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چکيده
 موضوع،بررسي رفتار غير خطي اعضاي لوله اي شكل تحت تأثير بار جانبي که بصورت ديناميکي وارد شود
 با بررسي منحني هاي نيرو – تغيير مكان مدل فرضي كه توسط روشهاي عددي بدست آمده.مقاله حاضر است
 پيش بارگذاري محوري و شرايط انتهايي تاثير بسزايي بر،مشخص شد كه پارامترهاي مختلف از جمله ضخامت
 بر اين اساس روش مناسبي براي محاسبه ظرفيت باقيمانده.ظرفيت باقيمانده عضو لولهاي تحت اثر ضربه جانبي دارد
 تفاوت نتايج تحليل.عضو لوله اي شك ل ارائه شده و نتايج در قالب يك نمودار با روشهاي پيشين مقايسه شده است
شبه استاتيكي تحقيقات گذشته در اين زمينه با نتايج ديناميكي در اين تحقيق مقايسه و براي سنجش دقت مدل
 نتايج بدست آمده با نتايج موجود در مقاالت و آزمايشات عملي در اين زمينه مورد مقايسه قرار گرفته،پيشنهادي
.است
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Parametric Analysis of Nonlinear Behavior of Tubular
Members under Lateral Dynamic Loads
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ABSTRACT
Non-linear behavior of tubular members with axial pre-load is studied against dynamic lateral impact.
Nonlinear behavior of these members would be due to material non-linearity (NLM) or geometric nonlinearity (NLG). Study of the curves of load displacement of arbitrary tubular member by analytical
solutions indicates that changes in parameters such as pipe thickness, magnitude of axial pre-loading, and
end conditions of the member under study has significant affect on their residual strength subject to
application of dynamic lateral impact. Based on this analysis, a reliable method for calculation of residual
strength of tubular member is proposed. The results of the comparison between the two methods using
quasi-static and dynamic analyses are shown in a diagram. In addition, to measure the reliability of the
model it has been validated using available test results from the literatures.
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 -1مقدمه

پرداختهاند .در بيشتر تحقيقاتي كه در اين زمينه صورت گرفته
اثر بار به شكل ثابت و شبه استاتيكي در نظر گرفته شده و

اعضاي لوله اي فوالدي بطور گسترده اي در سازه هاي

اندكي از آنها اثر ديناميكي بار را مد نظر قرار داده اند .همچنين

صنعتي مختلف مورد استفاده قرار ميگيرند .ازجمله اين

در اين مقاالت رفتار موضعي عضو تحت اثر بار جانبي بررسي

سازهها ،سازه هاي فراساحل ميباشند .اعضاي لوله اي در اين

شده ،اما اثر اين تغيير شكل بر كاهش ظرفيت باربري عضو

سازه ها دربرابر بارهاي جانبي ناگهاني ،مانند بار ناشي از

مورد بررسي قرار نگرفته است تعدادي از محققان [ ]0،19در

برخورد كشتي هاي تداركاتي ،سقوط اجسام سنگين بر روي

زمينه تغيير شكل پاياني عضودر هنگام اعمال ضربه تحقيقاتي

اين اعضا در مدت بهره برداري و بارهاي وارد شده به آنها

ارائه نمودهاند كه اطالعات مفيدي در زمينه تغيير شكل نهايي

بطور تصادفي در حين عمليات نصب ميباشند .فعاليتهاي

عضو ارائه ميدهند ،اما اين اطالعات تنها بر پايه پاسخ غير

بسياري براي بررسي رفتار و مقاومت اعضاي فوالدي انجام

خطي عضو در برابر بارجانبي كه به صورت شبه استاتيكي به

شده است .از بيشترين اين مطالعات ،بررسي مقاومت محوري

عضو اعمال شده ميباشند .رفتار عضو لولهاي در حالت

باقيمانده در لولههاي داراي فرورفتگي مي باشد .اين تحقيقات

همزماني نيروي محوري و بار جانبي در اكثر اين مقاالت مورد

بر اساس مطالعات آزمايشگاهي ،روشهاي عددي از قبيل اجزاي

توجه قرار نگرفته است ،حال آنكه در اين مقاله نشان داده

محدود و تفاضلهاي محدود و استفاده از مدلهاي تحليلي ساده

خواهدشد اثرفشاري بار محوري تأثير بسزايي بر فرورفتگي

شده ميباشند .از جمله اين مطالعات ميتوان به تحقيقات

ناشي از بار جانبي دارد .همچنين تأثير ميزان فرورفتگي بر

آزمايشگاهي ]1[ Smithاشاره كرد .اين مطالعات نشان ميدهند

كاهش ظرفيت باربري عضو را نشان داده و ثابت ميشود كه

كه لولههايي با مقياس كوچك وسيله رضايت بخشي براي

روشهاي تعيين ظرفيت باربري عضو پس از آسيب ديدگي

تحقيق در مورد اثر آسيب ديدگي بر روي اعضاي فوالدي و

مناسب نبوده و مقداري بيشتر از آنچه كه در عمل اتفاق ميافتد

مهارها) (braceميباشند .راه حل ديگري توسط ]2[ Ellinas

را منتج ميشوند .در حالت واقعي اعضاي لوله اي در حال

ارائه شده است .او با در نظر گرفتن هندسه فرو رفتگي و با

انتقال بارهاي بهره برداري بوده و اين بارها كه بيشتر بصورت

استناد به معادالت تعادل براي ناحيه فرورفته ،رابطهاي براي

محوري ميباشند نقش موثري را در توسعه آسيب هنگام

تعيين مقاومت محوري ارائه ميكند .روش ديگري نيز

برخورد جانبي خواهند داشت.

توسط  ]3[ Ellinas,Valsgardپيشنهاد شده است تا بار جانبي
پاياني در لوله اي با شرايط انتهايي ساده يا گيردار تعيين گردد.

 -2مدلسازي با روش اجزاء محدود

 ]4[ Tabyمدل سادهاي از اعضاي فوالدي فرورفته كه در

براي تحليل رفتار عضو لولهاي شكل با در نظر داشتن

معرض بار محوري قرار دارند ،ارائه كرده كه اين مدل با نتايج

مسائل غير خطي ،از يك مدل نمونه با ابعاد t=29 mm

آزمايشگاهي مربوط به  21نمونه كنترل شده است .ايده ديگري

 D=599mm،و L=3599mmاستفاده شده است .در سازه هاي

كه توسط ]5[ Pachecoپيگيري شده ،جايگزيني مدل واقعي

دريايي بيشتر لولههاي استفاده شده ،داراي نسبت قطر به

فرورفتگي با مدل ايده آل ميباشد تا بتوان با حداقل اطالعات،

ضخامت D/t≤399

و  7≤L/D≤15مي باشند .پيشتر ثابت

يعني عمق فرورفتگي مدل را ايجاد نموده و مقاومت محوري

شده] [8كه مدلهاي گوناگون لوله در اين محدوده كه در صنعت

لوله فرورفته را تعيين كرد Ricles .و همكارانش [ ]6نيز رابطه

فراساحل موارد استفاده زيادي دارند ،داراي رفتارهاي مشابهي

اي براي تعيين مقاومت باقي مانده لوله هاي فرو رفته تحت اثر

ميباشند ،بنابراين ابعاد اين مدل مناسب تشخيص داده شده و

نيروي محوري و ممان خمشي ارائه كرده اند كه با تكيه بر

تحت بررسي هاي مختلف اعمال بار جانبي قرار مي گيرد .از

نتايج آزمايشگاهي انجام شده است .هدف از ارائه اين مقاله

المان  Shell181براي مدلسازي در نرم افزار  Ansysاستفاده

تعيين ارتباط لنگر ،نيروي محوري و دوران براي اعضاي لوله

شده و به منظور حل دقيقتر ،محل اعمال بار با المانهاي ريزتري

اي فوالدي فرو رفته كه بصورت تيرستون عمل ميكنند

شبکه بندي شده است .تعداد المانهاي بکار رفته برحسب

ميباشد closed analytical solutions ]7[ . Fatt et alرابمنظور

آزمايشات مختلف و نتايج بدست آمده اصالح شده است.

تحليل ورق ،تحت بار ديناميکي پيشنهاد کرده است.

المان  Shell181يك المان چهار گرهي داراي قابليت هاي

 ]8[ Harding,Zeiniddiniنيز به بررسي رفتار ديناميكي اعضاي

مناسبي براي مدلسازي براي سازه هاي جدار نازك با پوسته

لوله اي شكل با پيش بارگذاري محوري ،تحت اثر بار ضربه اي

يكنواخت و شش درجه آزادي در هر گره ميباشد .اين المان
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قابل استفاده در تحليلهاي خطي ،دورانهاي بزرگ ،كرنشها و
تغيير شكلهاي بزرگ در تحليل غير خطي ميباشد .همچنين
مدل استفاده شده داراي مش مناسب براي تحليل توسط نرم

 -4تغيير شکل مقطع تحت اثر بار جانبي به شکل
منفرد
در صورتيكه تغيير شكل مقطع عضو در اين حالت مورد

افزار ميباشد.

بررسي گردد ،ديده ميشود كه همزمان با فرورفتگي جانبي در

 -3بررسي دقت مدل ساخته شده

قسمتي از ديواره لوله كه در زير بار جانبي قرار دارد ديواره

در اين بخش براي اطمينان از درستي مدل ساخته شده ،قبل
از انجام محاسبات ديناميكي نتايج حل استاتيكي با آزمايشات

سمت مقابل نيز كمي به داخل فرو ميرود اما سرعت و مقدار
اين فرورفتگي كمتر ميباشد.

موجود مقايسه ميشوند .همچنين تحليل استاتيكي روشي جهت
فراهم سازي اطالعات مفيد اوليه بوده و پارامترهاي موثر بر
پاسخ سيستم و نكات مهمي كه ميبايست در حل ديناميكي
مورد توجه قرار گيرند را در اختيار قرار خواهند داد.
مشخصات هندسي لوله مدل شده عبارتند از:
(Density=7/83e-6)Kg/mm^3
Poisson's ratios=9/3
(Material yield stress=249(N/mm^2
(Modulus of elasticity (E)=299e3(N/mm^2
Tangent modulus (Et)=E/15
L=3599mm

بار متمركز جانبي جهت آناليز غير خطي در چندمرحله
افزايشي برعضو اعمال شده ومنحني نيروتغيير شكل آن به
بدست آمده است .منحني بدست آمده با نتايج يك نمونه
آزمايشگاهي] [8در شكل( )1مقايسه شده است .در اين مرجع
خصوصيات مصالح بکار رفته در اين آزمايش و شرايط انتهايي
مشخص نشده اند ،شكل( )1مقايسه منحني حاصل از آناليز نرم
افزار براي دو مدل مختلف با شبکه بندي بسيار ريز به شرح
جدول( )1و منحني حاصل از نتايج آزمايشگاهي ميباشد.
جدول( :)1مشخصات مدلهاي مورد استفاده در شكل()1
قطر()mm

ضخامت()mm

نيروي
محوري ()N

مدل

599

25

29،999

رايانه اي

259

39

29،999

رايانه اي

149/1

41

29،999

تجربي

شکل( :)1مقايسه نتايج مدلهاي رايانه اي با مدل تجربي

اگر در يك نمودار منحني نيرو -تغيير شكل را براي هر دو
ديواره رسم شود ،منحني مشابه شكل( )2بدست ميآيد .در اين
منحني تغيير شكل قسمت مياني لوله كه به بيرون متمايل
ميشود نيزبه شکل قدر مطلق تغيير شکل رسم شده است.
همانگونه که در شکل نيز مشخص ميباشد نقطه  P2در سطح
مقطع عضو با سرعت بيشتري نسبت به نقطه  P3به سمت
خارج متمايل ميشود .در صورتيکه روند فرو رفتگي جانبي
ادامه پيدا کند ،عضو لولهاي پايداري جانبي خود را از دست
داده و فرو رفتگي به داخل که در پشت لوله اتفاق افتاده بود به
جاي خود باز خواهد گشت.

 -5اثر تغيير ضخامت
همانگونه كه پيشتر گفته شد پارامترهاي مختلفي بر منحني

همانگونه که در شكل( )1ديده ميشود ،نتايج محاسبات

نيرو تغيير شكل عضو لولهاي موثر ميباشند .يكي از

رايانهاي مدل با نتايج حاصل از آزمايش تجربي از روند

پارامترهاي مهم ،ضخامت ميباشد .در مدل موردنظر منحني

مشابهي برخوردار ميباشند و تفاوت نشان داده شده ميتواند

نيرو  -تغيير شكل براي حالتي كه مدل داراي ضخامتهاي

به دليل تفاوت در خواص مصالح و يا هندسه آنها باشد .اين

معادل  4/5 ،4 ،3 ،2/5سانتيمتر و %39بار نهايي به عنوان بار

محاسبات براي مدلي با شرايط انتهايي گير دار بدست آمده اند.

پيش محوري در هنگام اعمال بار جانبي ،موجود بوده بدست
آمده و در شكل( )3نشان داده شدهاند .به عنوان نمونه مشخص
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شد که اگر لولهاي با مشخصات مدل آناليز شده توسط نرم

 -6اثر شرايط انتهايي

افزار ،تحت بار جانبي حد اكثر تا  29, 999نيوتن قرار بگيرد .در
صورتيکه از ورقي به ضخامت  25ميليمتر استفاده شود ،تنها
 %59از اين بار کافي است تا تغيير شکلي در حدود  35ميليمتر
در آن ايجاد شود و در صورتيکه در همان لوله از ورقي به
ضخامت  45ميليمتر استفاده شود ،چيزي در حدود  %85نيرو
الزم است تا به همان فرو رفتگي رسيد .همان گونه كه در
شكل( )3مشخص ميباشد .با افزايش ضخامت ،تغيير شكل
جانبي كاهش پيدا كرده است.

در برخي از تحقيقات گذشته براي بدست آوردن بار نهايي
كه لوله آسيب ديده ميتواند تحمل كند ابتدا عضو لولهاي را با
شرايط انتهايي دو سر گيردار تحت اعمال بار جانبي قرار داده
و سپس جهت افزايش بار محوري و بدست آوردن ميزان آن،
دو سر لوله آزاد بوده و به شكل مفصلي درنظرگرفته شده
است .حال آنكه اين پژوهش نشان ميدهد كه شرايط انتهايي
عضو بر توسعه آسيب در هنگام اعمال بار جانبي اثرچشمگيري
داشته و بايد هنگام محاسبه ظرفيت نهايي عضو همان شرايطي
كه در هنگام اعمال بار جانبي در نظر گرفته شده منظور شوند.
براي بررسي اين موضوع درمدل ساخته شده ،شرايط انتهايي
را تغيير داده و مدل براي حاالت  Type 1 - Type 3بررسي
شد.
 ( Type 1هرردو سرعضرو در مقابرل جابجرايي و دوران
آزاد باشند)
( Type 2دوسر عضو تنهرا در مقابرل جابجرايي محروري
آزاد باشند)
( Type 3هردو سر عضو گير دار کامل باشند)
شكل( )4سه منحني نيرو  -تغيير مکان مدل با تکيه گاههاي

شکل( :)2منحنيهاي زمان-تغيير شکل براي سه نقطه متفاوت از مقطع
عضو لوله اي شکل

متفاوت را مقايسه ميكند .در اين شکل به خوبي مشخص است
که انواع مختلف تکيه گاهي ياد شده تا چه ميزاني بر عمق فرو
رفتگي موثر ميباشند.
اين منحني ها در شرايط  %39بار محوري نهايي و تحت اثر
نيروي جانبي بدست آمده است.
بررسيها نشان ميدهند که نتايج بدست آمده در حالت
 Type 1و  Type 2به هم نزديکتر ميباشند.

شکل( :)3منحني هاي نيرو -تغيير شکل جانبي براي ضخامتهاي
مختلف و تحت پيش بارگذاري  %39حداكثر بار نهايي محوري

در شكل( )2منحني تغيير شكل نقطه  P3براي امكان مقايسه
با تغيير شكل نقاط ديگر در عضو لولهاي به صورت قرينه و در
يك جدول نمايش داده شده است.
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شکل( :)4منحنيهاي مربوط به نيرو – تغيير مکان عضو لوله اي شکل
با شرايط مختلف انتهايي
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 -7تاثير پيش بارگذاري محوري

موضوع در شکل مشخص است.

 )1-7معموال هنگام برخورد احتمالي كشتي ها با اعضاي
لولهاي سازههاي فراساحل ،اين اعضا تحت بارهاي بهره
برداري و داراي نيروي محوري (بيشتر به شکل فشاري)
ميباشند .ممكن است شدت برخورد به ميزاني باشد كه اثر توام
پيش بارگذاري محوري و بار جانبي اعمال شده باعث تالشي
عضو گردد .در صورتيكه منحني بار تغيير مكان لوله تحت بار
متمركز جانبي براي حالتهاي مختلف پيش بارگذاري رسم شوند
اين موضوع به شكل مناسبي قابل درك خواهد بود .رويكرد
اغلب تحقيقات انجام شده براي بررسي تأثير برخورد ضربه بر
كاهش مقاومت محوري لولهها ،ايجاد يك نقص اوليه
( )Imperfectionبه واسطه اثر بار جانبي بر لوله ميباشد [4و.]5
محاسبات نشان ميدهد كه تغيير شکل لوله در اثر بار جانبي تا
پيش بارگذاري  %29بارنهايي محوري به هم نزديك ميباشند
اما مقادير فرورفتگي با افزايش اين بار بتدريج تفاوت زيادي
خواهند داشت .در بسياري از مراجع اين اثر هنگام بررسي
ظرفيت باقيمانده عضو لولهاي در نظر گرفته نشده است .در اين
مراجع ابتدا بارجانبي به لولهاي که داراي بار محوري نبوده
اعمال شده و لوله در اثر اين بار دچار يک فرورفتگي موضعي
شده است .سپس بار محوري فشاري تا آنجا که ديگر توانايي
تحمل بار را نداشته باشد افزايش مييابد .تفاوت ميان بار
محوري که لوله بدون آسيب ديدگي و لوله آسيب ديده
ميتوانند تحمل کنند ،به عنوان کاهش ظرفيت باربري عضو
تحت اثر بار جانبي معرفي شده است .حال آنکه در اين تحقيق
اين موضوع بدين شکل مطرح شده که از ابتدا نيروي جانبي
ميبايست بر لوله با پيش بارگذاري محوري اثر کند زيرا اين
حالت شرايط واقعي مسئله ميباشد .عمق فرو رفتگي در اين
حالت بدليل وجود پيش بارگذاري محوري بيشتر خواهد بود و
در عمل نيز اعضاي لولهاي در هنگام برخورد جانبي در حال
انتقال بار بهره برداري خود ميباشند وآشكار است که لولهاي
که عمق فرو رفتگي در آن بيشتر باشد بار نهايي کمانش در آن
کمتر خواهد بود.
 )2-7با ترسيم اين نمودارها ميتوان روش ساده اي
ميتوان براي تخمين ظرفيت باربري عضو آسيب ديده تحت
پيش بارگذاري محوري بدست آورد.
براي مثال در شكل( ،)5منحني نيرو تغيير مکان براي سه
حالت مختلف ديده ميشود .براي نيرويي معادل  0/77نيروي
جانبي در صورت پيش بارگذاري معادل  10درصد بار نهايي
محوري تغيير شکلي به ميزان  21/6ميليمتر ميباشد که اين
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شکل( :)5منحني نيرو تغيير مکان براي سه حالت پيش بارگذاري
محوري

در صورتي که لولهاي بدون پيش بارگذاري محوري دچار
همان مقدار فرو رفتگي شود ،نيرويي به ميزان  0/4نيروي
جانبي نياز ميباشد .حال منحني نيرو – تغييرمکان را براي
لولهاي با پيش بارگذاري  70درصد بار محوري نهايي بررسي
ميشود .در اين حالت نيروي معادل  0/77نيروي جانبي26،
ميليمتر فرو رفتگي در آن ايجاد کرده است .در صورتي که اگر
لولهاي بدون پيش بارگذاري محوري دچار همان مقدار فرو
رفتگي شود ،نيرويي به ميزان  0/44نيروي جانبي نياز ميباشد.
بنابراين با اعمال چنين نيرويي بر عضو ،تغيير شکلي حاصل
ميشود که در صورت پيش بارگذاري معادل  70در صد بار
نهايي و بار جانبي  0/77نيروي جانبي نهايي ،ميبايستي اعمال
ميشد و به اين ترتيب با اين کار شرايط مسئله به هم تبديل
ميشوند .در ادامه ظرفيت باربري نهايي عضو زمانيکه 0/77
بار نهايي جانبي بر آن وارد شده براي دو حالت مختلف پيش
بارگذاري محوري  %10و %70بار نهايي ،به روش ياد شده
مورد بررسي قرار ميگيرد .بدين منظور از نرم افزار Ansys

استفاده شده است .شكل( )6در حالت اول (پيش بارگذاري
معادل  %10بار نهايي محوري) زمانيکه  0/67بار مورد نظر
وارد شده ،لوله توانايي مقاومت را از دست ميدهد .در حالت
بعدي(پيش بارگذاري معادل  %70بار نهايي محوري) شرايطي
بررسي ميگردد که لوله بدون پيش بارگذاري محوري تحت
نيروي جانبي  0/44بار جانبي نهايي قرار گرفته و تغيير شکل
بوجود آمده در آن معادل حالتي باشد که لوله تحت بار محوري
معادل  70درصد بار نهايي محوري بوده و تحت بار جانبي
معادل  0/77نيروي جانبي ،قرار گرفته باشد .در اين صورت
55

شرايط جديد مورد آناليز قرار گرفته و واکنش تکيه گاهي براي

وجود پيش بارگذاري محوري وارد شده است L2 .منحني

همان گره در حالت قبل رسم شده و با هم مقايسه ميشوند.

مربوط به حالتي است که ابتدا فرو رفتگي در جسم ايجاد شده

همانگونه که در شكل( )6ديده ميشود زمانيکه 0/56 ،بار مورد

و سپس نيروي محوري آنقدر افزايش يافته تا اينکه عضو

نظر اعمال شده ،عضو لوله اي شکل مقاومت خود را از دست

مقاومت خود را از دست داده است .همانگونه که در شکل

داده است.

مشخص ميباشد ،در اين حالت تغيير شکل بيشتري براي

ديده ميشود که با افزايش بار محوري از  %10به ،%70

رسيدن به ظرفيت حداكثري عضو مورد نياز ميباشد .اين

مقاومت باقيمانده عضو لولهاي در هنگام ضربه جانبي 11

موضوع نشان ميدهد که در پژوهشهايي ] [11،12،17که در

درصد کاهش پيدا کرده است.

آغاز تغيير شکلي در عضو ايجاد کرده و سپس بار محوري را

شکل( ،)7نتيجه چندين آزمايش مقاومت نهايي بر روي مدل

به منظور رسيدن به بار نهايي افزايش داده اند ،مقادير بيشتري
براي ظرفيت باقيمانده آن بدست آورده اند و منحني  L1بيشتر

معرفي شده را نشان ميدهد.

به واقعيت نزديک خواهد بود.

 -8اعمال بار ديناميکي
معموال اعمال بار جانبي در واقعيت جنبه ديناميکي داشته و
بايد اثر ديناميکي اعمال بار نيز در پژوهش مورد بررسي قرار
گيرد .در اينجا مدلي که پيشتر تهيه شده و تحت اعمال بار
جانبي و تحليل غير خطي قرار گرفته ،توسط آنالير Transiant

نرم افزار  Ansysمورد بررسي قرار مي گيرد .مدل معرفي شده
تحت تاثيربار ديناميکي جانبي معادل  8999نيوتن قرار گرفته و
نتايج آزمايش در دو حالت بدون پيش بارگذاري محوري و
شکل( :)6منحني هاي تغييرات واکنش تکيه گاهي در پاي لوله با زمان
اعمال بار جانبي همزمان با پيش بارگذاري محوري L1
افزايش نيروي محوري بعد از آسيب ديدگي عضو L2

حالت وجود پيش بارگذاري اوليه معادل  % 39بارنهايي ،در
اشکال(  8و )9ديده ميشوند .اثر ديناميکي بار بدين شکل وارد
شده که در اولين  Time Stepمعرفي شده به برنامه کل بار به
شکل پلهاي اعمال شده و تا چند ثانيه رفتار  7نقطه متفاوت از
مقطع لوله در مکان اعمال بار مورد بررسي قرار گرفته است.
براي آنکه رفتار عضو بعد از اعمال ضربه واقعي تر جلوه کند
مقدار کمي )%19)Damperنيز به مشخصات عضو اضافه شده
است.

شکل( :)7مقايسه نتايج مربوط به دو روش متفاوت بررسي مقاومت
نهايي

 L1مربوط به حالتي ميباشد که بار جانبي همزمان با
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شکل(  :)8جابجايي نقاط زير بار جانبي ،مقابل و کناري لوله تحت اثر

شده (در اين حالت اثرات ديناميکي توسط برنامه لحاظ نميشود

بار ديناميکي(بدون پيش بارگذاري محوري)

بلکه تنها بار به چندين زيرمرحله( )Substepتقسيم شده و به

همانگونه که در اشکال(7و )8مشخص ميباشد.

تدريج افزايش پيدا ميکند) و مقدار تغيير مکان جانبي ايجاد شده

 -1جابجايي پشت لوله عکس ديواره مقابل بوده و هرجا که

با حالت اعمال بار به شکل ديناميکي قابل بررسي خواهد بود.

لوله به داخل فرو رفته ديواره مقابل نيز به سمت داخل متمايل

همانگونه که ديده ميشود مقدار حداکثر تغيير مکان در اين

شده است اما مقدار آن به مراتب کمتر از مقدارجابجايي ديواره

حالت  25ميليمتر ميباشد در حاليکه مقدار جابجايي جانبي در

در زير بار جانبي ميباشد و نشان ميدهد که عضو دچار تغيير

حالت اعمال بار به شکل ديناميکي براي حالت بدون پيش

شکل کلي نشده و اثر بار جانبي به شکل موضعي قابل بررسي

بارگذاري محوري  29ميليمتر است.

ميباشد.
 -2با افزايش پيش بارگذاري محوري ،فرکانس طبيعي
عضو شکل( )8تغيير محسوسي نداشته اما منحني تغيير مکان
نوک تيز تر بوده و نشان ميدهد که عضو حساسيت بيشتري
در مقابل ضربه جانبي پيدا کرده است.

شکل( :)0جابجايي نقاط زير بار جانبي ،مقابل و کناري لوله تحت اثر
بار ديناميکي(پيش بارگذاري محوري به ميزان  %39بارمحوري
نهايي)

 -7با توجه به اينکره نيرروي جرانبي برراي هرردو عضرو
مقداري برابر بوده است ،منحني تغيير مکان در حالرت دوم ( برا
پيش بارگذاري محوري) مقادير بيشرتري برراي تغييرر مکران را
نشان ميدهد يعني تغيير مکان حداکثر در حالت اول  31ميليمتر
و در حالت دوم  74ميليمتر ميباشد .با توجره بره اينکره هرچره
مقدار فرو رفتگي جانبي بيشرتر باشرد ظرفيرت باقيمانرده عضرو
کاهش پيدا ميکند در نتيجه با افزايش پيش بارگذاري در عضرو
لوله اي پس از اعمال بار جرانبي ظرفيرت باقيمانرده کراهش پيردا
خواهد کرد.
براي بررسي دقيق تر اين موضوع تالشهاي زيادي بر
روي مدل انجام شده و حاصل آن در شکل( )9ديده ميشود.
همچنين براي انجام مقايسهاي ميان تحليل شبه استاتيکي و
آناليز ديناميکي بار ،نيروي 8999نيوتن در  0/75ثانيه نيز اعمال
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شکل( :)19منحنيهاي نيرو  -تغيير مکان جانبي تحت بار جانبي ديناميکي

 -9خالصه و نتيجه گيري

است .در انتها اثر ديناميکي اعمال بار با حالت تاثير آن به شکل
شبه استاتيکي و همچنين تا ثير پيش بارگذاري محوري در

در اين مقاله رفتار عضو لولهاي تحت تاثير بار جانبي که در

هنگام اعمال بار جانبي در حالت ديناميکي مورد بررسي قرار

آغاز به شکل شبه استاتيکي و سپس ديناميکي بر آن وارد شد

گرفته و به صورت منحني هاي تغيير مکان بر حسب زمان ارائه

مورد بررسي قرار گرفته است .همچنين تاثير پارامترهاي

شده است.

مختلف بر پاسخ عضو در مقابل بار جانبي از جمله تغيير
ضخامت و شرايط مختلف تکيه گاهي مورد بررسي قرار گرفته
و نقش پيش بارگذاري محوري در توسعه آسيب هنگام برخورد
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