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چكيده
دراين مقاله مدل نظري از فرآيند تماس بين سنبه كروي صلب با لوله فوﻻدي API XBارائه ميشود تا شبيهساز فرورفتگي ايجاد شده بر لولهها در محيطهاي كاري

باشد و از نتايج آن بتوان براي تخمين توزيع تنش-كرنش و به دنبال آن عمر كاري مفيد لوله در ناحيه فرورفتگي استفاده كرد .در مدلسازي نظري ،معادﻻت
تعادل حاكم بر پوستههاي استوانهاي جدار نازك به كمك روش ناوير ،بر اساس مولفههاي تغييرمكان بيان و با روش تفاضﻼت محدود از مرتبه باﻻ به همراه روش
برونيابي ريچاردسون حل خواهند شد و استفاده از نقاط چبيشف بر روي نرخ همگرايي پاسخها در شبكهبندي تفاضﻼت محدود مورد بحث قرار ميگيرد .فشار
تماسي بين سنبه و لوله در هر لحظه از بارگذاري به كمك نظريههاي مكانيك تماسي تخمين زده ميشود و به صورت بارگذاري جانبي بر مدل نظري اعمال
ميگردد .براي مقايسه نتايج از روش المان محدود استفاده خواهد شد .نهايتاً مشاهده ميشود كه نتايج دو روش با درصد خطاي كمتر از  ٪٥سازگاري بسيار
خوبي با هم دارند و مدل نظري قابل كاربرد براي انواع ابعاد ،جنس ،شرايط مرزي و بارگذاري در لوله و سنبه است.
واژههاي كليدي :فرو رفتگي ،تغيير شكل اﻻستيك ،مكانيك تماسي ،پوستههاي استوانهاي جدار نازك ،مدلسازي نظري.

An investigation of effects of Chebysheve points on the convergence rate in theoretical
modeling of elastic contact between the spherical rigid indenter and steel pipe API XB
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Abstract

In this paper, theoretical model of the contact between rigid spherical indenter with steel pipe API XB is presented to simulate dent
on the pipes in working environments, and the results could be used to estimate the stress-strain distributions and as a result the
useful life of pipes in denting area. Governing equilibrium equations for thin cylindrical shell is presented in the form of
displacement components by the Navier method, which will be solved by higher order finite difference method. Richardson
extrapolation technique and the effect of ChebyShev points on the convergence rate of responses in finite difference method will be
discussed. Contact pressure between the pipe and indenter in each loading steps are estimated by contact mechanic theories and will
be applied to the outer surface of the pipe. The finite element method will be used to compare the results. Finally, it can see that the
results of two methods are in the good agreement with error less than 5% and theoretical model are applicable to variety of
dimensions, material, boundary and loading conditions of pipe and indenter.
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 -١مقدمه

فرورفتگي ،١به عنوان مهمترين عامل ايجاد خرابي در خطوط لوله
انتقال نفت و گاز شناخته ميشود .لولهها در نواحي فرورفتگي از
عملكرد بهينه خود فاصله ميگيرند و تنشهاي تماسي موضعي و در
نتيجه تمركز تنش در آنها ايجاد ميشود .از اين رو پيشبيني سطح
تغييرمكانها در اين نواحي از اولويت ويژهاي برخوردار است .مطابق با
شكل  ،١در ناحيه فرورفتگي قطر لوله كاهش مييابد و عمق فرورفتگي
) (δبه عنوان بيشينه مقدار كاهش در قطر لوله نسبت به حالت اوليه
تعريف ميشود] .[١در اين شكل 𝐷 قطر خارجي لوله و  ℎضخامت
ديواره لوله ميباشد.
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شكل -١پارامترهاي هندسي در لوله داراي فرورفتگي

براي تحليل مسائل تماسي در كاربردهاي مهندسي از نظريه هرتز
استفاده ميشود كه به دنبال يافتن شكل ناحيه تماس اﻻستيك بين دو
جسم و نحوه گسترش آن در اثر افزايش نيرو است ] .[٤-٢مطالعات
انجام شده در زمينه تاثير فرورفتگي بر لولهها را ميتوان به  ٣دسته
مدلسازيهاي المانمحدود ،نظري و آزمايشات تجربي تقسيمبندي
نمود كه در مدلسازي نظري در مقايسه با دو روش ديگر كارهاي
كمتري انجام گرفته است.

مجله مهندسي مكانيك ،شماره پياپي  ،٨٧جلد  ،٤٩شماره  ،٢تابستان ،١٣٩٨ ،صفحه ٥٠-٤١

بررسي تاثير نقاط چبيشف بر نرخ همگرايي پاسخها در مدلسازي نظري تماس اﻻستيك بين

بررسي تاثير نقاط چبيشف بر نرخ همگرايي پاسخ ها ...

مدلسازي نظري لولهها به كمك نظريههاي حاكم بر پوستههاي
استوانهاي انجام ميگيرد .پوسته را در صورتي ميتوان نازك در نظر
گرفت كه نسبت ضخامت به شعاع ميان صفحه ) (ℎ Rبسيار كوچك
باشد و در اين صورت بايستي از نظريههاي جدار نازك مانند سندرز،١

لوله در شرايط بارگذاري فشاري داخلي ،با در نظر گرفتن محدوديتها
و معيارهاي طراحي و بر اساس شرايط مرزي و بارگذاري حاكم بايد تا
حد امكان ضخامت ديواره لوله را بزرگتر انتخاب كرد ]١٦و.[١٧
در اين مقاله مدلي نظري براي آناليز رفتار اﻻستيك در فرآيند

فلوگه ،٢تيموشنكو ، ٣نيردسن ٤و .....استفاده كرد ]٥و .[٦مدلسازيهاي
نظري فرورفتگي محدود به تحليلهاي اﻻستيك بر مبناي تعريف توابع

تماسي ايجاد فرورفتگي بر لوله ارائه ميشود .فرورفتگي بر لوله از نوع
صفحهاي و نامقيد است كه توسط سنبه كروي صلب از جنس VCN

شكل براي هندسه فرورفتگي است و با توجه به حجيم بودن معادﻻت
تعادل حاكم ،تاكنون تحليل نظري اﻻستيك-پﻼستيكي از آن انجام

200با قطر  376.5mmايجاد ميشود تا تغييرشكلهايي متقارن بر لوله
ايجاد كند .اين جنس از ماده داراي تنش تسليم و تنش حد نهايي

نشده است .لين سنگ و همكاران تحليل اﻻستيكي از فرورفتگي در
لولههاي داراي فشار را با در نظر گرفتن فرضياتي مانند آزاد بودن
فرورفتگي از هر نوع قيد خارجي ،صرف نظر نمودن از تنش در راستاي
شعاعي ،حالت تنش صفحهاي ،كوچك بودن تغييرشكلها و بيان روابط
تنش-كرنش بر اساس نظريه سندرز انجام دادند]٧و .[٨اخيراً اكبري
آﻻشتي و همكاران در تحقيقات خود مدل تحليلي براي ايجاد فرو-
رفتگي بر لوله به كمك نظريه هرتز ارائه دادند و معادﻻت حاكم را
توسط سريهاي فوريه دوگانه حل كردند و به سازگاري قابل قبولي با

بسيار باﻻيي است به طوريكه در حالت ايدهآل ميتوان آن را صلب
فرض نمود .جنس لولهها ،فوﻻدي از درجه  API XBاست و فشار
داخلي لوله برابر با فشار اتمسفر است .اين نوع از لولههاي فوﻻدي
قابليت استفاده در خطوط طوﻻني نفت و گاز و آب را به دليل ارزاني
دارند .از طرفي ديگر نسبت به پيشرفت ترك در خطوط لوله مقاوم
هستند و مي توانند در سيستمهاي ترش استفاده بشوند .مدلسازي
لوله به كمك نظريههاي حاكم بر پوستههاي جدار نازك و روابط موجود

نتايج المان محدود رسيدند].[٩
نتايج شبيهسازيهاي المان محدود نشان ميدهد كه در هر لحظه
از بارگذاري ،تماس كاملي بين سنبه كروي و لوله وجود ندارد ]-١٠
 .[١٧از پارامترهاي مهم در ارزيابي تغييرات تنش و بار حدي در اين
لولهها ميتوان به بارگذاري فشاري خارجي] ،[١٠تركيبي از بارگذاري
خمشي به همراه فشار داخلي] [١١و هم چنين تاثير خواص مكانيكي
مواد] [١٢اشاره كرد .در جديدترين تحقيقات در زمينه فرورفتگي بر
لولهها ،اكبري آﻻشتي و همكاران تاثير آسيب ٥را وارد مدلسازيهاي
المان محدود و تجربي كردند و نتايج بسيار خوبي به دست آوردند]-١٣
 .[١٧ايشان توانايي تحمل بار لولههايي از جنس آلمينيوم و داراي فرو-
رفتگي كه تحت تاثير بارگذاري فشار داخلي قرار داشتند را با در نظر
گرفتن مدلهاي آسيب مواد نرم در شبيهسازي المان محدود بررسي
كردند] .[١٣در ادامه جعفري و همكاران مقايسهاي از مدلهاي شكست
ويلكينز ،٦جانسون-كوك ٧اصﻼح شده و ژو-ويرزبيكي ٨را در بررسي
توانايي تحمل بار لولههاي آلمينيمي داراي فرورفتگي تحت بارگذاري
فشار داخلي ارائه كردند و به اين واسطه پارامترهاي تاثيرگذار در ايجاد
مدلهاي شكست مواد نرم را به كمك شبيهسازي المان محدود
آزمودند ] .[١٤در كار بعدي اكبري آﻻشتي و همكاران تاثير آسيب مواد
نرم را در رفتار لولههاي فوﻻدي با فرورفتگي تحت بارگذاري فشار
داخلي به كمك شبيهسازيهاي المان محدود بررسي كردند .ايشان
براي راستيآزمايي شبيهسازي المان محدود ،با در نظر گرفتن مدل
شكست ژو-ويرزبيكي ،يك سري از آزمايشات تجربي را بر روي لوله با
فشار داخلي با بارگذاري تا حد خرابي انجام دادند] .[١٥اكبري آﻻشتي
و همكاران در كار بعدي بررسي تجربي و عددي از تاثيرخرابي مواد نرم
بر توانايي تحمل بار لولههاي داراي فرورفتگي با فشار داخلي ،ضخامت
ديواره و قطر سنبه متفاوت ارائه كردند .ايشان نتيجه گرفتند كه براي

تماسي بين لوله و سنبه در هر لحظه از بارگذاري انجام ميگيرد .مولفه-
هاي تغييرمكان در هر نقطهاي بر روي لوله با حل فرم ناوير معادﻻت
تعادل حاكم به كمك روش تفاضﻼت محدود مرتبه باﻻ محاسبه مي-
شوند .از تكنيك برونيابي ريچاردسون و روابط چبيشف به منظور ايجاد
گرهها در شبكه تفاضﻼت محدود استفاده ميشود تا حجم و زمان
محاسبات كاهش يابد و نرخ همگرايي پاسخ ها آزموده شود .نتايج به
دست آمده از مدل سازي نظري با نتايج شبيهسازي المان محدود
راستي آزمايي شده در مقاﻻت پيشين مقايسه ميشوند.
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در مكانيك تماسي براي تخمين اندازه ،شكل ناحيه تماس و توزيع فشار

 -٢معادﻻت حاكم

به منظور توصيف موقعيت نقاط مرجع بر لوله و در هماهنگي با
آزمايشات تجربي در مقاﻻت پيشين ،امتداد هاي محوري و محيطي به
ترتيب𝑧 و ∅ و امتداد شعاعي 𝑥 در نظر گرفته ميشود كه عمود بر ميان
صفحه بوده و به سمت خارج مثبت ميباشد و مبدا اين دستگاه
مختصاتي در يك انتهاي لوله قرار ميگيرد .با توجه به جدار نازك بودن
لوله در امتداد شعاعي ،مولفههاي تغييرمكان ميان صفحه در امتدادهاي
محوري ،محيطي و شعاعي به صورت)∅  𝑤(𝑧, ∅)، 𝑣(𝑧, ∅)، 𝑢(𝑧,تعريف
ميشوند .مطابق با شكل  ،٢اولين تماس بين سنبه كروي و لوله در
 𝑧 = 𝐿 2و ∅ = 180°روي ميدهد.

شكل  -٢نمايي از تماس بين لوله و سنبه كروي صلب

ابعاد هندسي لوله در هماهنگي با آزمايشات تجربي به همراه
خواص مكانيكي لوله فوﻻدي به دست آمده از آزمون كشش تك محوره
بر اساس استاندارد  ASTM-E8توسط نوسيندگان اين مقاله ،در جدول

 ١ارائه شده است].[١٧-١٣

جدول  -١خواص مكانيكي و ابعاد هندسي لوله فوﻻدي API XB

ابعاد هندسي )(mm
١٣٠٠

 -٤-٢روابط كرنش-تغيير مكان

خواص مكانيكي
٠/ ٣

طول لوله

نسبت پواسان )𝑣(

٤/ ٨

ضخامت ديواره

تنش شكست حقيقي

 ٩٤٠مگا پاسكال

٢٠٩/٤

قطر داخلي

استحكام تسليم) 𝜎(

 ٣٦٥مگا پاسكال

٢١٩

قطر خارجي

مدول اﻻستيك) 𝐸(

 ٢٠٠گيگا پاسكال

مرجع][١٧

آزمايش تجربي

مرجع][١٧

آزمايش تجربي

در اين تحقيق به دليل شرايط بارگذاري و هندسي پوسته از نظريه
تقريبي مرتبه دوم فلوگه و همكارانش در فرمولبندي عمومي استفاده
ميشود .با رسم دياگرام آزاد يك پوسته استوانهاي ،نوشتن روابط تعادل
در سه راستاي مختصاتي بر اساس برآيندهاي نيرويي و خمشي به ٦
معادله خواهيم رسيد كه با جانشينكردن برآيندهاي برشي عرضي و
صفر در نظر گرفتن بارگذاريهاي خارجي محوري و محيطي ،معادﻻت
تعادل حاكم بر پوسته استوانهاي جدار نازك تحت بارگذاري روي سطح
خارجي و در امتداد شعاعي ))∅  (𝑃 (z,به صورت زير بيان ميشوند:
N z  z,   Nz  z,  
)( ١
R

0


z

N z  z,   N   z,   1 M   z,  


z

R

M z  z,  

0


)( ٢

R

 2 M z  z,  
 2 M  z  z,    2 M   z,  
R

z
z
 2
 RN   z,    Px  z,   R 2  0

)( ٤

 2 M z  z,  
z 2

R

R 2

RN z  z,    RN  z  z,    M  z  z,    0

معادﻻت براي پوستههاي جدار نازك ،در حالت كلي  Nz  Nzو
 Mz  Mzنوشته شدهاند و داراي  ٦برآيند تنشي مجهول هستند.
بنابراين مسئله مورد بررسي از نظر استاتيكي نامعين است و براي حل
مسئله تغييرشكل و تغييرمكانهاي پوسته بررسي ميشوند]٥و.[٦

 -٢-٢برآيندهاي نيرويي و خمشي در ضخامت پوسته
در نظريه فلوگه ،ترم بدون بعد

Ri

x

در محاسبه برآيندهاي نيرويي

و خمشي و روابط كرنش-تغيير مكان حفظ ميشود .مولفههاي تنش به
صورت خطي در طول ضخامت پوسته تغيير ميكنند و اين برآيندها با
انتگرالگيريهايي به شكل زير محاسبه ميشوند]٥و:[٦
)(٥

كلي بر اساس فاصله از ميان صفحه ،با در نظر گرفتن جمله  𝑥 Rو
مقادير شعاعهاي انحنا پوستههاي استوانهاي)𝑅 = 𝑅  ،(𝑅 = ∞,به
صورت روابط ) (١١-٩بيان ميشوند ]٥و.[٦

 -١-٢معادﻻت تعادل

)( ٣

كرنش كلي در پوسته استوانهاي جدار نازك به فاصله  xاز ميان
صفحه داراي دو مولفه غشايي و خمشي است .با در نظر گرفتن نظريه
كﻼسيك برشي براي ارتباط دو مولفه خمشي و غشايي ،كرنشهاي

)( ٩

ε z  z ,      z  z ,    xχ z  z ,   

)(١٠

1
   z ,    xχ  z ,   

(1  x ) 
R
1
x 1 

γz  z ,   
  z  z,    xχ z  z,   (1  2 R )
(1  x ) 
R

)(١١

ε  z ,   

 

در اين روابط تركيب فاصله تار مورد نظر از ميان صفحه پوسته )
 ( 0  x  h 2با انحناهاي محوري ،محيطي و پيچشي ) ( χ z , χ , χ z
كرنش خمشي را به وجود مي آورد .همان طور كه مشخص است توزيع
كرنش غشايي در طول ضخامت پوسته ثابت است اما كرنش خمشي به
صورت خطي از سطح داخلي تا سطح خارجي پوسته تغيير ميكند.
در نظريههاي پوستههاي جدار نازك عبارات يكساني براي تعريف
كرنشهاي غشايي وجود دارد .اما ،بر اساس فرضيات ساده كننده و راه
حل مورد استفاده عباراتي متفاوت براي كرنشهاي خمشي بيان مي-
شود .در اين تحقيق مطابق با جدول  ٢از فرمولبندينيردسن براي
تعريف كرنشهاي خمشي و غشايي استفاده ميشود]٥و.[٦
جدول  -٢كرنش هاي غشايي و انحنا بر اساس مولفههاي تغييرمكان
روابط انحنا :فرمول بندي نيردسن][٦
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 -٥-٢شرايط مرزي
مطابق با شكل ٣دو دسته شرايط مرزي بر لوله موجود است:
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با انجام انتگرالگيري ،تغييرات نسبت به 𝑥 حذف ميشوند و مسئله
به مدل با دو درجه آزادي از  و  zتبديل خواهد شد].[٥

 -٣-٢روابط تنش-كرنش
روابط تنش-كرنش در ماده اﻻستيك همسانگرد را ميتوان با
استفاده از دو ثابت مدول اﻻستيك و ضريب پواسان در حالت تنش
صفحهاي و مختصات استوانهاي به كمك قانون هوك بيان نمود]:[٥
)(٦

ε z  z ,    vε   z ,   

)(٧

ε   z ,    vε z  z ,   

E
1 v 2
E
1 v 2

σ z z ,   
σ  z ,   

شكل  -٣شرايط مرزي براي لوله فوﻻدي .[١٥]API XB

شرط مرزي اول :ابتدا و انتهاي لوله )  ( z  0, Lآزاد است .تنش و
برآيندهاي نيرويي و خمشي اين مقاطع صفر مي باشد.
)(١٢
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شرط مرزي دوم :به دليل جلوگيري از حركت جسم صلب خط
طولي از ابتدا تا انتهاي لوله )  ( 0  z  L ,   0°بسته ميشود تا شبيه
ساز بستر صلبي باشد كه لوله بر روي آن قرار دارد:

ساناز جعفري و رضا اكبري آﻻشتي

)( ٨

E
γ z   z ,  
2 1  v  

τ z  z , 

بررسي تاثير نقاط چبيشف بر نرخ همگرايي پاسخ ها ...
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 -٣فشار تماسي در تغييرشكلهاي اﻻستيك
به منظور بارگذاري مدل نظري ،بايد توزيع فشار تماسي بين سنبه
كروي صلب و لوله شبيهسازي شود .بر اساس نظريه هرتز دو جسم در
تماس با هم داراي سطح تماس بيضوي )شعاعهاي  aو  ( bبا مركزيت
نقطه تماس اوليه ميباشند .توزيع فشار در ناحيه تماس شبه بيضوي
است كه داراي مقدار بيشينه 𝑃 در مركز است .بر همين اساس تابع
توزيع فشار ،فشار متوسط و بيشينه به صورت زير بيان ميشوند]٢و:[٣
)(١٤

1

3 F
2 πab

p0 

F
,
πab

pm 

  x  2  y 2  2
p  p 0 1        ,
a
b
     

به عﻼوه مدول اﻻستيك موثر )  ( Eكه تابعي از خواص مكانيكي
دو جسم در حال تماس است به صورت زير تعريف ميشود:

)(١٥

1  v 12 1  v 22
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E

اگر محورهاي شعاعهاي انحنا دو سطح برخورد كننده با هم زاويهα

بسازند ،ثوابت تماسي )𝐵  (𝐴,و شعاع هاي انحناي نسبي اصلي اول و
دوم ) 𝑅  (𝑅 ,از روابط ) ١٦و  (١٧محاسبه ميشوند] .[٢در اين روابط
) 𝑅  (𝑅 ,شعاعهاي انحنا اصلي لوله و ) 𝑅  (𝑅 ,براي سنبه هستند.
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در نهايت شعاع معادل موثر تماس 𝑅 برابر است با:
1
2 AB

R e  R R  

رابطه هرتز براي تخمين شعاعهاي سطح تماس بيضوي و حداكثر
فشار تماسي شامل انتگرالهاي بيضوي مرتبه اول و دومي است كه
محاسبه آنها بسيار مشكل ميباشد] .[٤در نتيجه طي سالهاي گذشته
روشهاي تقريبي متفاوتي براي محاسبه شعاعهاي سطح تماس ارائه
شده است كه اين روابط در جدول  ٣ليست شدهاند ]٢و.[٣
جدول  -٣روابط تقريبي براي نظريه هرتز در مكانيك تماسي
نام

روابط ارائه شده

جانسون

a  R 
 
 , c  ab 
 b  R  
 3FR e   R  

 F1  
 4E    R  

پرز
گونزالز و
همكاران

1

b  R   2
 
  Q1,


 a  R 
 3FR e 
c  ab  
 Q2
 4E  

گرين
وود

2
 3F R e  b
3 ,
A
ab  
,
B
 4E   a
c
b  c b ,a 
a
b
a

برو و
هامروك
هامروك
و برو





توضيحات
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 -٤مدل سازي المان محدود
در اين تحقيق از روش مدلسازي المان محدودي استفاده ميشود
كه در تحقيقات انجام گرفته توسط نويسندگان اين مقاله با آزمايشات
تجربي راستيآزمايي شده است ] .[١٧-١٣مدل المان محدود لوله
فوﻻدي و سنبه كروي صلب با استفاده مشخصات هندسي لوله و سنبه
مطابق با جدول  ١در نرم افزار انسيس ١ايجاد ميگردد .به منظور مش-
بندي ،از المان پوستهاي  ٤گرهاي به نام  SHELL181استفاده ميشود
كه داراي  ٦درجه آزادي در هر گره است و براي تحليلهاي غيرخطي و
كرنشهاي بزرگ مناسب است .تعريف خواص مواد بر اساس رفتار
واقعي ماده براي لوله فوﻻدي  API GBبه دست آمده از تست كشش به
كمك دستور  TB, plastic,,,, misoانجام ميپذيرد].[١٥
تماس بين سنبه و لوله با استفاده از تحليل تماسي ،از نوع تماس
جسم انعطاف پذير با جسم صلب با تماس سطح به سطح در نظر گرفته
ميشود .سنبه با استفاده از شكل كروي المان  TARGE170مدلسازي
ميشود كه در فاصلهاي مشخص نسبت به ديواره لوله قرار دارد .المان
تماسي  CONTA173بر روي سطح خارجي لوله قرار ميگيرد و
محدوده آن به نحوي تعيين ميگردد كه كمي دورتر از ناحيه تماس را
پوشش دهد .ضريب اصطكاك بين لوله و سنبه بيشينه٠/٣تعريف مي-
شود .در تماس بين دو سطح كه در ابتدا با هم تماس ندارند ،در اولين
مرحله بارگذاري در صورت امكان ،تماس اوليه كمي ايجاد ميشود تا
سطوح تماس همديگر را درك كنند و بعد بارگذاري اصلي اعمال شود.
در مشبندي المانمحدود ،براي رسيدن به توزيع صحيح فشار
تماسي بين سنبه و لوله بهتر است تا انتخاب گرهها روي لوله با فواصل
غير يكنواخت از هم انجام شود .بر اساس اين الگو گرهها به نحوي
انتخاب ميشوند كه تا حد امكان مشبندي در ناحيه تماس ريزتر و در
مابقي نقاط از لوله درشتتر شكل بگيرد .با انجام اين كار حجم
محاسبات و زمان اجراي برنامه نسبت به شبكهبندي يكنواخت
ريزتركاهش مييابد .تعداد نهايي المانها در لوله بعد از مشبندي و
انجام تست همگرايي پاسخها به دست ميآيد.

-١-٤

شرايط مرزي و بارگذاري در لوله فوﻻدي API XB

در شبيهسازي المان محدود ،شرايط مرزي لوله مطابق با شكل ٣
است .بارگذاري به صورت تغييرمكان به سنبه در امتداد شعاعي لوله
اعمال ميشود .براي رسيدن به پاسخ مناسب ،تغييرمكان مورد نظر در
اندازههايي كوچك و طي چندين مرحله بارگذاري اعمال ميشود .اگر
تغييرمكان به صورت يك مرحله بارگذاري اعمال شود ،براي تغيير-
مكانهاي شعاعي بزرگ نرم افزار قادر به همگرا نمودن تحليل تماسي
نيست وخطاي تغييرشكل بيش از حد المان را خواهد داد .نمونهاي از
مدل مشبندي شده به همراه شرايط مرزي در شكل  ٤آمده است.
در شكل  ٥توزيع طرحوارهاي از تغييرمكانهاي شعاعي ،محوري و
محيطي در بارگذاري حد اﻻستيك آورده شده است .به دليل متقارن
بودن شكل سنبه و توزيع فشار تماسي بين سنبه و لوله و شرايط
مرزي ،توزيع تغييرمكانها نسبت به نقطه آغازين تماس متقارن است.

][ ٤
][ ٤
شكل  -٤مشبندي ،شرايط مرزي و سطح تماس به همراه سنبه

Ansys

1

ب :تغييرمكان در امتداد محوري

الف :تغييرمكان در امتداد شعاعي

نسبت به ابعاد لوله اعمال ميگردد .بنابراين بايستي تا حد امكان شبكه
بندي را ريزتر انتخاب كرد .انديس تقسيمات در امتدادهاي  zو  به
ترتيب  iو  jو تعداد گرهها در امتدادهاي محوري و محيطي به ترتيب
 Nو  Mدر نظر گرفته ميشود .فاصله بين گرههاي متوالي در راستاي
محيطي)  ( δ jاست كه بر اساس فاصله كماني محاسبه ميشود و در
امتداد محوري )  ( δziميباشد .هم چنين بر اساس شعاعهاي بيضوي

ج :تغييرمكان در امتداد محيطي
شكل  -٥طرحواره تغيير مكان ها در شبيهسازي المان محدود

سطح تماس ،محدوده بارگذاري در امتداد هاي محوري و محيطي به
ترتيب  L 2  b  z  L 2  bو  180°  a    1800  aاست .در اين تحقيق

ابتدا لوله تحت بارگذاري فشار داخلي )𝑃( )در صورت وجود( قرار
ميگيرد و شرايط مرزي بر لوله اعمال ميشود .فاصله بين لوله و سنبه
براي ايجاد تماس تنظيم و لوله تا عمق فرورفتگي مشخص با اعمال

دو نوع شبكهبندي نامساوي نقاط مورد آزمون قرار ميگيرد:
شبكهبندي ) :(Aدر اين نوع از فواصل يكسان بين نقاط براي
شبكه بندي لوله استفاده ميشود .به اين صورت كه در محدوده
بارگذاري بر لوله فواصل نقاط كمتر و در مابقي لوله فواصل نقاط بيشتر

 -٢-٤مراحل ايجاد فرور فتگي بر لوله

تغييرمكان به گره مركزي سنبه با نرخ جابهجايي كم بارگذاري ميشود.
بعد از اتمام بارگذاري سنبه از روي لوله برداشته شده تا پديده بازگشت
اﻻستيك رخ دهد .نهايتا فشار داخلي از درون لوله حذف ميشود.

 -٥مدل سازي نظريه

 -١-٥فرمول بندي ناوير معادﻻت تعادل
در روش ناوير معادﻻت تعادل بر اساس مولفههاي تغييرمكان و
مشتقات آنها بازنويسي ميشوند كه مولفههاي تغييرمكاني از حل اين
معادﻻت به خوبي در شرايط سازگاري كرنش صدق مينمايند .ابتدا
روابط كرنشهاي غشايي و خمشي در جدول  ،٢در روابط )(١١-٩
جايگذاري و نتيجه اين كار در روابط تنش-كرنش مربوطه وارد خواهند
شد .برآيندهاي نيرويي و خمشي به كمك روابط انتگرالي ) (٥محاسبه
و وارد معادﻻت تعادل خواهند شد .نهايتاً به دستگاه معادﻻت
ديفرانسيلي خطي بر اساس تغييرمكانهاي مجهول در دو راستاي𝑧 و∅
خواهيم رسيد كه بايستي حل همزمان شوند .فرم ناوير معادﻻت تعادل
در حالت تغييرشكلهاي اﻻستيك در پيوست الف آورده شده است.
همان طور كه مشخص است معادﻻت ديفرانسيلي حاكم بر پوستههاي
استوانهاي جدار نازك به سيستمي از معادﻻت با مشتقات مرتبه دوم و
چهارم از سه مولفه تغييرمكاني مجهول)  ( u, v, wكاهش مييابد .بردار
نيرويي ناهمگن كننده معادﻻت تعادل مطابق با رابطه ) ،(١٩دربردارنده
توزيع فشار تماسي بين سنبه و لوله در هر لحظه از بارگذاري است.
)(١٩
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 -٢-٥روش تفاضﻼت محدود مرتبه باﻻ
حل معادﻻت تعادل حاكم بر پوستههاي جدار نازك به روش
تحليلي امكان پذير نيست و براي حل اين معادﻻت بايستي از روشهاي
عددي كمك گرفت .در اين تحقيق از روش تفاضﻼت محدود مرتبه باﻻ
استفاده مي شود كه در حل معادﻻت ديفرانسيل جزئي بسيار كارآمد
است و شامل سه مرحله اصلي زير است:
 -١شبكهبندي جسم براي ايجاد گرههاي تفاضﻼت محدود:
در روش تفاضﻼت سطح جسم با در نظر گرفتن گرههايي در فواصل
مشخص شبكهبندي ميشود كه دقت حل مسئله وابسته به تعداد گره-
هاي در نظر گرفته شده است و اين دقت با افزودن تعداد گرهها تا
ميزان مورد نظر قابل افزايش ميباشد .اما ،افزايش تعداد گرهها باعث

است .دليل اين انتخاب اعمال بهتر و دقيقتر بارگذاري بر لوله است.
شبكهبندي ) :(Bشو و همكارانش ١شبكهبندي نقاط بر اساس
روابط چبيشف را در روش تربيع ديفرانسيلي به كار بردند و متوجه
شدند كه نسبت به شبكهبندي مساوي نقاط و حتي نسبت به شبكه-
بندي نامساوي بر اساس ديگر روابط به نرخ همگرايي سريعتري دست
پيدا كردند] .[١٨نقاط چبيشف در واقع همان صفرهاي چند جملهاي
چبيشف هستند كه براي درونيابي مورد استفاده قرار ميگيرند .از
جمله نوآوريهاي اين تحقيق استفاده از شبكهبندي بر اساس روابط
چبيشف در روش حل تفاضﻼت محدود است كه در بخش مقايسه نتايج
تاثير آن بر افزايش نرخ همگرايي نشان داده ميشود .انواع متفاوتي از
روابط چبيشف وجود دارد كه تفاوت اين روابط در نحوه تنظيم فواصل
گرهها از هم در داخل شبكهبندي است .در اين تحقيق رابطهاي انتخاب
شده است كه فواصل نقاط در ابتدا ،انتها و ميانه لوله كمتر از ساير نقاط
آن باشد)تعداد گرههاي بيشتر جهت برآورده شدن بهتر شرايط مرزي و
اعمال صحيح فشار تماسي در ناحيه مياني( وشبكهبندي كامﻼً متقارن
نسبت به نقطه تماس اوليه ايجاد كند .نحوه اعمال رابطه چبيشف در
امتداد محوري 𝑧 به صورت زير است].[١٨
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 -٢نوشتن فرم تفاضﻼت محدود معادﻻت براي گرههاي داخلي
و شرايط مرزي براي گرههاي مرزي:
براي رسيدن به راهحلي صحيح و موثر از تفاضﻼت مرتبه چهارم )
)  ( O ( h 4در دو بعد) تفاضﻼت  ٥نقطه براي مشتقات مرتبه اول و دوم و
 ٧نقطه براي مشتقات مرتبه سوم و چهارم( در اين تحقيق استفاده مي-
شود .لي [١٩]٢و آشك و همكاران [٢٠]٣از افرادي هستند كه فرمول-
هايي صريح با مرتبه خطا اختياري را به كمك درونيابي ﻻگرانژ براي
بيان تفاضﻼت محدود مشتقات در شبكهبندي نامساوي ارائه دادند .به
عنوان نمونه رابطه تفاضﻼت مشتق اول تغييرمكان امتداد شعاعي)  ( wبا

Shu et al
Li
Ashk et al

1
2
3

ساناز جعفري و رضا اكبري آﻻشتي

افزايش حجم محاسبات نيز خواهد شد .در اين تحقيق كل لوله با ابعاد
واقعي در دو بعد شبكهبندي ميشود و فشار تماسي در سطح كوچكي

بررسي تاثير نقاط چبيشف بر نرخ همگرايي پاسخ ها ...

مرتبه خطا )  O ( h 4در پيوست ب آورده شده است .روابط تفاضﻼت ديگر
مشتقات به كمك الگوريتم ارائه شده از مرجع ] [٢٠محاسبه شدهاند.
براي هر كدام از گرههاي داخلي در شبكهبندي دو بعدي لوله با
انديس خاص  iو  ، jسه معادله تعادل پيوست الف در فرم تفاضﻼت
محدود نوشته ميشوند .شرايط مرزي حاكم بر لوله نيز بايستي براي
گرههاي مرزي در فرم تفاضﻼت محدود بازنويسي شوند .هر گره داخلي
در شبكهبندي داراي سه درجه آزادي مجهول از تغييرمكانها است و
در گرههاي مرزي درجه آزادي مربوط به شيب نيز به اين مجهوﻻت
اضافه ميشود .تعداد گرههايي كه براي آنها فرم تفاضلي معادﻻت نوشته
ميشوند )  N  2  ( M  2و تعداد تغييرمكانهايمجهول )3  N  2  ( M  2
است كه در نهايت با در نظر گرفتن شرايط مرزي در روابط )١٢و،(١٣
تعداد معادﻻت تعادل با تعداد مجهوﻻت مسئله برابر خواهند شد.
 -٣حل دستگاه معادﻻت خطي
در روش تفاضﻼت محدود نهايتاً به دستگاه معادﻻت جبري خطي
خواهيم رسيد كه با در نظر گرفتن حوزه مسئله و شرايط مرزي حل
ميشود تا مقادير مجهول هر يك از نقاط شبكه به دست آيد .دستگاه

درجات آزادي شيب)

با انديس  i  0, N  1و  j  0در شكل  ،٦با استفاده از رابطه تفاضﻼت
مركزي براي مشتق اول بازنويسي شده و به صورت زير بيان ميشوند:
w2, j  w 0, j w
wN 1, j  w N 1, j
w

,

,
z 1, j
2δ z1
z N , j
2δ z N
w

w
w
i,2
i,0

 i ,1
2δ1

)(٢٣

حال ميتوان تغييرمكانهاي مجهول با انديس

)(٢١

ماتريس ضرايب  Aمربعي و متقارن با
بردار
و
لوله
بندي
شبكه
است .بردار  bpفشار تماسي براي هر گره در
xq

p  q  3  N  2 M  2 

مولفههاي تغييرمكاني مجهول است .به منظور كاهش حجم و زمان
انجام محاسبات از تقارني تغييرمكانها موجود در شكل  ٦استفاده مي-
شود و فرم تفاضﻼت محدود معادﻻت تعادل فقط براي گرههاي موجود
در يك چهارم از لوله )  ( 0    , 0  z  Lنوشته ميشود تا ابعاد بردار x
2

در رابطه ) (٢١به

2

 N  1  M  1
3
2

كاهش يابد .تغييرمكانهاي مجهول

براي اين محدوده از لوله برابر )  (ui, j , vi, j , wi, jو براي

] )i  [1.. ( N  1
2

,

𝑤،

𝑤و 𝑤 ,را

,

به مجهوﻻت مسئله اضافه نمود .بايد دقت كرد كه در رابطه ) ،(١٢در
امتداد مرزهايي با𝑒𝑡𝑐 = 𝑧 ،كليه مشتقات نسبت به∅برابر با صفر است.
𝝅
𝟐

)𝟏 (𝑵 +
𝟐

𝟏=𝒊

=∅

𝑥

𝟏𝒊 = 𝑵+

=𝒊
𝑵=𝒊

𝒋𝒘𝒊,𝒋 , −𝒖𝒊,𝒋 , 𝒗𝒊,

𝒋𝒘𝒊,𝒋 , 𝒖𝒊,𝒋 , 𝒗𝒊,

z
𝒋𝒘𝒊,𝒋 , 𝒖𝒊,𝒋 , −𝒗𝒊,

معادﻻت خطي در فرم ماتريس توسط رابطه ) (٢١معرفي ميشود.
A p,q x q  bp

z1, j

, w

z N , j

, w

i,1

( w با گرههايي فرضي

𝝅
𝟑=∅
𝟐

∅

𝒋𝒘𝒊,𝒋 , −𝒖𝒊,𝒋, −𝒗𝒊,

𝑳
𝟐 𝒉𝒕𝒂𝑷 ,
𝟐

)𝟏 (𝑴 +
𝟐
, Path 1

=𝒛

شكل  -٦فرم طرحواره اي از شبكه بندي تفاضﻼت محدود لوله بر
اساس روابط چبيشف به همراه پارامترهاي تقسيم بندي لوله

 -٢-٢-٥اعمال فشار تماسي به حل تفاضﻼت محدود
بارگذاري به شكل مستقيم به گرههاي تفاضﻼت محدود اعمال
شود .بنابراين رابطه توزيع فشار براي هر گره با انديسهاي 𝑖و𝑗 با در
نظر گرفتن مختصات استوانهاي بر لوله به صورت زير نوشته ميشود:
)(٢٤

و

2



2
 z  z    j  0  12
pi , j  p0 [1   i 0   
] 
180
a
b

 


 Rπ 

) j  [1..(M 1در نظر گرفته ميشوند كه با در نظر گرفتن فشار تماسي،

در اين رابطه )  ( z0  L 2 , 0  180°مكان اولين تماس بين سنبه و

شكلگيري بردار نيرو و حل دستگاه معادﻻت خطي حاكم محاسبه مي-
شوند .مقدار تغييرمكان هاي مجهول در ساير نقاط لوله بر اساس مقادير
محاسبه شده )  (ui, j, vi, j , wi, jمطابق با شكل  ٦به دستمي آيند.

لوله است .برنامه حل تفاضﻼت محدود به زبان فرترن به گونهاي نوشته
شده است كه اگر گره مورد نظر در داخل سطح بيضوي تماس قرار
داشته باشد بر اساس رابطه باﻻ به آن نيرو اعمال شود و در غير اين
صورت مقدار نيرو براي آن صفر در نظر گرفته شود.

]

2

روش واحد مناسبي براي حل دستگاههاي معادﻻت خطي وجود
ندارد و دو فاكتور مهم در انتخاب روش مناسب زمان حل مسئله و دقت
حل است .با وجود تمامي امتيازات روشهاي حل غير مستقيم در اين
تحقيق تصميم گرفته شد تا از روش حل مستقيم جداسازي  LUبه
روش دوليتل استفاده شود كه جزئيات آن در مراجع موجود است
] .[٢١با استفاده از اين روش معكوس ماتريس ضرايب به شكلي دقيق
محاسبه و ذخيره ميشود .براي دوري از خطاي گرد كردن ،محاسبات
در نرم افزار فرترن بر اساس دقت  ١٦رقم اعشار انجام ميشود.
 -١-٢-٥شرايط مرزي حاكم بر لوله در فرم تفاضﻼت محدود

كليه شرايط مرزي در روابط )١٢و (١٣به فرم تفاضﻼت محدود
نوشته ميشوند .در مرزهاي لوله با شرايط مرزي آزاد ،براي تغييرات
انديسهاي ) ]  ( i  1, N , j  [1, Mو براي خط گيردار لوله درست مقابل
فرورفتگي) ]  ٤ ( j  1, i  [1, Nمجهول موجود عبارتند از:
)(٢٢

 u1, j
 uN , j
 ui ,1



 v1, j
 vN , j
 vi ,1



i  1   w1, j , i  N   wN , j , j  1   wi ,1



 w
 w
 w
 z 1, j
 z N , j
  i ,1



 -٣-٢-٥برون يابي ريچاردسون
برونيابي ابزاري مناسب براي افزايش دقت حلهاي عددي است
در حاليكه تعداد گرههايي كمتر و شبكهبندي درشتتر استفاده مي-
شود .به منظور اعمال برونيابي ريچاردسون به حل تفاضﻼت محدود
بايد مراحل زير را در نظر گرفت]:[٢٢
 -١تخمين خطاي فرمولبندي تفاضﻼت محدود :مقدار خطا در اين
تحقيق و براي تفاضﻼت محدود مرتبه چهارم برابر با )  O ( h 4است.
 -٢ايجاد شبكهبندي درشت با فواصل نقاط  hو ريزتر كردن شبكه-
بندي تا زمانيكه حل مسئله همگرا شود .تغييرات شبكهبندي در هر
مرحلهاي بر اساس انديس𝑘 به صورت زير بايستي در نظر گرفته شود:
)(٢٥

h
h
hk  k 1  h1  h, h2  1 , ..
2
2

 -٣بر اساس مقدار خطا ،فرمول برونيابي ريچاردسون به صورت زير
اعمال ميشود:
)(٢٦

 

), (O h 2 j , j  1

R k, j1  R k 1, j1
4 j1  1

Rk, j  R k, j1 

=𝒋

-٦

توزيع فشار تماسي در بارگذاري حد اﻻستيك

-١-٦

 -١-٢-٦تست همگرايي بر اساس شبكه بندي )(A

با در نظر گرفتن دادههاي جدول  ١براي لوله فوﻻدي و سنبه
كروي ،پارامترهاي تماس اﻻستيك به صورت جدول  ٤ليست ميشوند.

در شكل  ٧تست همگرايي تغييرمكانها براي شبكهبندي )(A
آمده است .با افزايش تعداد گرههاي تفاضﻼت محدود بر روي لوله،
مقادير تغييرمكانها به سرعت به سمت همگرايي پيش ميروند .در
نتيجه نمودار مربوط تعداد گرههاي كمتر از شكل  ٧حذف شده است.
مشخص است كه بيشينه مقدار تنش فونميززي در نقطه اوليه تماس
رخ ميدهد كه از لحاظ مقدار تقريباً برابر تنش حد تسليم ماده لوله در

جدول  -٤پارامترهاي مكانيك تماسي ،جسم  :١لوله فوﻻدي درجه API-
 ،XBجسم  :٢سنبه كروي از جنس .VCN 200

خواص مواد جسم  ١و ٢

شعاع هاي انحنا اصلي جسم  ١و ٢



) ( E1

 ٢٠٠گيگا پاسكال

 ١٠٧/١ميلي متر

) ( v1

٠/ ٣

( R'2  Rindenter

 ٣٧٦/٥ميلي متر

) ( E2



) ( R''2  Rindenter

 ٣٧٦/٥ميلي متر

) ( v2

----

) '( R1
)  R pipe

)

''( R1

ميتواند به عنوان
جدول  ١است .بنابراين تعداد نقاط
شبكهبندي همگرا كننده نهايي در نظر گرفته شود .به ازاء N  M  125
ابعاد ماتريس ضرايب براي مدل يك چهارم  A11532,11532است و مدت
N  M  125

 ١٩/٧٨گيگا پاسكال

*E

زمان معكوسگيري از آن ماتريس ضرايب براي يك سيستم كامپيوتر
با پردازنده  Core i7و  RAM 16GBتقريباً برابر با  ٤٨ساعت ميباشد .اگر

بر اساس پارامترهاي جدول  ،٤شعاعهاي انحناي نسبي اصلي با
استفاده از روابط ) (١٦و ) (١٧محاسبه ميشوند .با در نظر گرفتن اينكه
در تماس كره با لوله ،شعاعهاي انحناي اصلي با هم موازي هستند،
زاويه  در رابطه ) (١٧برابر با صفر است .در نتيجه مقادير پارامترهاي
𝑅′و  𝑅′′و شعاع معادل موثر  Rبه صورت زير محاسبه ميشوند:

خواص تقارني تغييرمكانها به ماتريس ضرايب اعمال نميشد
 A46128,46128بود كه معكوسگيري از آن غير ممكن ميشد.
-٢-٢-٦

1
1
1
1
' 
 0.03765, R '' 

 0.02785
 R  2A  1
1
1
1
2B




R1' R'2
R1'' R''2


R e  R ' R ''  0.03238


)(٢٧

پاسخهاي حل اﻻستيك نشان داد كه ريز كردن بيش از حد
شبكهبندي در ناحيه اعمال بار منجر به عدم همگرايي مسئله ميشود.
اين عدم همگرايي را ميتوان به باﻻ رفتن مقادير خطاي محاسبات در

در آناليز عددي مقدار نيروي ) 𝐹( در جدول  ٣به اندازهاي در نظر
گرفته ميشود كه حداكثر تنش معادل فونميززي در ناحيه فرورفتگي

نقاط با فواصل كم ارتباط داد .براي اطمينان يافتن از همگرايي نهايي
پاسخها ،افزايش دقت حل مسئله و هم چنين كاهش زمان و حجم

برابر با تنش تسليم ماده شود .به همين منظور پارامترهاي تماس براي
روابط در جدول  ٣با نتايج شبيهسازي المان محدود در جدول ٥

محاسبات از روش برونيابي ريچاردسون سه مرحلهاي استفاده ميشود.
تعداد گرهها در امتدادهاي محوري𝑧 و محيطي∅ مطابق با جدول  ٦به

مقايسه شدهاند تا بهترين رابطه نظري انتخاب شود.

نحوي انتخاب شدهاند كه رابطه ) (٢٣برقرار باشد.

جدول  -٥پارامترهاي تماسي در بارگذاري حد اﻻستيك در جدول ٣
محققين

𝑃

𝑃

𝑏

𝑎

جدول  -٦تعداد گره ها دربرون يابي ريچاردسون شبكه بندي نوع )(A

𝐹

گيگا
پاسكال

گيگا
پاسكال

ميلي
متر

ميلي
متر

كيلو
نيوتن

)(Radian

جانسون

٠/٥٤٢

٠/٨١٣

١/٦٦٨

١/٣٦٧

٣/٨٨٧

گرين وود

٠/٥٤٦

٠/٨١٩

١/٦٦٣

١/٣٦٠

٣/٨٨٧

٠/٠٢١٦

برو و هامروك

٠/٣٨٢

٠/٥٧٣

١/٩٤٧

١/٦٦٢

٣/٨٨٧

هامروك و برو

٠/٣٣٧

٠/٥٠٦

٢/١٠٩

١/٧٤٢

٣/٨٨٧

انسيس

٠/٣٤

٠/٥١١

٢/٠٢٢

١/٦٨٢

٣/٨٨٧

∅∆



همانطور كه از جدول  ٥مشخص است ابعاد سطح تماس تخمين
زده شده توسط روابط هامروك و برو بسيار به نتايج حاصله از شبيه-
سازي المان محدود نزديك است و از آن براي ادامه مدلسازي نظري
استفاده ميشود .حال مي توانه به كمك رابطه ) (٢٢تابع توزيع فشار
تماسي در بارگذاري حد اﻻستيك بر لوله را به فرم زير بازنويسي كرد:
1





2
2
Pi, j  0.50642 109 [1 3.3052 105  zi  0.65  0.7869 j 180 ] 2

 -٢-٦تست همگرايي مدل نظري در حد اﻻستيك
در نتيجه مدلسازي نظريه فرورفتگي بر لوله ،مدلي ارائه شده است
كه ميتواند با دقت باﻻ براي هر نوع توزيع فشار ،سطح تماس ،شرايط
مرزي و شبكهبندي نامساوي نقاط در پوستههاي استوانهاي جدار نازك
به كار برده شود .در اين بخش تست همگرايي پاسخها در بارگذاري حد
اﻻستيك براي هر دو نوع شبكهبندي ) (Aو ) (Bانجام ميگيرد .تعداد
نقاط بهينه در هر شبكهبندي براي رسيدن به همگرايي با استفاده از
روش سعي و خطا تعيين ميشود .نتايج براي تغييرمكان شعاعي و
محوري در امتداد  (   180°, 0  z  L )Path1رسم شده اند كه در اين

اعمال برون يابي ريچاردسون به شبكه بندي )(A

𝑀 :نقاط در

𝑁 :نقاط در
امتداد𝑧

𝑧∆
) (m

تعداد كل گره ها در
مدل يك چهارم

امتداد ∅

٣٥

٠/٠٤١٦

٨٦٧

٣٥

٠/٠١٠٧

٠/٠٢٠٨

٣٠٧٢

٦٥

٦٥

٠/٠٠٥٤٢

٠/٠١٠٤

١١٥٣٢

١٢٥

١٢٥

نحوه كاربرد رابطه ) (٢٤براي تغييرمكان شعاعي لوله )  (𝑤 ,در
زير آورده شده است:
)(٢٨

( wi, j )1  [ wi , j ]N  M  65
[ wi , j ] N  M  65  [ wi , j ] N  M 35

) , O(h 6
431  1
( wi , j ) 2  [ wi , j ] N  M 125
[ wi, j ]N  M 125  [ wi , j ] N  M  65

) , O (h 6
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بعد از برونيابي ،مرتبه خطاي موجود در محاسبات تفاضﻼت
محدود از  ٤به  ٨افزايش مييابد .مقايسهاي از نتايج بين شبكهبندي
 N  M  125و نتايج برونيابي در شكل  ٧انجام شده است .با مقايسه
نمودارها ميتوان اطمينان حاصل كرد كه با انجام برونيابي پاسخها به
سوي همگرايي نهايي پيش رفتهاند .به عﻼوه مقدار تنش معادل فون-
ميززي در شكل  ٧براي حل برونيابي  ٣٦٥مگا پاسكال است كه اين
مقدار دقيقاً همان تنش تسليم براي جنس انتخابي لوله است و نشان
ميدهد كه پاسخها به خوبي در بارگذاري حد اﻻستيك همگرا شدهاند.

ساناز جعفري و رضا اكبري آﻻشتي

بحث و آناليز عددي

امتداد ماكزيمم مقدار خود را دارند .بر هيمن اساس تغييرمكان محيطي
در امتداد ( 90°    270° ,z  L 2 )Path2رسم شدهاند.

بررسي تاثير نقاط چبيشف بر نرخ همگرايي پاسخ ها ...

-٣-٢-٦

تست همگرايي بر اساس شبكه بندي )(B

در شكل  ٨تست همگرايي به ازاء مقادير متفاوت گرهها براي شبكه-
بندي )(Bرسم شده است .نتايج در اين شكل با در نظر گرفتن گرهها
روابط چبيشف و بدون تكنيك برونيابي به دست آمدهاند .با ريزتر
نمودن شبكه تفاضﻼت محدود بر روي لوله مقادير تغييرمكانها به
سرعت و با نرخي بيشتر از شبكهبندي ) (Aبه سمت همگرايي پيش
ميروند و تفاوت مقدار تغييرمكانها ميان فاصلهگذاري درشتتر و
ريزتر بسيار زياد است .همان طور كه مشخص است دقت نتايج و توزيع
تغييرمكانها نسبت به شبكهبندي ) (Aبسيار بهبود يافته است در

الف :تغيير مكان در امتداد شعاعي

حاليكه فاصلهگذاري شبكه درشتتر است و به ازاء تعداد نقاط
 N  M  105پاسخها همگراي پاسخ ها شدهاند .براي اين تعداد گره،
ابعاد ماتريس ضرايب براي مدل يك چهارم برابر با  A8427,8427است و
مدت زمان معكوسگيري از آن ٢٠ساعت ميباشد .مقايسه شكلهاي ٧
و  ٨نشان ميدهد كه شرايط مرزي در شكل  ٨بهتر برآورده شدهاند.

ب :تغيير مكان در امتداد محوري
الف :تغيير مكان در امتداد شعاعي

ج :تغيير مكان در امتداد محيطي

د :تنش معادل فون ميزز

شكل  ٧تست همگرايي نتايج براي شبكه بندي نوع )(A

ب :تغيير مكان در امتداد محوري

ج :تغيير مكان در امتداد محيطي

شكل  ٨تست همگرايي نتايج براي شبكه بندي نوع )(B

ساناز جعفري و رضا اكبري آﻻشتي

 -٤-٢-٦مقايسه مدلهاي نظري و المان محدود
در شكل  ٩مقايسهاي از نتايج دو روش مدلسازي المان محدود و
نظري بر اساس شبكهبنديهاي ) (Aو ) (Bانجام شده است .نتايج
شبكهبندي ) (Bبسيار به نتايج المان محدود نزديك است و انتخاب
گرههاي تفاضﻼت بر اساس نقاط چبيشف باعث شده است تا سازگاري
نتايج نسبت به شبكهبندي ) (Aبسيار بهتر شود .براي شبكهبندي )،(B
عﻼوه بر تغييرمكان شعاعي ،تغييرمكان در دو امتداد محوري و محيطي
نيز در ناحيه فرورفتگي به خوبي پيشبيني شدهاند و توزيع صحيحتري
از تنش و شرايط مرزي در ناحيه فرو رفتگي بر لوله به دست آمده است.
از بررسي توزيع تغييرشكلها و تنش فونميزز در شكل  ٩ميتوان
نتيجه گرفت كه نقطه اوليه تماس بين سنبه و لوله داراي بيشترين
مقدار تنش در طي تمامي مراحل بارگذاري است و بنابراين موثرترين
كار تخمين صحيح مولفه تغييرمكاني در راستاي شعاعي لوله در اطراف
اين نقطه ميباشد .زيرا مولفههاي تغييرمكاني محوري و محيطي در اين
نقطه داراي مقدار بسيار كم و تقريباً برابر با صفر هستند كه باعث مي-
شود تاثير آنها در محاسبات به شدت كاهش يابد .با در نظر گرفتن
شرايط حاكم بر مسئله مانند وجود مشتقات مرتبه باﻻ در دستگاه
معادﻻت حاكم ،تعداد متغيرهاي مجهول هر گره ،تخمين صحيح فشار
تماسي ،حل دستگاه معادﻻت خطي حاكم با ابعادي بسيار بزرگ و هم
چنين زمان و هزينه زياد محاسبات حداكثر مقدار خطاي  ٪٥به دست
آمده در شكل  ٩قابل قبول است .با در نظر گرفتن نتايج ميتوان نتيجه
گرفت كه شبكهبندي) (Bتوزيع مناسبي از تغييرمكانها و به دنبال آن
كرنش و تنش در لوله را ارائه ميدهد و ميتوان از آن به عنوان شبكه-
بندي بهينه در تغييرشكلهاي پﻼستيك فرورفتگي استفاده كرد.

ج :تغيير مكان در امتداد محيطي

د :تنش معادل فون ميزز

-٧

الف :تغيير مكان در امتداد شعاعي

ب :تغيير مكان در امتداد محوري

شكل  ٩نتايج روشهاي نظري ،المان محدود در حد اﻻستيك

نتيجه گيري

در اين مقاله تماس اﻻستيك بين سنبه كروي صلب با لوله فوﻻدي
با استفاده از مدلسازي به روشهاي نظري و المان محدود مورد بررسي
قرار گرفت .نتايج به دست آمده از آناليز عددي مدل نظري سازگاري
بسيار خوبي را با نتايج شبيهسازي المان محدود نشان ميدهد و به
خوبي رفتار تغييرمكاني لوله در اثر بارگذاري تماسي براي ايجاد
فرورفتگي را پيشبيني مينمايد .به عﻼوه دو نوع متفاوت از مكانيابي
گرهها بر روي لوله جهت ايجاد شبكه تفاضﻼت محدود آزموده شد .براي
شبكهبندي ) (Aنشان داده شد كه تكنيك برونيابي ريچاردسون مي-
تواند به حل مسئله با زمان و هزينه كمتر كمك كند .اما ،نرخ همگرايي
پاسخها با استفاده از شبكهبندي ) (Bدربردارنده نقاط چبيشف در
مقايسه با نوع ) (Aبسيار بهبود يافت و شرايط مرزي نيز به خوبي
برآورده شدند .به عﻼوه مشخص شد كه فرمولبندي كرنش-تغييرمكان
نيردسن به خوبي رفتار تغيير شكلي در پوستههاي استوانهاي جدار
نازك تحت بارگذاري فشاري خارجي را پيشبيني مينمايد .هم چنين،
اولين نقطه تماس بين سنبه و لوله داراي بيشينه مقدار تنش معادل
فونميززي در لوله است و احتمال آغاز پديده خرابي و به دنبال آن
شكست مواد نرم در آن ناحيه وجود دارد .اين مدل را ميتوان به انواع
مختلفي از ابعاد لوله و سنبه ،بارگذاري هاي پيچيده و تركيبي مانند
تاثير همزمان فشار و گشتاور خمشي گسترش داد.

 معادﻻت تعادل حاكم بر پوسته در فرم ناوير:پيوست الف
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الگوريتم تفاضﻼت محدود در شبكه بندي نامساوي:پيوست ب
(𝑤)به عنوان نمونه رابطه تفاضﻼت براي مشتق اول تغييرمكان شعاعي
:(𝑂 آورده شده استℎ )  = 𝑛و مرتبه خطا5 با در نظر گرفتن
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