ ضکست ثيش اسيبس تئيًسي
کلمت مي ضًد موبديش دس خذي  2ومبيص دادٌ ضذٌ است.

ثٍ دست آمذٌ َمبن غفحٍ اي است کٍ تىص َبي سيي غفحٍ
ضکست دس آن مختػبت ثٍ دست آمذٌ است.

جذٍل ً ;3وبيص ساٍيِ صفحِ ضکست تحت تبثيز تٌص تک هحَرُ

 24الف; ًوبيص پَش هعيبر َّک -ثزاٍى

ٍ سِ هحَرُ ثزاسبس تئَري کلوت -هَر

تىص مي

تىص

صاييٍ غفحٍ

صاييٍ غفحٍ

وي مو

مبکضيمو

ضکست وسجت ثٍ

ضکست قجق

تىص مبکضيمو

تئًسي کلمت

(دسخٍ)

(دسخٍ)
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24ة; ًوبيص پَش هعيبر هَر ،کلوت
ضکل ً ;24وبيص صفحِ ضکست ثز اسبس پَش هعيبر
هَر -کلوت ٍ هعيبر َّک -ثزاٍى

خذي  3صاييٍ ثٍ دست آميذٌ اص معييبس ميًس -کلميت ي معييبس
ًَ  -ثشاين وسجت ثٍ تىص مبکضيمو سا ومبيص مي دَذ.

ثىبثشايه ثب تًخٍ ثٍ صاييٍ ثٍ دست آمذٌ ميي تيًان تيىص َيبي
سيي غفحٍ ضکست سا ثٍ دست آيسد .ثشاي تعييه تيىص َيبي
سيي غفحٍ ضکست اص سياثف  7ي 8مشثًـ ثٍ دايشٌ تيىص ميًس
استفبدٌ ضذ.
ثشاي تعييه تىص َبي سيي غفحٍ ضکست قجيق معييبس ميًس،
کلمت ي معيبس ًَ ي ثشاين ثش اسيبس دادٌ َيبي خيذي  1اص
پًش مًس -کلمت ي پًش ًَ  -ثشاين استفبدٌ ضذ ،ضيکل 13
پًش معيبس مًس -کلمت ي پًش معيبس ًَ  -ثيشاين سا وميبيص
مي دَذ کٍ ممبس ثش ديايش تىص مًس سسيو ضيذٌ اويذَ .ميبن
قًس کٍ دس ثخص  3اسائٍ ضذ سىبوچٍ اص مشکض دايشٌ مًس اكيي
ممبس ثش پًش دي معيبس مزکًس سسيو ضيًد ووكيٍ ميًسد وظيش
مختػبت تىص سيي غفحٍ ضکست تحت تبثيش تفبؾيل تيىص
اغلي سا وطبن مي دَذ ي صاييٍ ثٍ دست آمذٌ اص تىص مبکضيمو
تب اف ثٍ دست آمذٌ معيبد دي ثشاثيش صايييٍ غيفحٍ ضکسيت
وسجت ثٍ تىص مي وي مو است .ثٍ عجبست ديگش غفحٍ ضکست

جذٍل ;4ساٍيِ صفحِ ضکست ًسجت ثِ تٌص هبکشيون ثز
اسبس هعيبر هَر -کلوت ٍ َّک -ثزاٍى

تفبؾل تىص
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اغلي

َمبن قًس کٍ مالدظٍ ميضًد ،صاييٍ غفحٍ ضکست ثٍ دسيت
آمذٌ اص دي معيبس تبثع پًش دي معيبس است ي ثب غيفحٍ ضکسيت
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ياقعي مغبيشت داسد .ثٍ عجبست ديگيش تيىص َيبي سيي غيفحٍ
ضکست ثٍ دست آمذٌ تبثع پًش معيبسَب َستىذ ي تبثع غفحٍ
ضکست ياقعي ويستىذ .ضکل  14وتبيح تىص َبي سيي غيفحٍ
ضکست ي تىص ثشضي ممبس ثش غفحٍ ضکست سا ومبيص ميي
دَذَ .مبن قًس کٍ مالدظٍ مي گشدد ثيه وتبيح دبغيل اص دي
معيبس ثب وتبيح دايشٌ تىص مًس ،کٍ تىص َبي ياقعيي سا وميبيص
مي دَذ ااتالف يخًد داسد .ثىبثشايه وتبيح ثٍ دست آمذٌ تيبثع
غفحٍ ضکست ياقعي ويستىذ ثلکٍ تبثع پًش دي معيبس َستىذ.
ؾمىب َمبن قًس کيٍ اص ضيکل مطيخع اسيت دس تيىص َيبي
وشمب ي ثشضي دس دبلتي کٍ تفبؾل تىص کو است ااتالف ثيه
دي معيبس ثيطتش است دس غًستي کٍ دس ديبلتي کيٍ ثيب افيضايص
تفبؾل تىطُب تكبثق ديمعيبس ثب َو ثيطتش است .وتيبيح تئيًسي
کلمت -مًس دس ضکل  14ومبيص دادٌ ضذٌ است َمبن قًس کٍ
مالدظٍ مي گشدد تىص َبي ثٍ دست آمذٌ ثيش اسيبس غيفحٍ
ضکست ياقعي قجق تئًسي کلمت تعييه ضذٌ ي سيس قجيق
دايشٌ تىص مًس تىص َبي وشمب ثيش غيفحٍ ضکسيت ي تيىص
َبي ثشضي ممبس ثش غفحٍ ضکست تعييه ضذ.
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ً -9تيجِگيزي
سيش تعبد دذي يکي اص سيش َبي تحليل پبيذاسي است کٍ
ثش اسبس تىص َبي سيي غفحٍ ضکست دس تفبؾل تىص َبي
اغلي عمل مي ومبيذ ي ثش اسبس آن پبسامتشَبي موبيمت ثشضي
تحت تبثيش تىص وشمب مًسد وظش تعييه مي ضًد .معيبس مًس-
کلمت ي معيبس ًَ  -ثشاين ثشاي تعييه تىص َبي سيي غفحٍ
ضکست کبسثشد داسد امب َيچ يک اص معيبسَب ثيبوگش تىص َبي
سيي غفحٍ ضکست تحت تبثيش تىص َبي اغلي ويستىذ .دس
ايه موبلٍ ثٍ ثشسسي يتعييه تىص َبي سيي غفحٍ ضکست ثش
اسبس تئًسي کلمت ،مًس پشدااتٍ ضذ .اثتذا صاييٍ غفحٍ
ضکست ثب استفبدٌ اص تئًسي کلمت تعييه ي سس ثب استفبدٌ
اص دايشٌ تىص مًس ثٍ تعييه تىص َبي سيي غفحٍ ضکست
پشدااتٍ ضذ .خُت اعتجبس سىدي اص دي معيبس مًس -کلمت ي
معيبس ًَ  -ثشاين استفبدٌ ضذَ .مچىيه خُت تعييه تىص
َب ثش اسبس غفحٍ ضکست دبغل اص آصمبيص اص دايشٌ تىص
مًس استفبدٌ ضذ .وتبيح وطبن داد کٍ
صاييٍ غفحٍ ضکست ثٍ دست آمذٌ ثش اسبس پًش معيبس مًس-
کلمت کٍ ثش ديايش مًس ممبس است ثب َو ثشاثش است ي
َمچىيه صاييٍ غفحٍ ضکست ثٍ دست آمذٌ ثش اسبس پًش
معيبس ًَ  -ثشاين دس تفبؾل تىص َبي اغلي متفبيت است،
امب َيچ يک اص دي معيبس معشف صاييٍ غفحٍ ضکست ثٍ دست
آمذٌ اص آصمبيص ويست؛ ثٍ عجبست ديگش غفحٍ ضکست ثٍ
دست آمذٌ تبثع پًش معيبس مًس -کلمت ي پًش معيبس ًَ -
ثشاين است.
تىص َبي سيي غفحٍ ضکست ثٍ دست آمذٌ اص معيبس مًس،
کلمت ي معيبس ًَ  -ثشاين ثب وتبيح ثٍ دست آمذٌ اص دايشٌ
تىص مًس کٍ ثش مجىبي غفحٍ ضکست ياقعي تىص َب سا
تخميه مي صوذ ،مغبيشت داسد .ثىبثشايه وتبيح ثٍ دست آمذٌ اص
دي معيبس تبثع پًش مًس -کلمت ي پًش ًَ  -ثشاين است.
صاييٍ غفحٍ ضکست قجق تئًسي کلمت ثش اسبس غفحٍ
ضکست ياقعي ي سفتبس سىگ تخميه صدٌ مي ضًد.
وتبيح وطبن داد کٍ ،دايشٌ تىص مًس دس تعييه غفحٍ ضکست ي
تىص سيي غفحٍ ضکست دس َش دي معيبس تبثيش مستويو داسد.
ثىبثشايه ثب تًخٍ ثٍ تبثيش دايشٌ تىص مًس دس وتبيح ،تعييه تىص
َب سيي غفحٍ ضکست دقيق ويست .دس غًستي کٍ دس تئًسي
کلمت -مًس تعييه صاييٍ غفحٍ ضکست قجق تئًسي کلمت ثٍ
دست مي آيذ ي فوف تىص َب ثش اسبس دايشٌ تىص مًس تعييه
مي ضًد.
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ً ;25وبيص تٌص ثزضي هوبس ثز صفحِ ضکست در
اختالف تٌص ّبي اصلي
ضکل ً ;25وبيص تٌص ّبي رٍي صفحِ ضکست ثز
اسبس هعيبر هَر -کلوت ،هعيبر َّک -ثزاٍى ،دايزُ
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 مًر-تعییه تىش َبی ريی صفحٍ شکست در سىگ َبی ترد بر اسبس زاييٍ صفحٍ شکست اصلی بب استفبدٌ از تئًری کلمب

؛"هٌْذس ي س ٌگ1381  عجذالشؾييب (متيشخو)؛،[ قبَشييبن12]

 کلمت ي معيبس-گشسٍ صاييٍ غفحٍ ضکست دس معيبس مًس
 ثشاين وسجت ثٍ تىص مي وي مو ثش سيي ومًوٍ دس وظش- ًَ
-گشفتٍ مي ضًد؛ امب پيطىُبد مي گشدد قجق تئًسي کلمت
مًس صاييٍ غفحٍ ضکست وسجت ثٍ تىص مبکضيمو دس وظش
.گشفتٍ ضًد تب وتبيح تكبثق ثيطتشي ثب ياقعيت داضتٍ ثبضذ
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