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اعضای    و کرنش تغییر طول  3/0و ضریب پواسون  پاسکال  مگا  200000در شکل زیر با در نظر گرفتن مدول یانگ  

را با مقدار  را نوشته و آنها  همچنین، روابط تنش میزز و ناورداهای آن    را بدست آورید.  ACو )ج(    BC، )ب(  AB)الف(  

با المان  به دو روش دیگر یکی سه بعدی و دیگری در ادامه همین مسئله را   بدست آمده از نرم افزار مقایسه نمایید.

 مقایسه نمایید.  دوبعدیپوسته مدل کرده و نتایج را با حالت 

 

 » حل تئوری « 

 شوند: ها به صورت زیر محاسبه میای(، کرنششرایط مسئله )تنش صفحهبا توجه به 

휀𝑥 =
𝜎𝑥

𝐸
−

𝑣

𝐸
𝜎𝑦  →  𝛿𝐴𝐵 = 휀𝑥𝐿𝐴𝐵 = 10.20 𝜇𝑚   

휀𝑦 =
𝜎𝑦

𝐸
−

𝑣

𝐸
𝜎𝑥  →  𝛿𝐵𝐶 = 휀𝑦𝐿𝐵𝐶 = 2.40 𝜇𝑚 

𝛿𝐴𝐶 = 10.48  𝜇𝑚 

 : و ترسکا رابطه تنش میزز

𝜎𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠 = √𝜎1
2 − 𝜎1𝜎2 + 𝜎2

2 = √802 − 80 × 40 + 402 = 69.28 𝑀𝑃𝑎 

𝜎𝑇𝑟𝑒𝑠𝑐𝑎 = |𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛| = 80 − 0 = 80 𝑀𝑃𝑎 

 محاسبه ناورداهای تنش: 

𝐼1 = 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3 = 120    ,    𝐼2 = 𝜎1𝜎2 + 𝜎2𝜎3 + 𝜎1𝜎3 = 3200    ,    𝐼3 = 𝜎1𝜎2𝜎3 = 0 
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 : واحدها در آباکوس 1جدول  

 

 : روابط تنش میزز2جدول  
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در نظر گرفتن مدول یانگ  مگاپاسکال است. با    160و    120به ترتیب    zو    xدر شکل زیر تنش در راستای    :1تمرین  

 را بدست آورید.  ACو )ج(  BC، )ب( ABتغییر طول اعضای )الف(  0/ 34و ضریب پواسون گیگاپاسکال   87

 

 

ورق نشان داده شده در شکل زیر از یک طرف به دیوار متصل شده و از طرف دیگر تحت بار متمرکز    :2تمرین  

فزار آباکوس مدل کرده  اباشد. مسئله را با نرمنیوتن قرار گرفته است. ورق دارای یک صفحه تقارن می  5000کششی  

 در نظر گرفته شود.  3/0گیگاپاسکال و ضریب پواسون   200مدول یانگ ورق    ها را داخل ورق بدست آورید.و تنش

 

 

 


