بسمه تعالي
تمرين-ﭘروژه سوم( عنوان "تمرين" ،بدليل اينكه جنبه محاسباتي در اين تمرين وجود دارد بكار رفته است و عبارت
"ﭘروژه" بهموجب نياز به بكارگيري نرم افزار المان محدود انسيس يا آباكوس ،بكار رفته است.
الف( مﺨزن محور متقارن جدار ضﺨيم در حالت كرنش صفحهاي مفروض است .شعاع داخلي آن برابر با 𝑚 𝑎 = 0.1
و شعاعي خارجي آن برابر با 𝑚  𝑏 = 0.3است .افزايش دماي مﺨزن از لبه داخلي ℃ 𝑇 = 150به لبه خارجي = 𝑇

℃ 50بصورت خطي تغيير ميكند .تابﻊ جابجايي شعاعي )𝑟( 𝑢 ،تنش شعاعي )𝑟( 𝜎 و تنش محيطي)𝑟( 𝜎 در مﺨزن
مفروض تحت فشار داخلي برابر با 𝑎𝑃𝑀  𝑃 = 50و افزايش دما بصورت خطي ،يعني 𝑇 (𝑟 − 𝑎) +

= )𝑟(𝑇 را

بدست آوريد.
ب( مسئله تعريف شده در )الف( را با استفاده از نرمافزارهاي المان محدود انسيس يا آباكوس )ترجيحاً انسيس( ،مدل
كرده و منحني جابجايي شعاعي ،تنش شعاعي و تنش محيطي در مﺨزن را بدست آوريد.
ج( براي مقايسه نتايج )الف( و )ب( ،جابجايي شعاعي مستﺨرج از )الف( و )ب( را در يك منحني رسم كنيد .همين كار
را براي تنش شعاعي و تنش محيطي انجام دهيد.
خواص ماده و هندسي و بارگذاري حرارتي-مكانيكي در زير داده شده است:
ضريب انبساط حرارتي
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راهنمايي  (١به معادﻻت ساختاري ترمواﻻستيسيته در بﺨش  ٤جزوه ،اسﻼيدهاي  ٢٢و  ٢٣و همچنين بﺨش  ،٨مبحﺚ
مﺨزن استوانهاي جدار ضﺨيم تﺨت فشار داخلي توجه كنيد .دقت كنيد كه مﺨزن تمرين حاضر ،در حالت كرنش-
صفحهاي )و نه تنش صفحهاي( است.
راهنمايي  (٢ابعاد مﺨزن در راستاي محوري ،اهميت ندارد )بدليل ماهيت كرنش صفحهاي بودن مﺨزن( .مقدار كوچك
براي مثال 𝑚  𝐿 = 0.01در نظر بگيريد .حالت كرنش صفحهاي بايد با اعمال شرايط مرزي مناسب به مسئله ،تحميل
شود.
راهنمايي  (٣براي چك كردن درستي ﭘاسخ ،جابجايي شعاعي در لبه بيروني مﺨزن برابر با 𝑚𝑚 𝑢(𝑏) = 0.9067
است.

مﺨزن مدل شده و شبكهبندي شده در زير ارائه شده است:
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توجه :تمرين فوق را حل كرده و در قالب يك فايل ﭘي.دي.اف به صورت تايپ شده ارسال نمائيد .دست خط ﭘذيرفته
نيست .فرمولها و روابط بايد تايپ شوند .فقط در سميا جوابها ارسال شود )و نه ايميل يا غيره(.

خارج از بازه زماني تعيين شده ،جوابها ﭘذيرفته نيست .در صورت لزوم ،تمرين-ﭘروژه سوم بايد ارائه شود.

