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 هرقَفب سٌؼّبي ثزٍى ففحِاي زر دَعشِّبي،ّسف ايي همبلِ هسلعبسي دَعشِ اعشَاًِاي ثغشِ وبهذَسيشي ٍ هحبعجِ هيساى سٌؼ
 ثزاي فزهَلثٌسي هغئلِ اس سئَري اليِاي ثز هجٌبي خبثِخبيي.اعشَاًِاي وبهذَسيشي ثب عَل هحسٍز سحز ثبرگذاري ؽؼبػي هيثبؽس
ِ فزهَلثٌسي سئَري اليِاي ثزاي هغئل، ثب زر ًظز گزفشي فزم هيساى خبثِخبيي هٌبعت ثزاي دَعشِ اعشَاًِاي وبهل.ثْزُگيزي ؽسُ اعز
 اثشسا هيساى وزًؼ دَعشِ زر سئَري اليِاي ثِزعز آهسُ ٍ عذظ ثب اعشفبزُ اس افل حسالل اًزصي دشبًغيل ول.اعشرزاج ؽسُ اعز
ِ هؼبزالر حبون ثز هغئلِ ث.هؼبزالر حزوز حبون ثز اعشَاًِ زر سئَري اليِ اي ٍ ؽزايظ هزسي هشٌبعت ثزاي آى اعشرزاج ؽسُ اعز
 حل سحليلي ثزاي هؼبزالر، ثب سؼزيف هشغيز هٌبعت.سؼساز زلرَاّي هؼبزلِ زيفزاًغيل وَدل ثز حغت سَاثغ خبثِخبيي سجسيل ؽسُ اعز
 دَعشِ وبهذَسيشي هشؼبهس، زر لغوز ًشبيح ػسزي.دَعشِ وبهذَسيشي هشؼبهس ارايِ ؽسُ ٍ ؽزايظ هزسي زر لجِ ّبي دَعشِ اػوبل ؽسُ اعز
 اثشسا ّوگزايي.ادَوغي ثب اليِ گذاري هشمبرى ٍ ًبهشمبرى وِ سحز ثبرگذاري فؾبر زاذلي يب ذبرخي اعز ثزرعي ؽسُ اعز-اس خٌظ وزثي
سٌؼّب ًغجز ثِ سؼساز اليِّبي ػسزي زر سئَري اليِاي هَرز هغبلؼِ لزار گزفشِ اعز ٍ عذظ سَسيغ هيساى سٌؼ ٍ هرقَفب سٌؼّبي
ثيي اليِاي زر ًشزيىي لجِّبي اعشَاًِ ارايِ ؽسُ اعز ٍ سَسيغ سٌؼّبي ثيي اليِاي ػوَزي ٍ ثزؽي زر اليِ هزسي ًشزيه ثِ لجِّب
ِ ّوچٌيي هؾبّسُ ؽس و. هالحظِ ؽس وِ اليِگذاري سبثيز سيبزي زر اًساسُ ٍ ًحَُ سَسيغ سٌؼّبي ثيي اليِاي زارز.هغبلؼِ ؽسُ اعز
اًساسُ ثيؾيٌِ سٌؼ ثيي اليِاي ػوَزي زر لجِ ّبي آساز دَعشِ اس همسار فؾبر زاذلي اػوبل ؽسُ ثِ اعشَاًِ ثشرگشز اعز ٍ اًساسُ سٌؼ ثيي
.اليِاي ثزؽي زر حسٍز اًساسُ فؾبر اػوبلي هيثبؽس
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In this study, the stress field and specially the interlaminar stresses in a composite cylinder with finite
length which is subjected to radial load are studied. The displacement based layer-wise theory (LWT) of
Reddy is used for formulation and solution of a composite cylinder which is subjected to internal and
external pressure. The principle of minimum total potential energy is used to derive the governing
equations and the appropriate boundary conditions (BC) for the problem. The governing equations of the
problem include a set of coupled ordinary differential equations in the terms of the unknown displacement
functions of the mathematical surfaces in the LWT. A set of new variables are defined and the governing
equations of the problem are solved analytically. The free edge boundary conditions are considered in the
analysis. In the numerical results, the distribution of the interlaminar stresses and in-plane stresses in the
symmetric and un-symmetric laminated composite cylinders which are subjected to internal or external
pressure are presented. It is seen that the layer stacking has important effect on the distribution and
magnitude of the interlaminar stresses in the cylinder. It is observed that the maximum value of the
interlaminar normal stresses in the free edge of the cylinder is bigger than the applied radial pressure and
the interlaminar shear stress is in the order of the applied pressure.
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تحليل تنشهای بين الیهای دز پوستههای استوانهای كامپوشیتی با الیهگرازی متعامد تحت بازگرازی شعاعی

ديؾزفز عزيغ ػلن ٍ سىٌَلَصي زر زِّّبي اذيز ًيبس ثِ هَاز خسيس ثب ذَاؿ
هشٌَع را ثيؼ اس ديؼ آؽىبر وززُ اعز .اس خولِ ايي هَاز خسيس هيسَاى ثِ
اًَاع هَاز وبهذَسيشي ،هَاز سبثؼي ٍ هَاز َّؽوٌس اؽبرُ وزز .هَاز وبهذَسيشي ٍ
هرقَفب هَاز وبهذَسيشي سمَيز رؽشِاي ثِ ػلز ذَافي چَى اعشحىبم ثِ
ٍسى ثبال ،عفشي ثِ ٍسى ثبال ،ػوز ذغشگي ثبال ٍ ذَاؿ خْززار ٍ ثؼضي
ٍيضگيّبي زيگز هبًٌس همبٍهز ثِ ذَرزگي هَرز سَخِ فزاٍاى لزار گزفشِ ٍ
اعشفبزُ اس آًْب زر فٌبيغ هرشلف گغشزػ يبفشِ اعز .زر ايي هيبى دَعشِّبي
اعشَاًِاي زر وبرثززّبي هشٌَػي هبًٌس اًَاع هربسى سحز فؾبر ،فٌبيغ
دشزٍؽيوي ،اًشمبل آة ٍ فٌبيغ َّافضب وبرثزز فزاٍاى زارز .ثب ٍخَز هشايبيي وِ
ثزاي ايي هَاز ؽوززُ ؽس ،اعشفبزُ اس آًْب هؾىالسي ًيش زاؽشِ اعز وِ يىي
اس هْوشزيي ايي هؾىالر آى اعز وِ عبسُّبي وبهذَسيشي سحز ثبرّبي ووشز
اس ثبري وِ سئَريّبي هؼوَلي ثزاي آًْب ديؼثيٌي هيوٌس زچبر خسايؼ اليِ
ّب زر لجِّب ي عبسُ ؽسُ وِ زر ًْبيز هٌدز ثِ اس وبرافشبزگي عبسُ هيؽَز.
عجك دضٍّؼ ّبي اًدبم ؽسُ ايي دسيسُ ثِ ػلز ثَخَز آهسى سٌؼّبي ثزٍى
ففحِاي زر عبسُّبي وبهذَسيشي ٍ افشايؼ ؽسيس ايي سٌؼّب زر ًشزيىي لجِ
ّبي عبسُ اسفبق هيافشس .سٌؼّبي ثزٍىففحِاي زر هَاز ايشٍسزٍح ًيش ثِ
ػلز ًبديَعشگي هبزي زر ًشزيىي لجِّب ثَخَز هيآيسٍ ،لي زر هَاز
وبهذَسيشي ثِ ػلز ًبديَعشگي هبزي ٍ ػسم سغبثك ذَاؿ االعشيه اليِّبي
هدبٍر ،سٌؼّبي ثزٍى ففحِاي زاراي همسار ٍ اّويز ثيؾشزي اعز ٍ هوىي
اعز ثبػث خسايؼ اليِّب ؽَز ٍ هرقَفب ايٌىِ اعشحىبم عبسُّبي
وبهذَسيشي زر راعشبي ػوَز ثز اليِگذاري زر همبيغِ ثب عبيز خْبر ثغيبر
وَچه اعز .ثغَر ولي سٌؼّبي ثزٍىففحِاي زر عزسبعز عبسُ وبهذَسيشي
ٍخَز زارز ٍلي همسار آى زر عغح هؾشزن اليِّبي هدبٍر ٍ زر ًشزيىي لجِّب
افشايؼ هييبثس ٍ اس اّويز ثيؾشزي ثزذَرزار هيؽَز ٍ ثِ ايي ػلز ايي سٌؼ
ّب ثب ػٌَاى سٌؼّبي ثيي اليِاي ًيش ؽٌبذشِ هيؽًَس .همسار سٌؼّبي ثيي
اليِاي زر ًبحيِاي زر ًشزيىي لجِّبي عبسُ ثِ ؽسر افشايؼ هييبثس ٍ ثِ ايي
ػلز خسايؼ اليِّب اس لجِّب اسفبق هيافشس .ثِ ايي ًبحيِ ،اليِ هزسي 1اعالق
هيؽَز .ثٌبثزايي ثزرعي زليك هيساى سٌؼ عِ ثؼسي ٍ هرقَفب سٌؼّبي
ثيي اليِاي زر اليِ هزسي زاراي اّويز فزاٍاى هيثبؽسّ .وچٌيي همسار ٍ
خْز سٌؼّبي ثزٍىففحِاي سحز سبثيز ػَاهلي اس خولِ ذَاؿ هىبًيىي
اليِّب ،سزسيت اليِ گذاري ،ساٍيِ اليبف اليِّب ٍ دبراهشزّبي ٌّسعي لزار زارز.
ًشبيح سحميمبر ًؾبى هيزّس وِ سئَريّبي عبزُ سهاليِ هؼبزل هبًٌس سئَري
والعيه ٍ سئَري هزسجِ اٍل ثزؽي ّز چٌس لبزر ثِ هحبعجِ ذَاؿ ولي عبسُ
ّبي وبهذَسيشي هيثبؽس ٍلي ايي سئَريّب لبزر ثِ ديؼثيٌي ٍضؼيز عِ
ثؼسي ٍ ديچيسُ سٌؼ زر ًَاحي اليِ هزسي وِ يه دسيسُ هَضؼي اعز
ًويثبؽس ٍ ثبيس اس سئَريّبي زليكسز ٍ وبهلسزي ثزاي ايي هٌظَر اعشفبزُ
وزز .هحممبى هرشلف سحميمبر هشٌَػي ثزاي هحبعجِ ٍ ديؼثيٌي سٌؼّبي
ثزٍى ففحِاي ٍ دسيسُ اليِ هزسي اًدبم زازُاًس هزٍري اخوبلي ثز وبرّبي
ديؾيي هحممبى زر هَرز ثزرعي ٍ هحبعجِ سٌؼّبي ثزٍى ففحِاي آٍرزُ
ؽسُ اعز .وبًز ٍ عبهيٌبسبى ] [1زر عبل  2000هزٍري ثز وبرّبي ديؾيي
هحممبى زر هَرز سٌؼّبي ثزٍىففحِاي زر ٍرقّب ٍ دَعشِّبي وبهذَسيشي
ارايِ وززًس .زر عبل  1970دبيخ ٍ دبگبًَ [ ]3،2اس رٍػ سفبضالر هحسٍز
ثْزُ خغشٌس ٍ ثب حل ؽىل وبّؼ يبفشِ هؼبزالر االعشيغيشِ سَاًغشٌس ًشبيح
ػسزي ثزاي سٌؼّبي ثزٍىففحِاي زر ٍرقّبي هشمبرى ٍ هشَاسى ثسعز

آٍرزًس .زر عبل  1971دبيخ ٍ زاًيل ]ً [4ؾبى زازًس وِ زر ٍرقّبي
وبهذَسيشي اثز اليِ هزسي ثِ ًبحيِ هزسي وِ ضربهز آى سمزيجب ثزاثز ضربهز
ٍرق هيثبؽس هحسٍز هيؽَزّ .وچٌيي سبًگ ٍ لَي ] [5ثب اعشفبزُ اس سئَري
اليِ هزسي سٌؼّبي ثزٍىففحِاي را زر ٍرقّبي وبهذَسيشي سحز ثبرگذاري
وؾؾي هحبعجِ ًوَزًس .عذظ ّغَ ٍ ّزاوَيچ ] [6دسيسُ اثز اليِ هزسي را
ثب اعشفبزُ اس سىٌيه اغشؾبؽبر ثزاي ٍرقّبي وبهذَسيشي ساٍيِزار هَرز
هغبلؼِ لزار زازًسٍ .اًگ ٍ چَ [ [8،7ثب اعشفبزُ اس سبثغ دشبًغيل سٌؼ
لرٌيشغىي ثِ ثزرعي اثز اليِ هزسي زر ٍرقّبي هشمبرى ٍ هشَاسى دززاذشٌس.
اس رٍػ الوبى هحسٍز ًيش ثزاي هغبلؼِ اليِ هزسي زر ٍرقّبي وبهذَسيشي
اعشفبزُ ؽسُ اعز[ .]12-9زر عبل  ،2000چَ ٍ وين ] [13ثب ارايِ يه رٍػ
خسيس سٌؼّبي ثزٍىففحِاي را زر ٍرقّبي وبهذَسيشي سحز ثبر وؾؾي،
ذوؾي ،ديچؾي ٍ ثبرگذاري حزارسي هَرز ثزرعي لزار زازًس .آًْب اس افل وبر
هدبسي هىول ٍ رٍػ وبًشزٍيچ سَعؼِ يبفشِ اعشفبزُ ًوَزًس .ؽَ ٍ عَلساسَط
] [14سَسيغ سٌؼ زر ٍرقّبي اليِاي ساٍيِزار را سحز ذوؼ اعشَاًِاي ٍ
سحز ؽزايظ هرشلف هزسي هحبعجِ ًوَزًسً .ثيز ٍ ثْزاهي [ ]15ثب اعشفبزُ اس
سئَري اليِاي (LWT) 2ثِ هحبعجِ اثز اليِ هزسي زر ٍرقّبي هشؼبهس ػوَهي
سحز ثبرگذاري وؾؾي دززاذشٌس .عزٍعشبًي ٍ عزٍعشبًي [ ]16اس سئَري
اليِاي ثزاي هحبعجِ سٌؼّبي ثزٍى ففحِاي زر ٍرقّبي وبهذَسيشي ثب اليِ
گذاري زلرَاُ اعشفبزُ ًوَز .وبدَر ٍ ّوىبراى [ ]17سٌؼّبي ثيي اليِاي زر
ٍرق ّبي وبهذَسيشي ٍ عبًسٍيچي را ثب اعشفبزُ اس رٍػ الوبى هحسٍز ثزرعي
وززًس .عئَن ٍ عبًگ [ ]18اس يه رٍػ سزويجي ولي خشئي ثزاي ثزرعي ٍ
سؼييي سَسيغ سٌؼّبي زرٍى ففحِاي زر دَعشِّبي وبهذَسيشي اعشفبزُ
وززًس .يشزاًي ٍ ّوىبراى [ ] 19ثب اعشفبزُ اس رٍػ دزسبثي ثِ هغبلؼِ لجِ آساز
زر ٍرق وبهذَسيشي هشؼبهس دززاذشٌس .افؾيي ٍ عبّزي ثْزٍس [ ]20سٌؼّبي
ثيي اليِاي زر سيز وبهذَسيز رٍي ثغشز وبهذَسيشي سحز ثبرگذاري خبًجي را ثب
سئَري اليِاي هَرز ثزرعي لزار زازًس.
زر سهيٌِ دَعشِّبي وبهذَسيشي ،رى ] [21يه حل زليك االعشيغيشِ
ثزاي دَعشِّبي اعشَاًِاي اليِاي چٌس اليِ سحز ذوؼ اعشَاًِاي ثسعز
آٍرز .چبزَّري ] [22يه رٍػ ًيوِ سحليلي ثزاي ديؼثيٌي سَسيغ سٌؼ
ثزؽي ثيي اليِاي زر دَعشِّبي ضرين وبهذَسيشي ارايِ وزز .اٍ زر سحليل
ذَز فزك وزز وِ زر راعشبي خبًجي دَعشِ اًجغبط ًبدذيز اعز ٍ سٌؼ ثزؽي
زر اليِّبي هرشلف ثزاثز اعز .وبًز ٍ هٌَى ] [23ثب اعشفبزُ اس فزهَلجٌسي
الوبى هحسٍز  ٍ C0رٍػ سفبضالر هحسٍز ثِ هحبعجِ سٌؼّبي ثزٍىففحِاي
زر دَعشِّبي اعشَاًِاي سمَيز ؽسُ ثب اليبف دززاذشٌس .آًْب اس الوبى
چْبرگَػ  9گزُاي دَعشِ ثب  9زرخِ آسازي ثزاي ّز گزُ اعشفبزُ وززًس.
خيٌگ ٍ سشًگ ] [24ثب اعشفبزُ اس سئَري االعشيغيشِ ثِ سحليل دبًل
وبهذَسيشي عَيل سحز ثبرگذاري ػزضي يىٌَاذز (ذوؼ اعشَاًِاي)
دززاذشٌس ٍ سٌؼّبي ثزٍىففحِاي را هحبعجِ ًوَزًس .ثَيشٌَر ٍ ّوىبراى
] [25ثب اعشفبزُ اس سئَري هزسجِ اٍل ثزؽي ثِ سرويي سٌؼّبي ثزٍىففحِاي
ٍ ثزرعي ؽىغز زر دبًلّبي اعشَاًِاي ثب ؽزايظ هزسي گيززار وِ سحز
فؾبر زاذلي لزار گزفشِاًس دززاذشٌس .آًْب اس سغييزار زر راعشبي عَل فزفٌظز
وززُ ٍ هغبلِ را ثقَرر يه ثؼسي حل ًوَزًس .ؽَ ] [26ثزاي هحبعجِ سٌؼ
ّبي ثزٍىففحِاي زر دَعشِّبي وبهذَسيشي اس يه سئَري هزسجِ عَم ثزؽي
اعشفبزُ وزز .ػسُاي اس هحممبى ثِ هٌظَر ارضبي زليك ؽزايظ ديَعشگي سٌؼ
ّبي ثزؽي زر هزس ثيي اليِّب اس هؼبزلِ سغييزاسي سزويجي ريغٌز ثزاي هحبعجِ

1. Boundary Layer1

2. Layerwise Theory

 -1مقذمٍ
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سٌؼّبي ثزٍىففحِاي اعشفبزُ وززًس] .[28،27حغيي [ ]29اس يه هسل
الوبى هحسٍز افالح ؽسُ ثزاي هحبعجِ سٌؼّبي ثزٍى ففحِاي زر دبًل
ضرين ثب اًحٌب زر زٍ راعشب اعشفبزُ وزز .سبًَ ٍ عجيؼي [ ]30ثب اضبفِ وززى
سزم ّبي سٌؼ ػوَزي خبًجي زر سئَري هزسجِ اٍل ٍ هزسجِ ثبال ثِ ثزرعي سٌؼ
ثيي اليِاي زر دَعشِ وبهذَسيشي دززاذز .افؾيي ٍ ّوىبراى [ ]31ثِ هغبلؼِ
اثز اليِهزسي زر دٌلّبي عبًسٍيچي سحز ثبر خبًجي دززاذشٌس .هحوَزآثبزي
ٍ ّوىبراى [ ]32ثِ ثزرعي ًبدبيساري زيٌبهيىي دٌلّبي وبهذَسيشي ثب اعشفبزُ
اس سئَري اليِاي هزسجِ اٍل ثزؽي ٍ رٍػ ًَار هحسٍز اعذاليي دززاذشٌس.
ثزاي هحبعجِ سٌؼّبي لجِ آساز زر دَعشِ اعشَاًِاي ثغشِ وبهذَسيشي زر
سحميمبر ديؾيي همبلِاي يبفز ًؾسُ اعز ٍ وبرّبي اًدبم گزفشِ ثز رٍي
اعشَاًِ ّبي وبهذَسيشي ثغَر ػوسُ ثب ؽزايظ هزسي عبزُ ثَزُ اعز وِ اس
رٍػّبي ًيوِ سحليلي ثزاي حل اعشفبزُ ؽسُ اعز .زر ايي همبلِ سٌؼّبي
ثيي اليِاي ٍ دسيسُ اليِ هزسي زر دَعشِ اعشَاًِاي وبهل ثب عَل هحسٍز اس
خٌظ وبهذَسيز اليِاي وِ سحز ثبرگذاري ؽؼبػي ٍ ؽزايظ هزسي آساز
هي ثبؽس هَرز ثزرعي لزار گزفشِ اعز ٍ ثزاي اٍليي ثبر سئَري اليِاي ثزاي
هسلغبسي ٍ حل ايي هغبلِ هَرز اعشفبزُ لزار گزفشِ اعز .اثشسا ثب زر ًظز
گزفشي يه فزم ولي ثزاي هيساى خبثدبيي ٍ ثب اعشفبزُ اس سئَري اليِاي رزي،
وزًؼّب ثز حغت سزم ّبي خبثدبيي ثسعز آهسُ ٍ عذظ ثب اعشفبزُ اس افل
حسالل اًزصي دشبًغيل ول هؼبزالر سؼبزل حبون ثز هغبلِ اعشرزاج ؽسُ
اعز .هؼبزلِّبي سؼبزل ثز حغت هَلفِّبي خبثدبيي اعشرزاج گززيسُ ٍ ثب
اعشفبزُ اس سؼزيف هشغييزّبي خسيس ،هؼبزالر حبون زوَدلِ ؽسُ ٍ حل
سحليلي ثزاي آًْب ارايِ گززيسُ اعز .زر ًْبيز ثب اػوبل ؽزايظ هزسي زر لجِ
ّبي اعشَاًِ حل هؼبزالر وبهل گززيسُ اعز .عذظ هيساى سٌؼ ٍ هرقَفب
سٌؼّبي ثزٍى ففحِاي زر اعشَاًِ هَرز ثزرعي لزار گزفشِ اعز.
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ثزاي يه ًمغِ هبزي رٍي اعشَاًِ وِ زر هرشقبر سغييز ؽىل ًيبفشِ زر
ًمغِ ( )x, , zلزار زارز هَلفِّبي خبثدبيي زر راعشبي هحَري ،هحيغي ٍ
ؽؼبػي ثِ سزسيت ثب سَاثغ ً w ٍ v ،uؾبى زازُ هيؽَز .فزك هيؽَز وِ ثبر
هىبًيىي ٍارز ؽسُ ثز دَعشِ اس ًَع فؾبر يىٌَاذز ؽؼبػي اعز وِ هيسَاًس
ثز عغح زاذلي ٍ يب ذبرخي اعشَاًِ اػوبل ؽَز .ثب سَخِ ثِ ايٌىِ ثبرگذاري
ٍاثغشِ ثِ هرشقِ هحيغيً  ،ويثبؽس ثزاي ايي هغبلِ هيساى خبثدبيي
دَعشِ ٍاثغشِ ثِ هرشقِ هحيغي ًويثبؽس ٍ هيسَاى هيساى خبثدبيي دَعشِ
را ثقَرر سيز زر ًظز گزفز.
)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

() 1
ّوچٌيي راثغِ ثيي هرشقِ هحلي  ٍ zهرشقِ ؽؼبػي  rثقَرر
راثغِ ) r=R(1+z /Rثسعز هيآيس وِ زر آى  Rؽؼبع هشَعظ دَعشِ اعز.
ثزاي دَعشِ ّبي ًبسن وِ ثزاي آًْب ًغجز  z/Rزر همبيغِ ثب  1وَچه اعز
اس ايي ًغجز فزفًظز هيؽَز .زر ايٌقَرر هَلفِّبي وزًؼ-خبثدبيي
دَعشِ ثب سَخِ ثِ رٍاثظ هزثَط ثِ وزًؼّبي وَچه زر هرشقبر اعشَاًِاي
اس راثغِ سيز ثسعز هيآيس.

() 2
 -1-2فزمًلبىذی تئًری الیٍای
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راعشبي  z ٍ  ،xثِ ػٌَاى سَاثغ هدَْل زر ًظز گزفشِ هيؽَز ٍ ثِ سزسيت ثب
)ً Wk(x) ٍ Vk(x) ،Uk(xؾبى زازُ هيؽًَس .ثز اعبط سئَري اليِاي ،هيساى
خبثدبيي دَعشِ وبهذَسيشي زر ًمبط ثيي عغَح ػسزي ثب سَخِ ثِ فزم هيساى
خبثدبيي ( )1ثقَرر سيز لبثل ثيبى ذَاّس ثَز.

() 3

) (

) (

)

(

) (

) (

)

(

)

(

) (

) (

وِ زر راثغِ فَق ) k(zسبثغ زرًٍيبة الگزاًضي اعز وِ همسار خبثدبيي
زر ًمبط زاذلي اليِ ّب را ثز اعبط همسار خبثدبيي عغَح فَلبًي ٍ سحشبًي آى
اليِ ثيبى هيوٌس وِ ثقَرر راثغِ ( )4ثيبى هيؽَز.
ضکل  1اعشَاًِ وبهذَسيشي اليِاي ٍ هحَرّبي هرشقبر اًشربة ؽسُ
1. Mid surface

2. Numerical layer
3. Mathematical layer
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دَعشِ اعشَاًِاي ثغشِ وِ اس سؼساز زلرَاُ اليِّبي وبهذَسيشي عبذشِ ؽسُ
اعز هغبثك ؽىل  1زر ًظز گزفشِ هيؽَز .فزك هيؽَز وِ عَل دَعشِ
اعشَاًِاي ثزاثز ثب  ،2Lؽؼبع هشَعظ آى  ٍ Rضربهز دَعشِ ثزاثز ثب  hهي
ثبؽسّ .وچٌيي فزك هيؽَز وِ اليِّبي وبهذَسيشي زر دَعشِ اعشَاًِاي
ثقَرر وبهل ثِ يىسيگز هشقل ؽسُ اعز .هحَر هرشقبر اعشَاًِاي  rxثز
رٍي هحَر اعشَاًِ زر ٍعظ عَل اعشَاًِ عَري لزار گزفشِ اعز وِ هحَر x
زر راعشبي عَل اعشَاًِ هٌغجك ثز هحَر اعشَاًِ اعز ثغَري وِ لجِّبي
دَعشِ زر  x=±Lلزار زارًس ٍ هحَر  rراعشبي ؽؼبػي را ًؾبى هي زّس.
ّوچٌيي فزك هيؽَز وِ هحَر هرشقبر هحلي  zزر راعشبي  rثز اليِ
هيبًي 1دَعشِ اعشَاًِاي هٌغجك هيثبؽس ثغَري وِ عغَح زاذلي ٍ ذبرخي
دَعشِ ثِ سزسيت زر هرشقبر  z=h/2 ٍ z=-h/2لزار زارًس.

زر سئَري اليِاي فزك هيؽَز وِ لويٌيز وبهذَسيشي اس سؼساز اليِ فزضي
3
سؾىيل ؽسُ اعز وِ ثِ ّز وسام اس ايي اليِّب ،اليِػسزي 2يب اليِريبضي
گفشِ هيؽَز .عجك ايي فزك اگز سؼساز اليِّبي ػسزي زر يه لويٌيز ثزاثز
ثب  Nثبؽس ،ثب زر ًظز گزفشي عغَح ثباليي ٍ دبييٌي لويٌيز ،زر ول سؼساز
 N+1عغح زر لويٌيز ٍخَز ذَاّس زاؽز وِ ثِ سزسيت اس ؽوبرُ  1سب N+1
ؽوبرُگذاري هيؽَز ٍ ثِ آًْب عغَح ػسزي يب عغَح ريبضي گفشِ هيؽَز.
زر سئَري اليْبي رزي سبثغ خبثدبيي عغح ػسزي kام دَعشِ وبهذَسيشي زر
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) (
) (

() 4

عيسی احمدی

اًسيظ هشفبٍر ثبؽٌس همسار سبثغ ثزاثز ثب ففز اعزّ .وچٌيي ؽزايظ هزسي زر
ً x=±Lيش اس افل حسالل اًزصي دشبًغيل ول ثقَرر سيز ثسعز هيآيس.

{

وِ زر آى  zkهرشقِ  zعغح ػسزي  kام هيثبؽس ٍ )jk(zوِ زر آى
ثبال ًَيظ اعز سبثغ زرًٍيبة الگزاًضي هحلي ذغي زر اليِي kام ًبهيسُ
هيؽَز ٍ ثقَرر سيز ثسعز هيآيس وِ  hkضربهز اليِ ػسزي kام اعز.
j=1,2

)

() 5

(

)

) (

(

) (

()11
ثزاي حل هغبلِ رٍاثظ ( )11ثبيس ثز حغت هَلفِّبي خبثدبيي ًَؽشِ
ؽَز .ثزاي ايي هٌظَر راثغِ عبذشبري سٌؼ ٍ وزًؼ ثقَرر سيز ًَؽشِ هي
ؽَز.
()12
) (* +( ) , -( ) * +

ثب سَخِ ثِ راثغِ ( )5( ٍ )3هالحظِ هيؽَز وِ زر سئَري اليِاي
خبيدبيي زر اليِي kام ثقَرر ذغي اس همسار خبثدبيي عغح kام سب خبثدبيي
عغح k+1ام زرًٍيبثي هيؽَز .حبل ثب خبيگذاري اس راثغِ ( )3زر راثغِ
وزًؼ-خبثدبيي ( ،)2هَلفِّبي وزًؼ زر سئَري اليِاي ثقَرر سيز ثسعز
هيآيس.

()13

()6

()14
زر رٍاثظ فَق ثبالًَيظ  Tثِ هؼٌي سزاًْبزُ هبسزيظ هيثبؽسّ .وچٌيي
هبسزيظ عفشي االعشيه ثزاي اليِ  kام ثقَرر سيز اعز.

وِ زر آى } {هبسزيظ سٌؼ ٍ } {هبسزيظ وزًؼ ثقَرر سيز سؼزيف

هيؽَز.
+
+

) (

̅

وِ زر راثغِ فَق ػالهز دزاين رٍي سبثغ )ً k(zؾبى زٌّسُ هؾشك ايي
سبثغ ًغجز ثِ  ٍ zػالهز دزاين رٍي سَاثغ )ً Wk(x) ٍ Vk(x) ،Uk(xؾبى زٌّسُ
هؾشك ايي سَاثغ ًغجز ثِ هشغييز  xهيثبؽس.

̅

̅
̅

̅

)

(, -

̅

] ̅

[

ثزاي اعشرزاج هؼبزالر حزوز حبون ثز دَعشِ اس افل حسالل اًزصي دشبًغيل
ول اعشفبزُ هيؽَز وِ ثقَرر سيز ثيبى هيؽَز [.]33

وِ زر آى اًسيظّبي  3 ٍ 2 ،1ثِ سزسيت ًؾبى زٌّسُ راعشبي ٍ  ،x
زر هغبلِ هيثبؽٌس .ثب خبيگذاري اس رٍاثظ وزًؼ-خبثدبيي ( )6زر راثغِ
سٌؼ-وزًؼ ( ٍ )12عذظ لزار زازى ًشيدِ حبفل زر راثغِ (،)9( ٍ )8
هٌشدِّبي ًيزٍ ثقَرر سيز ثسعز هيآيس.

وِ  Uسغييزار اًزصي وزًؾي ٍ  Wلزيٌِ وبر ًيزٍّبي ذبرخي هي
ثبؽس .ثب اعشفبزُ اس راثغِ ( ٍ )6( ٍ )3اعشفبزُ اس افل حسالل اًزصي دشبًغيل
ول هؼبزالر سؼبزل حبون ثز هغبلِ اعشرزاج هيؽَز .ثزاي عَْلز ،هٌشدِ
ّبي سٌؼ زر سئَري اليِاي زر فزهَلثٌسي  Uثقَرر سيز سؼزيف هيؽَز.

(

() 7

z

)

(

)

∫

(

)

() 8
⁄

)

() 9

(

∫

)

(
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حبل ثب ثىبرگيزي رٍاثظ ( ٍ )9( ٍ )8اعشفبزُ اس افل حسالل اًزصي
دشبًغيل ول ٍ اعشفبزُ اس لضيِ اعبعي حغبة سغييزار هؼبزالر سؼبزل حبون

ثز هغبلِ ثقَرر سيز ثسعز هيآيس.

)

()16

(

( ) (̅

)

()10

)

(

ثز عغح ذبرخي اعشَاًِ اعز ٍ  ijسبثغ زلشبي وزًٍىز اعز وِ اگز همسار زٍ
اًسيظ  j ٍ iزر آى ثب يىسيگز ثزاثز ثبؽٌس همسار سبثغ ثزاثز  ٍ 1اگز همسار زٍ

∫∑

.

/

()18
ّوچٌيي هٌشدِّبي  Qkx ٍ Qk ،Rk ،Rkxثز حغت سَاثغ سزمّبي خبثدبيي
اس رٍاثظ سيز ثسعز هيآيس.
(

)

)

)

(

)

(

(

)

(

()19
حبل ثب خبيگذاري اس رٍاثظ ( )19( ٍ )16زر راثغِ ( ،)10هؼبزالر حزوز
ثز حغت سَاثغ هَلفِّبي خبثدبيي ثقَرر سيز ثسعز هيآيس.
)

()20

وِ زر رٍاثظ فَق  Piفؾبر ٍارز ثز عغح زاذلي اعشَاًِ ٍ  Poفؾبر ٍارز

(

)

()17
وِ زر آى هبسزيظّبي فلجيز لويٌيز عجك رٍاثظ سيز سؼزيف هيؽَز.

⁄
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*

* +

̅
̅

̅
̅

()15
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̅

*

* +

()21

)

)

(
(

(

ّوچٌيي راثغِ سؼبزل زر راعشبي  zثقَرر راثغِ ( )22ثسعز هيآيس.
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(
)

)

(
)

(
(

()22
ّز وسام اس هؼبزالر ( )22( ٍ )21( ،)20ؽبهل  N+1هؼبزلِ اعز.
هالحظِ هيؽَز وِ هؼبزلِ ( )21هدوَػِ هؼبزالر ّوگي اعز وِ ثب رٍاثظ
( )22( ٍ )20وَدل ًويثبؽٌس ٍ خساگبًِ لبثل حل هيثبؽس .ثزاي عَْلز حل،
هؼبزالر ثقَرر هبسزيغي ًَؽشِ هيؽَز .ثزاي ايي هٌظَر هبسزيظّبي }{

ٍ } {ثقَرر سيز سؼزيف هيؽَز.
+

* +

*

+

* +

*

()23
وِ زر رٍاثظ فَق ثغَر هثبل ثززار  U  ٍ Uثقَرر سيز سؼزيف هيؽَز.
+

()24

*

*

+

ثب اعشفبزُ اس سؼزيف ( ،)23رٍاثظ ( )22( ٍ )20ثقَرر سيز لبثل ثيبى اعز.
, -* +

()25

* +

* +

, -* +

* +
* +

وِ زر راثغِ فَق هبسزيظّبي ] {F2} ٍ {F1} ،[B] ،[Aزر ديَعز آهسُ
اعز .ثب سزويت زٍ راثغِ فَق ،هؼبزلِ سيز ثسعز هيآيس.
) * +

()26

, -(* +

, -* +

* +

حبل همبزيز ٍيضُ ٍ ثززارّبي ٍيضُ هبسزيظ ] [Cثقَرر سيز سؼزيف هيؽَز.
-

()27
هيسَاى ًؾبى زاز وِ دبعد هؼبزلِ ( )26ثقَرر سيز اعز.
+

*)-

(

*)-

, -,

(
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()29
ٍ }ّ {K2} ٍ {K1ز وسام زاراي ( 2)N+1ثبثز اًشگزالگيزي ّغشٌس وِ ثب
اػوبل ؽزايظ هزسي ثسعز هيآيس.
 -3-2ضزایط مزسی

()1-30
)(2-30
()3-30
ؽزط هزسي ( ٍ )3-30هؼبزلِ ( )21ثب سَخِ ثِ هؼبزلِ ( )16يه هدوَػِ
هؼبزلِ ّوگي ثب ؽزايظ هزسي ّوگي را ايدبز هيوٌس وِ خَاة آى ثسيْي ٍ
ثزاثز ففز اعزّ .وچٌيي اػوبل ؽزايظ هزسي ( )2-30( ٍ )1-30زر لجِّب زر
 x=±Lثِ رٍاثظ ( )28ؽبهل سؼساز ( 4)N+1هؼبزلِ ذَاّس ثَز وِ ثب اػوبل آًْب
ثَاثز اًشگزالگيزي ثسعز هيآيس.

 -1-3بزرسي َمگزایي وتبیج

زر سئَري اليِاي ،اليِّبي فيشيىي زر لويٌيز ثِ سؼساز هؾرقي اليِ ػسزي
سمغينثٌسي هيؽَز .سؼساز اليِّبي ػسزي زر ّز اليِ فيشيىي ثب ً pؾبى زازُ
هيؽَز .اگز سؼساز سمغيوبر ّوِ اليِّب ثب يىسيگز ثزاثز ثبؽس زر ايٌقَرر
سؼساز ول اليِّبي ػسزي لويٌيز ثزاثز ثب  N=M×pذَاّس ثَز وِ  Mسؼساز
اليِ ّبي فيشيىي هَخَز زر لويٌيز اعز .زلز ًشبيح رٍػ اليِاي هرقَفب
زر ديؼثيٌي سٌؼّبي ثزٍى ففحِاي ثِ سؼساز سمغيوبر ػسزي اعشفبزُ
ؽسُ زر حل هغبلِ ثغشگي زارز .لذا اثشسا ثزاي اعويٌبى اس ّوگزايي ًشبيح
ػسزي ًغجز ثِ افشايؼ سؼساز سمغيوبر ػسزي ٍ ثزرعي سؼساز اليِ ػسزي
السم ثزاي ثسعز آٍرزى زلز السم ،همسار سٌؼ ثزٍى ففحِاي ػوَزي  zزر
چٌس ًمغِ اس لجِ دَعشِ  ]90/0[sثز حغت افشايؼ سؼساز اليِّبي ػسزي هَرز
ثزرعي لزار هيگيزز .فزك ؽسُ اعز وِ دَعشِ سحز فؾبر زاذلي ثِ اًساسُ
 Pi=1MPaلزار گزفشِ اعز .زر ؽىل  2همسار سٌؼ ثزٍى ففحِاي ػوَزي
 zزر لجِ آساز دَعشِ زر  x=Lثز حغت سؼساز اليِّبي ػسزي زر ّز اليِ
فيشيىي p ،آهسُ اعز سب سٌؼ ديؼثيٌي ؽسُ ثز حغت افشايؼ سؼساز اليِّبي
ػسزي زر ّز اليِ هَرز هغبلؼِ لزار گيزز .ايي خسٍل همسار سٌؼ  zزر لجِ
 x=Lزر ًمبط  z=tk ٍ z=0 ،z=-tkرا ًؾبى هيزّس وِ ايي ًمبط هحل سوبط
اليِّبي فيشيىي زر دَعشِ هيثبؽس .زر ؽىل  2هالحظِ هيؽَز وِ زر z=0
ثب افشايؼ سؼساز اليِّبي ػسزي همسار سٌؼ  zاثشسا سغييزار ًَعبًي وَچىي
وززُ اعز ٍ عذظ ثب افشايؼ  ،pهمسار سٌؼ زر ايي ًمغِ افشايؼ يبفشِ ٍ ثِ
همسار ّ 0/6611MPaوگزا ؽسُ اعزٍ .لي هالحظِ هي ؽَز زر ًمبط z=±tk
ثب افشايؼ سؼساز اليِّبي ػسزي همسار سٌؼ  zثغَر ديَعشِ افشايؼ يبفشِ ٍ
ثِ همسار هؾرقي ّوگزا ًؾسُ اعز.
جذيل  1ذَاؿ هىبًيىي اليِّبي وزثي -ادَوغي (]34[ )T300/5208
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ٍاضح اعز وِ زر دَعشِ ً ]90/0[sمبط  z=±tkلجِ آساز زر عغح
هؾشزن ثيي زٍ اليِ ثب ساٍيِّبي هشفبٍر را ًؾبى هيزّس ٍ  z=0عغح

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

ثزاي سىويل حل هغبلِ ؽزايظ هزسي هغبلِ زر لجِّبي آى زر  x=±Lثبيس ثِ
دبعد ثسعز آهسُ اػوبل ؽَز سب ثبثزّبي هدَْل اًشگزالگيزي }{K2} ٍ {K1
زر رٍاثظ ( )28ثسعز آيس .سؼساز ) 4(N+1ثبثز هدَْل ثب اػوبل ّويي سؼساز
ؽزط هزسي زر لجِّبي دَعشِ ثسعز هيآيس .ثزاي لجِ آساز ؽزايظ هزسي
حبون ثز لجِّب ثقَرر سيز هيثبؽس.

زر ايي لغوز سَسيغ سٌؼ زر دَعشِ اعشَاًِاي وبهذَسيشي ثغشِ وِ سحز ثبر
فؾبري اس عوز زاذل ٍ ذبرج لزار زارز هَرز ثزرعي لزار گزفشِ اعز ٍ ًشبيح
ػسزي اس سَسيغ سٌؼّب زر اعشَاًِ وبهذَسيشي اس خٌظ وزثي-ادَوغي
( )Carbon/Epoxyثب اليِگذاري هشمبرى ٍ ًبهشمبرى ارايِ ؽسُ اعز .ذَاؿ
هىبًيىي اليِّبي وزثي-ادَوغي زر خسٍل  1آهسُ اعز .ؽؼبع هشَعظ
اعشَاًِ ثزاثز ثب ً ٍ Rغجز ؽؼبع ثِ ضربهز ثزاثز R/h=50زر ًظز گزفشِ ؽسُ
اعز .زر ًشبيح ػسزي دَعشِ وبهذَسيشي  4اليِ ثب اليِگذاريّبي ،]90/0[s
 [90/0/90/0] ٍ ]0/90[sهَرز ثزرعي لزار گزفشِ اعز وِ ساٍيِ ففز ًؾبى
زٌّسُ اليبف زر راعشبي هحَري ٍ ساٍيِ ً 90ؾبى زٌّسُ اليبف هحيغي اعز.
ضربهز اليِّبي فيشيىي زر لويٌيز ثب ً tkؾبى زازُ هيؽَز ٍ فزك ؽسُ
اعز ضربهز اليِّبي فيشيىي زر لويٌيز ثب ّوسيگز ثزاثز هيثبؽس .فؾبر
زاذلي ٍارز ثز اعشَاًِ ثزاثز ثب  ٍ Piفؾبر ذبرخي  Poزر ًظز گزفشِ ؽسُ ٍ
هيساى سٌؼ ًبؽي اس آى ٍ هرقَفب دسيسُ اليِ هزسي زر لجِّبي  x=±Lهَرز
ثزرعي لزار گزفشِ اعز .ضربهز دَعشِ ثزاثز ثب  ٍ hعَل آى ثزاثز ثب  5hزر
ًظز گزفشِ ؽسُ اعز.
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هؾشزن ثيي زٍ اليِ هؾبثِ (ثب ذَاؿ يىغبى) اعز .هالحظِ هيؽَز وِ زر
ديؼثيٌي سئَري اليِاي زر عغح هؾشزن  0/90 ٍ 90/0همسار سٌؼ  zزر
لجِ آساز ّوگزا ًؾسُ اعزٍ .لي زر عغح ّ z=0وگزايي فَرر گزفشِ اعز .اس
رًٍس افشايؼ سٌؼّب زر ًمبط  z=±tkهؾبّسُ هيؽَز وِ زر لجِ آساز دَعشِ
همسار سٌؼ ػوَزي  zزر عغح هؾشزن اليِّب ثب ذبفيز (ساٍيِ) هشفبٍر ثب
افشايؼ سؼساز اليِّب ثِ همسار هؾرقي ّوگزا ًويؽَز ٍ ثب افشايؼ سؼساز
اليِّب افشايؼ هييبثس ٍ گوبى هيرٍز وِ زر ايي ًمغِ سٌؼ  zزاراي سىيٌگي
اعز وِ زر سحميمبر اًدبم ؽسُ سَعظ هحممبى ديؾيي ثِ ايي هَضَع اؽبرُ
ؽسُ اعز ّز چٌس وِ ثب اعشفبزُ اس حل ػسزي ًويسَاى ايي هَضَع را اثجبر
وزز ٍلي هؾبّسُ هيؽَز وِ حل اليِاي ًيش ّوگزايي سٌؼ زر ايي ًمبط را
ًؾبى ًويزّس .ثب زلز زر همبزيز سٌؼ ثزٍى ففحِاي  zزر ؽىل  2هالحظِ
هي ؽَز وِ همسار ايي سٌؼ زر لجِ آساز زر عغح سوبط اليِّب ثب ساٍيِّبي
هشفبٍر ( )z=±tkاس همسار فؾبر زاذلي ٍارزُ ثز دَعشِ ( )1MPaثشرگشز اعز.
ثزاي ثزرعي ثيؾشز زر هَرز ّوگزايي ًشبيح ًغجز ثِ افشايؼ سؼساز اليِّبي
ػسزي ثىبر رفشِ زر سئَري اليِاي همسار سٌؼ  zزر ًَاحي زٍرسز اس لجِ آساز
زر همغغ  x= L/2ثزاي ًمبط  z=0 ،z=tkزر ؽىل  2آهسُ اعز .ثب همبيغِ
ّوگزايي زر همغغ  ٍ x=Lهمغغ  x= L/2هالحظِ هيؽَز وِ همسار سٌؼّب
زر ايي همغغ ثب افشايؼ سؼساز اليِّب ثب ًزخ ثباليي ّوگزا ؽسُ اعز .لذا ًشيدِ
هيؽَز وِ زر ًَاحي زٍرسز اس لجِ آساز ثب افشايؼ سؼساز اليِّبي ػسزي سٌؼ
ّب ثب ًزخ ثباليي ّوگزا ؽسُ اعز ٍ ػسم ّوگزايي فمظ ثزاي لجِ آساز ٍ عغح
سوبط اليِ ّبي ثب ذَاؿ هشفبٍر اعز .ثزاي ًَاحي زيگز ثب افشايؼ سؼساز
اليِّبي ػسزي ّوگزايي سٌؼ ّب ثب ًزخ ثغيبر ذَثي فَرر گزفشِ اعز.
هالحظِ هيؽَز ثزاي ًمبط زٍر اس لجِ افشايؼ سؼساز اليِّبي ػسزي سبثيز لبثل
سَخْي زر همسار سٌؼ ًساؽشِ اعز ٍ سئَري اليِاي حشي ثب سؼساز ون اليِ
ػسزي ثب زلز ثباليي همسار سٌؼّبي ثزٍى ففحِاي را زر زٍر اس لجِّب ديؼ
ثيٌي وززُ اعز وِ ًؾبى هيزّس افشايؼ سؼساز اليِّب ثزاي ثسعز آٍرزى
سٌؼّب زر دَعشِ زر زٍر اس لجِّب ضزٍرر ثباليي ًسارزٍ ،لي ثزاي ثبال ثززى
زلز زر ديؼ ثيٌي همسار سٌؼّبي ثزٍى ففحِاي زر ًشزيىي لجِّب السم
اعز سؼساز اليِّبي ػسزي زر سئَري اليِاي افشايؼ يبثس.
1.5
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ضکل  2ثزرعي ّوگزايي سٌؼ ثزٍى ففحِاي ًغجز ثِ افشايؼ سؼساز اليِّبي ػسزي
 -2-3مقبیسٍ وتبیج تئًری الیٍای بب وتبیج ريش المبن محذيد

زر رٍػ اليِاي هغبلِ فمظ زر راعشبي ضربهز ثب زر ًظز گزفشي اليِّبي
ػسزي گغغشِعبسي هيؽَز لذا زر ايي رٍػ گغغشِعبسي زر راعشبي زرٍى

عيسی احمدی

ففحِ اًدبم ًويؽَز ٍ لذا هؼبزالر حبون ثز هغبلِ اس هؼبزالر دبرُاي ثِ
هؼبزالر زيفزاًغيل هؼوَلي سجسيل ؽسُ اعز .زر رٍػ الوبى هحسٍز ()FEM
ًبحيِ حل زر ّوِ خْبر ثب اعشفبزُ اس الوبىّب گغغشِعبسي هيگززز .ثزاي
ثزرعي ٍ همبيغِ ًشبيح حبفل اس حل ثب اعشفبزُ اس رٍػ اليِاي ٍ ًشبيح حبفل
اس حل الوبى هحسٍز ،هغبلِ هَرز ًظز ثب اعشفبزُ اس رٍػ الوبى هحسٍز زر ًزم
افشار اًغيظ هسلعبسي ؽسُ اعز ٍ ًشبيح حبفل اس زٍ رٍػ ثب يىسيگز
همبيغِ ؽسُ اعز .ثزاي ايي هٌظَر اثشسا اعشَاًِ هَرز ًظز ثقَرر هسل
هشمبرى يه ّؾشن زر ًزمافشار ثقَرر عِ ثؼسي هسلعبسي ؽسُ ٍ ثب اعشفبزُ
اس الوبى  Solid46سحليل ؽس .زر ايي حبلز ول ضربهز دَعشِ ثِ  20الوبى،
هحيظ هسل ثِ  120الوبى ٍ عَل هسل ثِ  60الوبى سمغين ؽس .زر ايي حبلز
سؼساز ول گزُّب زر هسل حسٍز ّ 150شار گزُ هيثبؽس ٍ لذا حدن هحبعجبر
الوبى هحسٍز زر ايي هسل عِ ثؼسي ثغيبر سيبز اعزّ .زچٌس رًٍس سَسيغ سٌؼ
ّبي ثزٍى ففحِاي ثسعز آهسُ زر ايي هسل ثغَر ولي هؾبثِ ًشبيح رٍػ
اليِاي اعز ٍلي اًغجبق وبفي ثيي ًشبيح الوبى هحسٍز ٍ سئَري اليِاي
هالحظِ ًؾس ٍ لذا ثزاي رعيسى ثِ زلز هغلَة هي ثبيغز سؼساز الوبىّب
افشايؼ هييبفز وِ ثب سَخِ ثِ هحسٍزيز حبفظِ وبهذيَسز سهبى حل ثغيبر
افشايؼ هييبفز .اس عزف زيگز ثب سَخِ ثِ ايٌىِ ثزاي اليِگذاري هشؼبهس اهىبى
هسلعبسي هغبلِ ثقَرر هشمبرى هحَري ٍخَز زارز لذا ثِ هٌظَر افشايؼ
زلز ًشبيح الوبى هحسٍز اس هسل هشمبرى هحَري زر ًزمافشار اًغيظ اعشفبزُ
ؽس .ثزاي هسلغبسي هشمبرى هحَري هغبلِ زر ًزم افشار اًغيظ اس الوبى
 Plane82اعشفبزُ ؽسُ اعزّ .ز اليِ فيشيىي زر راعشبي ضربهز ثِ 20
الوبى سمغين ؽسُ اعز ٍ عَل اعشَاًِ ثِ  50الوبى سمغين ؽسُ اعز .ثب ايي
ؽجىِثٌسي دَعشِ زر راعشبي ضربهز زاراي  161گزُ ٍ زر راعشبي عَل
زاراي  101گزُ ذَاّس ثَز ٍ سؼساز ول گزُ زر ايي هسل سمزيجب ثزاثز ثب 6181
گزُ هيثبؽس .لذا ًشبيح ثسعز آهسُ اس حل ايي هسل الوبى هحسٍز هشمبرى
هحَري ثب ًشبيح حبفل اس رٍػ اليِ اي وِ زر ايي همبلِ اس آى اعشفبزُ ؽسُ
اعز همبيغِ ٍ ثزرعي ؽسُ اعز .ثزاي همبيغِ يه اعشَاًِ چْبر اليِ هشمبرى
ثب اليِگذاري  [0/90]sوِ سحز ثبر فؾبري لزار زارز اًشربة ؽسُ اعز .سَسيغ
سٌؼثزٍى ففحِاي  zثزاي اليِگذاري  [0/90]sسحز ثبرگذاري فؾبر زاذلي
 Pi=1MPaزر عغح هؾشزن اليِّبي فيشيىي دَعشِ (زر عغَح ٍ z/tk=±1
 )z/tk=0ثز حغت هرشقِ عَل  xزر ؽىل  1آهسُ اعز ٍ ًشبيح سئَري
اليِ اي ثب ًشبيح الوبى هحسٍز هشمبرى هحَري همبيغِ ؽسُ اعز .زر ؽىل 3
هالحظِ هيؽَز وِ زر  z/tk=0وِ اليِ هيبًي دَعشِ هيثبؽس اًغجبق ًشبيح
زٍ رٍػ ثغيبر ذَة اعز .ثزاي عغَح  z/tk=±1وِ عغح سوبط اليِّبي
ثب ساٍيِ هشفبٍر هيثبؽس ّوبًگًَِ وِ هالحظِ هيؽَز اًغجبق ًشبيح سئَري
اليِ اي ٍ ًشبيح الوبى هحسٍز ثغيبر ذَة اعز ٍ ثب ًشزيه ؽسى ثِ لجِ آساز
اذشالف وَچىي زر ًشبيح زٍ رٍػ هالحظِ هيؽَز .سَسيغ سٌؼ ثزؽي xz
زر عغَح  z/tk=0 ٍ z/tk=±1ثزاي ايي دَعشِ زر ؽىل  4آهسُ اعز ٍ
ًشبيح آى ثب ًشبيح الوبى هحسٍز همبيغِ ؽسُ اعز .هالحظِ هيؽَز وِ زر
ًَاحي زاذلي سَسيغ سٌؼ ثزؽي ثسعز آهسُ اس زٍ رٍػ اًغجبق ثغيبر ذَثي
زارز .زر ًشزيىي لجِ سٌؼ ثزؽي افشايؼ يبفشِ ٍ ثِ حساوثز همسار ذَز رعيسُ
اعز .هالحظِ هيؽَز وِ سٌؼ ثزؽي ديؼثيٌي ؽسُ ثب سئَري اليِاي ؽزط
هزسي آساز دَعشِ را ثب زلز ثباليي ارضب وززُ اعز ٍ سٌؼ ثزؽي زليمب زر لجِ
ثِ ففز رعيسُ اعز ٍلي ًشبيح رٍػ الوبى هحسٍز زر لجِ ؽزط هزسي آساز را
ارضب ًىززُ اعز .زر ًشبيح ثسعز آهسُ ثب سئَري اليِاي  49اليِ ػسزي زرول
ضربهز دَعشِ زر ًظز گزفشِ ؽسُ اعز زر فَرسي وِ زر رٍػ الوبى هحسٍز
ثزاي رعيسى ثِ خَاة هغلَة  161گزُ زر ضربهز دَعشِ زر ًظز گزفشِ

تحليل تنشهای بين الیهای دز پوستههای استوانهای كامپوشیتی با الیهگرازی متعامد تحت بازگرازی شعاعی

ؽسُ اعز وِ ًؾبى هيزّس سئَري اليِاي ثب سؼساز ووشز سمغيوبر ػسزي
ًشبيح ثغيبر ذَثي را ارايِ هيوٌس .زر  z=0سٌؼ ثزؽي زر اليِگذاري هشمبرى
ثغيبر وَچه اعز.
1.5

LWT

LWTAxisymmetric FEM
FEM

1
0.5
z/t =1
k

z/t =0
k

-0.5
-1

)z (MPa

0

z/t =-1
k

-1.5
-2

1

0.6

0.8

0.2

0.4

-0.2

0

-0.4

-0.8

-0.6

-2.5
-1

x/L

ضکل  3همبيغِ سَسيغ سٌؼ  zزر عغَح هؾشزن اليِّبي هدبٍر دَعشِ ،]0/90[s
سئَري اليِاي ٍ الوبى هحسٍز
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0
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ثزاي ثزرعي اثز سغييز اليِگذاري زر سَسيغ سٌؼّبي ثزٍى ففحِاي ،سَسيغ
سٌؼ  zثز حغت  xزر دَعشِ ًبهشمبرى ] [90/0/90/0زر ؽىل  6آهسُ اعز.
ثب همبيغِ ًوَزارّبي  6 ٍ 5 ،3هالحظِ هيؽَز وِ سَسيغ ٍ اًساسُ سٌؼ ثزٍى
ففحِاي ػوَزي زر دَعشِ اعشَاًِاي ثِ ؽسر هشبثز اس سزسيت چيٌؼ اليِّب
زر لويٌيز هيثبؽس .سَسيغ سٌؼ ثزؽي ثزٍى ففحِاي  xzزر عغح هؾشزن
اليِّبي هدبٍر زر دَعشِ  [90/0/90/0] ٍ ]90/0[sثِ سزسيت زر ؽىل ٍ 7
ؽىل  8آهسُ اعز .زر ايي ًوَزارّب هالحظِ هيؽَز وِ سٌؼ ثزؽي زٍر اس
لجِّب زر حَالي ٍعظ اعشَاًِ x=0 ،ثزاثز ففز اعز ٍلي ثب زٍر ؽسى اس ٍعظ
اعشَاًِ ٍ ثب ًشزيه ؽسى ثِ لجِ سٌؼثزؽي ثزٍى ففحِاي رؽس وززُ ٍ زر
ًشزيىي لجِ ثِ همسار حساوثز ذَز هيرعس ٍ عذظ ّوبًگًَِ وِ اًشظبر هيرٍز
زر لجِ آساز ثِ عوز ففز وبّؼ هييبثس .زر اليِگذاري هشمبرى  ]90/0[sهمسار
سٌؼ ثزؽي زر زٍ عغح  z=-tk ٍ z=tkسمزيجب لزيٌِ هيثبؽس ٍ زر عغح
هيبًي z=0 ،همسار ايي سٌؼ سمزيجب ثزاثز ثب ففز اعز .زر ؽىل ّ 8وبًگًَِ وِ
اًشظبر هيرٍز زر دَعشِ ثب اليِگذاري ًبهشمبرى [ ]90/0/90/0همسار سٌؼ ثزؽي
زر اليِ هيبًي  z=0ثزاثز ففز ًويثبؽس ٍ زاراي همسار لبثل همبيغِ ثب عغَح
زيگز اعز .هالحظِ هيؽَز وِ زر عغَح هؾشزن  z=±tkحساوثز همسار
سٌؼ ثزؽي زر ًشزيىي لجِ ثزاي اليِگذاري ًبهشمبرى [ ]90/0/90/0ثِ حسٍز
 0/9MPaرعيسُ اعز .ثب همبيغِ ؽىل  4ثب ؽىل ً 7شيدِ هيؽَز وِ سَسيغ
سٌؼ ثزؽي  xzزر دَعشِ ثب اليِگذاري  [0/90]sاس ًظز اًساسُ سفبٍر لبثل
هالحظِاي ثب سَسيغ سٌؼ ثزؽي زر اليِگذاري ً [90/0]sسارز ٍلي ػالهز
سٌؼ ثزؽي  xzزر ايي زٍ اليِگذاري ثب يىسيگز هشفبٍر اعز.
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)z (MPa

0.4

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

ثب سَخِ ثِ اعويٌبى اس زرعشي ًشبيح ،زر ازاهِ سَسيغ سٌؼّبي ثزٍى ففحِاي
ٍ زرٍى ففحِاي زر اعشَاًِ هشمبرى ٍ ًبهشمبرى هَرز ثزرعي لزار گزفشِ اعز.
اثشسا دَعشِ ثب اليِگذاري هشمبرى  ]90/0[sسحز ثبر فؾبري زاذلي Pi=1MPa
زر ًظز گزفشِ ؽسُ اعز .سَسيغ سٌؼ ثزٍى ففحِاي ػوَزي  zثز حغت
هرشقِ عَلي  xزر عغَح هؾشزن اليِّبي فيشيىي زر عغَح ٍ z/tk=±1
ّوچٌيي زر z/tk=0زر ؽىل  5آهسُ اعز .زر ؽىل  5هالحظِ هيؽَز وِ
همسار سٌؼ zزر ًشزيىي لجِّبي آساز ثب عزػز ثباليي رؽس وززُ ٍ زر لجِ ثِ
همسار حساوثز ذَز افشايؼ يبفشِ اعزّ .وبًگًَِ وِ هالحظِ هيؽَز سٌؼ
ػوَزي ثزٍى ففحِاي زر لغوزّبي زاذلي دَعشِ زٍرسز اس لجِّب ثِ ػلز
فؾبر زاذلي زاراي ػالهز هٌفي اعز ٍلي زر ًشزيىي لجِ همسار آى افشايؼ
يبفشِ ٍ اس فؾبري ثِ وؾؾي سجسيل ؽسُ اعز .ايي سٌؼ وؾؾي زر لجِ هي
سَاًس هٌدز ثِ خسايؼ اليِّبي دَعشِ زر لجِ ؽَز .زر ؽىل  1هالحظِ ؽس
وِ ثزاي اليِگذاري  [0/90]sهمسار سٌؼ  zزر  z/tk=-1 ٍ z=0فؾبري اعز.
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اي ػوَزي وبّؼ يبفشِ اعز ٍ زر ًَاحي زٍرسز زر  x=0/5Lسَسيغ سٌؼ زر
ّز اليِ سمزيجب ذغي اعز ٍ همسار آى ًيش زر همبيغِ ثب ًَاحي هزسي ثغيبر
دبيييسز اعز .سَسيغ سٌؼ ثزؽي ً xzغجز ثِ ضربهز دَعشِ  zزر لجِ آساز ٍ
زر ًَاحي ًشزيه لجِ زر ؽىل  10آهسُ اعز .زر ايي ؽىل هؾبّسُ هيؽَز
وِ زر  x=Lوِ لجِ آساز دَعشِ هيثبؽس ففز ثَزى سٌؼ ثزؽي  xzزر ًَاحي
زٍرسز اس ًمبط ( z/tk=±1عغح هؾشزن اليِّبي  )0/90 ٍ 90/0ثب زلز
ثباليي ارضب هيؽَز ٍلي زر ًَاحي ًشزيه ثِ ًمبط  x=L ٍ z/tk=±1وِ عغح
سوبط زٍ اليِ هدبٍر ثب ساٍيِ هشفبٍر اليبف زليمب زر لجِ آساز اعز همسار سٌؼ
ثزؽي زچبر ًَعبًبر عزيؼي حَل ًمغِ ففز هيؽَز وِ ًؾبى هيزّس زر ايي
ًمبط همسار سٌؼ ثِ ػسز هؾرقي ّوگب ًؾسُ اعز .زر ؽىل  9هالحظِ هي
ؽَز زر ًَاحي ًشزيه لجِ آساز ( )... ٍ x =0/98L ،x =0/99Lزر ًشزيىي
عغَح هؾشزن اليِّبي ثب ساٍيِ غيز يىغبى ( )z/tk=±1سٌؼ ثزؽي لبثل
سَخْي ٍخَز زارز ٍ ثب زٍر ؽسى اس لجِ ( )x=0/5Lهمسار سٌؼ ثزؽي زچبر
وبّؼ هيؽَز .ايي رفشبر زر ؽىل ً 7يش هؾبّسُ هيؽَزّ .وچٌيي هالحظِ
هيؽَز وِ زر  ،z=±2tkهمسار سٌؼ ثزؽي ففز اعز وِ ًؾبى هيزّس سئَري
اليِ اي زر عغح زاذلي ٍ ذبرخي ؽزط هزسي سٌؼ ثزؽي را ارضب وززُ اعز.
سَسيغ سٌؼ  zزر ًشزيىي لجِ آساز ثزاي اليِگذاري  [90/0/90/0] ٍ ]0/90[sثز
حغت  zزر ؽىل  12 ٍ 11آهسُ اعز .همبيغِ ؽىل  12 ٍ 11 ،9سفبٍر ثيي
سَسيغ ٍ اًساسُ سٌؼ ػوَزي زر اليِگذاريّبي هرشلف را ًؾبى هيزّس.
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ثزاي ثزرعي ثيؾشز ،سَسيغ سٌؼ ً zغجز ثِ ضربهز دَعشِ زر لجِ آساز
 ٍ x=Lزر ًشزيىيّبي لجِ آساز زر دَعشِ  ]90/0[sزر ؽىل ً 9غجز ثِ
هرشقِ ً zؾبى زازُ ؽسُ اعز .هالحظِ هيؽَز وِ همسار  zزر عغح
زاذلي دَعشِ ( )z/tk=±2وِ فؾبر زاذلي اػوبل هيؽَز اس  -1MPaوِ
همسار فؾبر زاذلي اػوبلي هيثبؽس ؽزٍع ؽسُ ٍ ثِ همسار ففز زر عغح آساز
ذبرخي دَعشِ رعيسُ اعز وِ ًؾبى هيزّس زر سئَري اليِاي سٌؼ ػوَزي
ثزٍى ففحِاي ؽزايظ هزسي رٍي عغَح فَلبًي ٍ سحشبًي را ثب زلز ٍ زرعشي
ديؼثيٌي هيوٌس .زر ؽىل  9هالحظِ هيؽَز وِ همسار سٌؼ  zزليمب زر
لجِ آساز  x=Lثب ًشزيه ؽسى ثِ عغح هؾشزن ثيي اليِ  90زاذلي ثب اليِ
ففز هيبًي افشايؼ يبفشِ ٍ همسار آى اس حبلز فؾبري ثِ وؾؾي سغييز ديسا
وززُ اعز .زر لجِ  x=Lهمسار حساوثز سٌؼ وؾؾي زر عغح ً z=-tkجَزُ ٍ
همسار حساوثز آى سمزيجب زر  z=-0/91tkاسفبق افشبزُ اعز وِ زاراي همسار
ثيؾيٌِ ثزاثز ثب حسٍز  1/836MPaهيثبؽسّ .وچٌيي همسار سٌؼ ػوَزي زر
لجِ آساز ثيي اليِ ففز هيبًي ٍ  90ذبرخي زاراي يه همسار حساوثز زيگز
اعز وِ زر ًمغِ  z=0/91tkاسفبق افشبزُ اعز ٍ همسار آى ثزاثز ثب 2/005MPa
هي ثبؽس .عذظ زٍثبرُ سٌؼ ثِ حبلز فؾبري سجسيل ؽسُ ٍ زر ًْبيز زر عغح
 z=2tkوِ عغح ذبرخي دَعشِ اعز ثِ ففز رعيسُ اعز وِ ًؾبى زٌّسُ
زلز ثبالي سئَري اليِاي زر ديؼثيٌي سٌؼّبي ثزٍى ففحِاي اعز.
ّوچٌيي هالحظِ هيؽَز وِ ثب زٍر ؽسى اس لجِ آساز همسار سٌؼ ثزٍى ففحِ
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زر ًَاحي ًمبط  z=±tkثزاثز ثب ففز اعز ٍلي زر ايي ًمبط همسار سٌؼ هحَري
حَل ًمغِ ففز ًَعبى هيوٌس.
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[]90/0/90/0

x=L
x=0.98L
x=0.96L
* x=0.5L

]90/0[s

سَسيغ سٌؼ زرٍى ففحِاي هحَري  xزر لجِ ٍ ًَاحي ًشزيه لجِ ٍ
ّوچٌيي زر  x=0/5Lثزاي دَعشِ ثب اليِگذاري هشمبرى  ]0/90[s ٍ ]90/0[sوِ
سحز فؾبر زاذلي  Pi=1MPaلزار زارز زر ؽىل ؽىل  14 ٍ 13آهسُ اعز.
ٍاضح اعز وِ همسار سٌؼ هحَري زر لجِ آساز ثبيس ثزاثز ثب ففز ثبؽس.
ّوبًگًَِ وِ زر ؽىل  12هالحظِ هيؽَز زليمب زر لجِ  x=Lهمسار سٌؼ ثدش

 -4-3ببرگذاری فطبری خبرجي

زر ايي لغوز دَعشِ اعشَاًِ اي ثغشِ ثب اليِ گذاري ًبهشمبرى سحز ثبر فؾبري
اس عوز ذبرج اعشَاًِ هَرز ثزرعي لزار گزفشِ اعز ٍ ًشبيح هزثَط ثِ سَسيغ
سٌؼ ثزٍى ففحِ اي ثب ًشبيح ثزاي ثبر فؾبري زاذلي همبيغِ ؽسُ اعز .سَسيغ
سٌؼ ػوَزي  zزر دَعشِ اعشَاًِاي ] [90/0/90/0سحز ثبرگذاري فؾبري
ذبرخي ثِ اًساسُ  Po=1MPaزر ؽىل  16آٍرزُ ؽسُ اعزّ .وچٌيي سَسيغ
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هالحظِ هيؽَز وِ ثِ ػلز اذشالف زر ضزيت دَاعَى خبًجي-هحَري
اليِ ّب ،سٌؼ هحَري لبثل سَخْي زر ًَاحي زاذلي دَعشِ زٍر اس لجِّب ثَخَز
آهسُ اعزٍ .اضح اعز وِ اًشگزال ايي سٌؼ زر ضربهز دَعشِ همسار ًيزٍي
هحَري ٍارز ؽسُ ثز دَعشِ اعز وِ ثزاي دَعشِ ثب لجِ آساز اًشگزال سٌؼ
هحَري ثبيس ثزاثز ثب ففز ثبؽس .اًشگزالگيزي اس سٌؼ هحَري ًؾبى هيزّس
وِ همسار ًيزٍي هحَري ثزاثز ثب  0/09Nثسعز هيآيس وِ زر همبيغِ ثب ًيزٍي
ًبؽي اس سٌؼ ٍ 1MPaالؼب ًبچيش اعز ٍ ايي هغلت گَاّي زيگز ثز زلز
ثبالي رٍػ اليِاي زر ديؼثيٌي همسار سٌؼ هيثبؽس .سَسيغ سٌؼ هحيغي 
زر خسارُ دَعشِ  ]90/0[sزر ؽىل  15آهسُ اعز .هالحظِ هيؽَز وِ همسار
سٌؼ هحيغي زر ًشزيىي لجِ ٍ زر ًمبط زٍر اس لجِ ثغيبر ثِ يىسيگز ًشزيه
اعز ٍ اثز اليِ هزسي ثز سٌؼ هحَري لبثل سَخِ ًويثبؽس .همسار سٌؼ
هحيغي زر اليِّبي هحيغي ( )90ثغيبر ثشرگشز اس همسار ايي سٌؼ زر اليِ
ّبي هحَري اعز .ثب سَخِ ثِ ايٌىِ  R/hثزاي اعشَاًِ ثزاثز ثب  50اًشربة
ؽسُ اعز هالحظِ هيؽَز وِ همسار سٌؼ هحيغي زر اليِّبي هحيغي ثزاثز
ثب حسٍز  40MPaاعز ٍ همسار سٌؼ هحيغي زر اليِّبي هحَري ثزاثز ثب
حسٍز  4MPaاعز .همسار حساوثز سٌؼ ثزٍى ففحِاي ثزاي ايي اليِ گذاري
حسٍز  2MPaثسعز آهس .لذا هالحظِ هيؽَز وِ همسار سٌؼ ثزٍى ففحِ
اي حسٍز  5زرفس سٌؼ هحيغي زر اليِّبي هحيغي ٍ حسٍز  50زرفس
سٌؼ هحيغي زر اليِّبي هحَري اعز .ثب سَخِ ثِ ايٌىِ اعشحىبم زر وؾؾي
راعشبي اليبف ثزاي ايي وبهذَسيز حسٍز  ٍ 2000MPaاعشحىبم وؾؾي
ػوَز ثز اليبف حسٍز ( 40 MPaحسٍز 2زرفس اعشحىبم راعشبي اليبف) اعز
لذا ًمؼ هْن سٌؼّبي ثزٍى ففحِاي زر ثَخَز آٍرزى ؽىغز زر
دَعشِّبي وبهذَسيشي ثَضَح لبثل سؾريـ اعز.
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سٌؼ ػوَزي ً zغجز ثِ ضربهز دَعشِ  zثزاي ايي دَعشِ زر ؽىل 16
آهسُ اعز .زر ؽىل  17هالحظِ هيؽَز وِ همسار سٌؼ ػوَزي اس -1MPa
زر عغح ذبرخي ؽزٍع ؽسُ ٍ ثِ همسار ففز زر عغح زاذلي دَعشِ هيرعس.

عيسی احمدی

ثب همبيغِ ؽىل  12ثب ؽىل  17هالحظِ هيؽَز وِ حساوثز سٌؼ ػوَزي زر
ايي دَعشِ ثزاي ثبرگذاري فؾبر زاذلي حسٍز  ٍ 2MPaثزاي ثبرگذاري فؾبري
ذبرخي حسٍز  -3MPaاعز .سفبٍر سَسيغ سٌؼ ثزاي ثبرگذاري زاذلي ٍ
ذبرخي اس همبيغِ ؽىل  6ثب ؽىل ّ ٍ 16وچٌيي همبيغِ ؽىل  11ثب ؽىل
 17لبثل هالحظِ هيؽَز .هالحظِهيؽَز وِ ؽزايظ هزسي هزثَط ثِ زر
عغَح زاذلي ٍ ذبرخي اعشَاًِ ثزاي ايي ًَع ثبرگذاري ًيش ثب زلز ثباليي
ارضب ؽسُ اعز.
 -4وتیجٍگیزی
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زر ايي همبلِ فزهَلثٌسي سئَري اليِاي ثزاي دَعشِ اعشَاًِاي ثغشِ
وبهذَسيشي ثب اعشفبزُ اس سئَري اليِاي ثز هجٌبي خبثدبيي ارايِ ؽسُ اعز.
سَسيغ سٌؼّبي ثزٍى ففحِاي ٍ زرٍى ففحِاي زر دَعشِ هشمبرى ٍ ًبهشمبرى
هشؼبهس سحز ثبر فؾبر زاذلي ٍ ذبرخي هَرز ثزرعي لزار گزفشِ اعز ٍ اثز
اليِ هزسي زر سَسيغ سٌؼّب هَرز سبويس لزار گزفشِ اعز .هالحظِ ؽسُ اعز
وِ همسار ديؼثيٌي ؽسُ ثزاي سٌؼ ثزٍى ففحِاي زر لجِ آساز دَعشِ زر
هحل سوبط زٍاليِ ثب ساٍيِ هشفبٍر ثب افشايؼ سؼساز اليِّبي ػسزي زر سئَري
اليِاي افشايؼ يبفشِ اعز ٍلي زر عبيز ًمبط همسار سٌؼّب ثب افشايؼ سؼساز
اليِّبي ػسزي زر سئَري اليِاي ثِ عزػز ّوگزا ؽسُ اعز .ثزاي ثزرعي ٍ
همبيغِ زلز ًشبيح زر سئَري اليِاي ثب ًشبيح رٍػ الوبى هحسٍزً ،شبيح رٍػ
سئَري اليِ اي ثب ًشبيح حبفل اس هسلغبسي هشمبرى هحَري الوبى هحسٍز
همبيغِ ؽسُ اعز .هالحظِ ؽسُ اعز وِ زر حيي اًغجبق ثغيبر ذَة ثيي
ًشبيح سئَري اليِاي ثب ًشبيح رٍػ الوبى هحسٍز ،زلز سئَري اليِاي زر
ارضبي ؽزايظ هزسي سٌؼّب ثبالسز اعز .سئَري اليِاي ثب زلز ثغيبر ثباليي
ؽزايظ هزسّب را زر عغَح زاذلي ٍ ذبرخي دَعشِ ثزاي سٌؼّبي ثزٍى
ففحِاي ارضب هيوٌس .زر اليِگذاري  ]90/0[sهمسار حساوثز سٌؼ ػوَزي
ثزٍى ففحِاي وؾؾي زر هزسّبي آساز ثزاثز حسٍز  2ثزاثز فؾبري زاذلي
اعز ٍ زر  z=0/91tkاسفبق افشبزُ اعز ٍ سٌؼ ثزٍى ففحِاي ػوَزي فؾبري
حسٍز  1/05ثزاثز فؾبر زاذلي اعز .زر اليِ گذاري  ]0/90[sهمسار سٌؼ ثزٍى
ففحِاي ػوَزي وؾؾي حسٍز  1/45ثزاثز فؾبر زاذلي ٍ همسار سٌؼ ػوَزي
ثزٍى ففحِاي فؾبري حسٍز  2/3ثزاثز فؾبر زاذلي اعز .ايي اػساز ثزاي اليِ
گذاري ًبهشمبرى [ ]90/0/90/0ثزاي سٌؼ ػوَزي فؾبري حسٍز  -1/5ثزاثز ٍ
ثزاي سٌؼ وؾؾي حسٍز زٍ ثزاثز فؾبر زاذلي اعز .همسار حساوثز سٌؼ
ثزؽي ثزٍى ففحِاي ثزاي اليِگذاري  ]0/90[s ٍ ]90/0[sحسٍز  0/85ثزاثز
فؾبر زاذلي اعز ٍ ثزاي اليِگذاري ًبهشمبرى [ ]90/0/90/0همسار حساوثز
سٌؼ ثزؽي ثزٍى ففحِاي حسٍزا ثزاثز ثب همسار فؾبر زاذلي اعز .ثغَر ولي
سغييز خبي اليِّب همسار سٌؼّبي ثزٍى ففحِاي را سحز سبثيز لزار هيزّس.
ّوچٌيي همسار سٌؼ هحيغي ًبؽي اس فؾبر زاذلي زر لجِّب ًغجز ثِ ًمبط
زٍر اس لجِ سفبٍر لبثل سَخْي ًسارز .زر اليِگذاري  ]90/0[sسحز ثبر فؾبر
زاذلي ،زر اليِ هحيغي سٌؼ هحَري وؾؾي ثزاثز ثب  1/5ثزاثز فؾبر زاذلي
اعز ٍ زر اليِ هحَري سٌؼ هحَري فؾبري ثب حساوثز حسٍز  2ثزاثز فؾبر
زاذلي ايدبز هيؽَز وِ ثب سَخِ ثِ ايٌىِ اليِ هحيغي زر خْز هحَري
اعشحىبم لبثل سَخْي ًسارز ثبيس هَرز سَخِ لزار گيزز.
 -5پیًست
هبسزيظّبي فلجيز سئَري اليِاي زر راثغِ ( )18ثزاي دَعشِ ثقَرر رٍاثظ
( )32( ٍ )31ثسعز هيآيس وِ  hkضربهز اليِ ػسزي  kام اعز.
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