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 .اطالعات مربوط به پایان نامه
الف  :عنوان پايان نامه  :تحلیل كمانش ورق مستطیل شكل تقويت شده به روش EFG
□

فارسی

غیر فارسی □

ب  :نوع كار تحقیقاتی :
بنیادي

1

□

نظري□ 2

كاربردي 3

□

عملی

4

□

پ  :تعداد واحد پايان نامه :
ت  :پرسش اصلی تحقیق (مسألة تحقیق) :

بیان مسأله (تشریح ابعاد  ،حدود مسأله  ،معرفی دقیق مسأله  ،بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغییر های مربوطپرسش های تحقیق  ،منظور تحقیق )

ت

المانهاي ورق و پوستته بهصتورت وسیعی در سازه هاي فضايی ،زير سطحی و سیستم الكترومكانیک مورد
استتااده ررار ررفته میشتود ،بنابراي در سا هاي اخیر توجه محققان بیشماري به بررسی رفتار استاتیكی و
دينامیكی زيرستازه هاي مذكور جلب شتده است يكی از راهكارهاي متداو و مناسب در ببوود پارامترهاي
طراحی زيرستتازهها ،بكارریري ستتاختارهاي مركب شتتامل المان ورق (يا پوستتته) بههمراه پروفیلهاي تیر
تقويت كننده میباشتتتد با توجه به كاربرد فراوان ستتتاختارهاي مركب تیر-ورق با ابعاد متنوع در صتتتنايع
پیشترفته ،بررسی تاثیر پارامترهاي هندسی ( نظیر :ضخامت ،ممان اينرسی و

) بر روي پارامترهاي طراحی

(نظیر :ماكزيمم جابهجايی جانوی و ) ضروري میباشد
در اي

مطالعه ،تحلیل كمانش ورق مستطیلی تقويت شده فوالدي با شرايط مرزي مشخص به روش

) EFG ( Element free Galerkin methodانجام خواهد شد ايتدا معادالت حاكم بر ساختار ورق
تقويت شده با توجه به شرايط حاكم مسئله استخراج میشود سپس با استااده از روش  EFGمعادالت حل
شده و سپس نتايج بهصورت ررافهايی كه تغییرات بار بحرانی كمانش با تغییر پارامتر هندسی را نشان
میدهند ،ارائه میرردد نتايج بصورت كانتور و نمودار نمايش داده میشود به منظور صحهرذاري نتايج از
نتايج موجود در مراجع معتور و حل عددي اجزاي محدود استااده خواهد شد
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 .6سووابق مربوط (بیان منحصور سوابقح تحقیقات انجام شوده دربارض موضوع و نتای به دست مده در داخ و
خارج از کشور نظرهای علمی موجود دربارض موضوع تحقیق)
اكل و همكارانش [ ]1در پژوهشی به بررسی ببینهسازي ارتعاشاتی صاحات تقويتشده ايزوتروپ با استااده
از روش اجزاي محدود پرداختهاند در اي مطالعه با انجام تست تجربی و استخراج مودهاي مختلف
ارتعاشاتی با استااده از روش اجزاي محدود (نرمافزار  )Ansysفرآيند ببینهسازي صورت پذيرفته است
در مطالعهاي كه توسط هیت بريچز و تساي[ ]2ا رائه شده است ،با استااده از المانهاي سهررهاي در روش
اجزاي محدود به بررسی و تحلیل پايداري و تسلیم ريبها در ساختارهاي مشوک پرداخته شده است شیخ
وهمكارانش []3به بررسی رفتار كمانشی ورق تقوي شده فوالدي با المان تی شكل پرداختهاند در
پژوهشهاي مذكور پارامترهايی نظیر الغري عرضی ورق،الغري جان و با تیرچه مورد مطالعه پارامتري
ررار ررفتهاند در اي پژوهش ابتدا معادالت دتعاد استاتیكی حاكم بر ورق تقويت شده با هر شكل پروفیل
دلخواه استخراج شده است سپس در ادامه مد اجزاي محدودي براي ورق تقويت شده ارائه شده و نتايج
روش اجزاي محدود و تحلیلی مقايسه ررديده است زنگ و همكارانش [ ]4يک روش تجربی براي بازيابی
بار ورق تقويتشده كامپوزيتی ارائه نمودهاند در اي پژوهش ابتدا معادالت حاكم بر تعاد يک سلو
استخراج ررديده است و سپس با حل عددي معادالت ،تحلیلی بر روي ساختار مركب ارائه ررديده است
وسیلیو و همكارانش [ ]5معادالت حاكم بر تعاد استاتیكی ساختارهاي مشوک را استخراج نمودهاند
وسپس با استااده از معادالت حاكم به بررسی كمانش ساختارهاي مشوک مدور متقارن و غیر مدور
پرداختهاند همچنی ساموئل كیدان و همكارانش [ ]6روابطی براي بار بحرانی كمانش استوانه تقويتشده
را ارائه نمودهاند در اي پژوهش ابتدا ماتريس ساتی براي يک سلو از ساختار مركب استخراج ررديده
است ،سپس با اسمول رردن ماتريسهاي ساتی هر يک از سلو ها ،ماتريس ساتی كلی براي ساختار مركب
ارائه شده است معادالت ورق و پوسته با استااده از معادالت تعاد در يک المان در مرجع [ ]7استخراج
شده است فراریاداكیس و همكارانش [ ]8در پژوهشی به ببینهسازي طراحی پوستههاي تقويتشده با
المانهاي تیر پرداختهاند در اي تحقیق با استااده از يک الگوريتم پارامترهاي طراحی براساس وزن ببینه
شده است ررودي و همكارانش [ ]9تستهاي مختلف بر روي ورقهاي فوالدي تقويت شده انجام
دادهاند در پژوهش مذكور نتايج تست ورری فوالدي تقويت شده تحت اثر بار فشاري و خمشی ارائه
ررديده است همچنی میوري و همكارانش [ ]11در مطالعهاي با انجام تست به بررسی كمانش پنلهاي
تقويت شده فلزي تحت بار محوري و خمشی پرداختهاند رريشی و همكارانش تحلیل ترک روي ورق
ارتوتروپیک را به روش  EFGانجام دادند []11

 7الف) فرضیه ها (هر فرضیه به صورت يک جمله خوري نوشته شود )
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 1ساختار مركب از دو بخش شامل المان ورق و تیر تقويت كننده تشكیل شده است
 2جنس مواد فوالد میباشد
 .3روش تحلیلی با استفاده از روش  EFGصورت میگیرد.
 4تحلیل اجزاي محدود با استااده از نرمافزار آباكوس صورت میپذيرد

ب) تعريف كلید واژهاي مرتوط با پايان نامه (حدارل  5مورد)
ورق -تقويتی-روش  –EFGبار بحرانی -كمانش
 8اهداف تحقیق (شامل اهداف علمی 1كاربردي 2و ضرورت هاي 3خاص انجام تحقیق)
هدف اصلی از انجام اي پژوهش ،بررسی تاثیر پارامتري مختلف روي كمانش ساختارهاي مركب (شامل المان
تیر و ورق) میباشد ،كه الوته نتايج حاصل از اي تحلیل بهصورت ررافهايی ارائه میرردد
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 .9در صورت داشتن هدف کاربردی بیان نام بهره وران (اعم از مؤسسات موزشی و اجرایی و غیره) :
ررافهايی كه از تحلیل ساختار مركب منتج میرردد ،میتوان مرجع مناسوی براي مبندسان كه
در صنايع پیشرفته فضايی و زير سطحی و

به فعالیت میپردازند ،باشند ررافهاي مذكور

حاوي اطالعات مبم و توسط محقق میتواند بهآسانی بكار ررفته شود

 .11جنبح نو وری و جدید بودن تحقیق در چیست؟ ( اي رسمت توسط استاد راهنما تكمیل شود )

در اي تحقیق تمركز اصلی بر روي بررسی رفتار كمانشی ورق تقويتشده فوالدي با استااده از
روش  EFGمیباشد مطالعه روي ورق تقويتشده با بكارریري اي روش در منابع موجود
رزارش نشده است استااده از نرمافزار آباكوس به منظور راستیازمايی در انجام تحلیل در اي
پروژه صورت ررفته است و نتايج تحلیل بهصورت رراف ارائه میرردد

 .11روش کار:
الف :نوع روش تحقیق:
 .1شناخت موانی تئوري و بیان كامل مساله
 .2مطالعه پژوهشهاي پیشی در راستاي حل مساله
 .3بیان متغیرهاي هندسی موثر بر روي بار بحرانی كمانش
 .4ارائه معادالت حاكم بر ساختار ورق تقويتشده
 .5استخراج و تحلیل نتايج
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ارائه نتايج و مستندسازي پاياننامه
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تذکر :در تکمی قسمت  – 11الف موارد زیر لحاظ گردد.


شرح کام روش تحقیق بر حسب هدف ،نوع داده ها و نحوه اجراء (شام مواد ،تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب
مراح اجرایی تحقیق به تفکیك):



درخصوووت تفکیك مراح اجرایی تحقیق و توضوویح ن ،از به کار بردن عناوین کلی نظیر« ،گرد وری اطالعات اولیه»« ،تهیه
نمونه های زمون»« ،انجام زمایش ها» و غیره خودداری شده و الزم است در هر مورد توضیحات کام در رابطه با منابع و مراکز
تهیه دادهها و ملزومات ،نوع فعالیت ،مواد ،روشها ،استانداردها ،تجهیزات و مشخصات هر یك ارائه گردد.

ب) :متغیرها مورد بررسی در رالب يک مد مابومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه ریري متغیرها
الف -بار بحرانی كمانش
ب-ابعاد هندسی تقويتیها

پ) :روش گرد وری اطالعات (میدانی ،کتابخانه ای و غیره):

ف -استااده از منابع علمی كتابخانه اي

ستااده از مقاالت از طريق سايتباي معتور علمی نظیر الزوير  ،ساينس دايركت ،اشپرينگرو ساير منابع

ج -استااده از خروجی نرم افزار

ت) :ابزار گرد وری اطالعات

ث)  :روش تجزیه و تحلی اطالعات :

ستااده از كدنويسی متلب و خروجی نرم افزار متلب و نرم افزار عددي اجزاي محدود
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