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سردخصصي بين المللي ساختارهاي فوالدهجدهمين كنفرانس ت

 

  
۲۷

 

، اورالندو، فلوريدا۲۰۰۶اكتبر  ۲۶-

 

  
روشهاي متداول و مقيد نواري محدود: CUFSMتحليل خمشي قطعات فوالد سرد با استفاده از 

 

  
چكيده

 

  
، فراهم نمودن پيشينة فني و مثالهاي گويا براي تحليل استحكام قطعات فوالد سرد با استفاده از روشهاي مرسوم و روش هدف اين مقاله

تحليل پايداري عددي در تركيب با شناسايي دقيق حاالت  .اجرا شده است CUFSMنواري محدود مي باشد همانوطر كه در طرح 
در اين مقاله، تحليل روش متداول نواري محدود كه . روش مقاومت مستقيم استخمش اولين قدم در اجراي يك طرح جديد نظير 

روش انجام كار به ميزان زيادي مشابه با روشهاي ماتريسي استاندارد براي . گيرداست، صورت مي CUFSMهمان روش به كار رفته در 
گيرد و خوانندگان عالقمند مي توانند به آساني به آنها تحليل ساختاري است كه به طور گسترده توسط مهندسان مورد استفاده قرار مي 

به  CUFSMاخيراً . اي از راهكارهاي استحكام براي يك كانال استاندارد صنعتي ارائه شده استنمونه. دسترسي داشته باشند
لي، مايل، جزئي و ساير ك: با استفاده از تعاريف مكانيكي رسمي انواع خمش. كاربردهاي روش نواري محدود نيز گسترش يافته است

و به حل مشكالت كاهش اندازه ) كلي، مايل ياجزئي(ها، روش نواري محدود مي تواند برهرنوع خمشي تأكيد داشته باشد خميدگي
شناسايي كيفي باعث مي شود كه نتايج يك  .براي حاالت خمش در جداسازي همانطور كه در مثال نشان داده شده است، منجرگردد

ي محدود باتوجه به نقش انواع خمش مورد قضاوت قرارگيرد و درنتيجه، معياري براي تأثيرات متقابل حاالت خمش ارائه راهكار نوار
روش متداول نواري محدود در تركيب با روش مقيد نواري محدود، ابزار قدرتمندي را براي درك استحكام مقطعي در قطعات . گردد

.نمايدفوالد سرد فراهم مي

 

  
مقدمه

 

  
مهندسان بايد خمش ديواره هاي نازك . اما اين كارايي به سختي حاصل مي شود. فوالد سرد، نازك، سبك و كارآمد هستند قطعات

راهكار كالسيك دستي براي عدم استحكام براي حاالت خمش پيچيده . سطح مقطع را درساختار كلي و خمش اجزاء را درنظر بگيرند
براي . هاي مكانيكي حياتي نظير همترازي و تطبيق بين عناصر را ناديده بگيرداست ويژگي نظير خمش مايل بسيار پيچيده است و ممكن

ابزاري را براي  FSMروش متداول . را به كارگيرد) FSM(اصالح اين امر مهندس بايد راهكارهاي عددي نظير روش نواري محدود 
. سازدفراهم مي) محوري، خميدگي يا تركيب آنها(اي افقي بررسي تمامي ناپايداري هاي احتمالي در قطعات فوالد سرد تحت فشاره

CUFSM  يك طرح آزاد ازFSM  است كه به طور رايگان از نخستين مؤلف اين مقاله قابل دسترسي است و شرح اين قابليت را براي
كه  براي هركسي FSMچارچوب اصلي راهكار مقاومت  ).www.ce.jhu.edu/bschafer/cufsm(مهندسان فراهم مي سازد 

هاي هندسي استحكام تفسيرشده و به شكل دقيقي شرح داده در اين مقاله ماتريس. تحليل ساختاري ماتريسي را مطالعه نموده، آشناست
 عالوه براين،. تر عمل كننددر طراحي راحت FSMاند تا كاربران بتوانند با اين ابزار بيشتر آشنا شوند و در بكارگيري راهكارهاي شده

روشهاي جديدي طراحي نظير روش استحكام مستقيم در هنگام بكارگيري راهكار . ارائه شده است FSMنمونه اي از راهكار مرسوم 
.توسط مهندسان بسيارمفيد خواهند بود FSMمقاومت 

 

  

 

   


