6

69  الی6  صفحه،6911  بهار،6  شماره،61  جلد،نشریه علمی مكانيك هوافضا

 با اليهFGM ارتعاشات آزاد و اجباری تير چرخان از جنس
پيزوالکتريک با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول
2
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چکيده
 با الیه پيزوالكتریك با شرایط مرزی یكسرگيردار و بر اساا تواوری تيييارFGM  ارتعاشات آزاد و اجباری تير چرخان از جنس،در این مقاله
 ریتز و به کمك- با محاسبه انرژیهای جنبشی و پتانسيل سازه و به کار بردن روش ریلی.شكل برشی مرتبه اول مورد بررسی قرار گرفته است
 نتایج نشان داده است که با حضور سرعت زاویهای و یاا اااافه شادن یاك الیاه. فرکانس های طبيعی محاسبه شده است،سریهای چبيشف
 همچنين مالحظه شد که ازدیاد ولتاژ اعمالی به الیه پيزوالكتریك و نيز افزایش شاعا هاا.پيزوالكتریك فرکانس طبيعی تير افزایش مییابد
 نتاایج. از طرف دیگر پاسخ دیناميكی تير در اثر شرایط اوليه جابجایی و سرعت بررسی شده است.باعث افزایش فرکانس طب يعی گردیده است
 پلاهای و، در بخش ارتعاش اجباری اثر نيروهای هارمونيك. داشته استAbaqus حاصل تطابق خوبی با نتایج حاصل از مرجع معتبر و نرمافزار
، نتایج نشان داده است که با افزایش سرعت زاویهای تير و همچنين افزایش ولتاژ الیه پيزوالكتریك.شبه اربه روی خيز تير بررسی شده است
. با الیه پيزوالكتریك کاهش مییابدFGM دامنه ارتعاشات تير

  فرکانس طبيعی، تووری برشی مرتبه اول، الیه پيزوالكتریك،FGM ، تير چرخان، ارتعاشات آزاد و اجباری:واژههای کليدی
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ABSTRACT
The free and forced vibration of rotating FGM beam with piezoelectric layer using first order shear deformation
theory and fixed-free boundary condition have been studied in this article. Rayleigh-Ritz method with Chebyshev
series are applied to find the natural frequencies. The results showed the natural frequencies are increased as a
result of increasing angular velocity or adding piezoelectric layer. More increasing the natural frequencies are
caused by applying the voltage on piezoelectric layer or by increasing hub radius. Moreover, the dynamic response
of the beam cause by initial conditions is studied. The frequency of the dynamic response was very near to the first
natural frequency of the beam. The results had a good agreement with known reference and Abaqus software
results. Also, the influence of harmonic, step and impulse force on forced vibration of the beam has been studied.
Decreasing the vibration amplitude of the beam is caused by applying angular velocity and piezoelectric voltage.
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-1مقدمه 
ساختارهای انعطاف پذیر که دارای حرکت دورانی میباشاند،
در بسياری از صنایع مانند پره های هليكاوپتر ،تاوربينهاای
گازی ،سازههای فضایی مانناد آناتن مااهوارههاا و صافحات
خورشيدی کاربرد دارند و لذا تحليل این ساازههاا و بررسای
ویژگیهای مودال آنها اروری میباشد .در واقع امروزه نياز
به تحليل ویژگیهای مودال این سيستمها بيشتر از گذشاته
شده است زیرا مهندسان به طراحی ساختارهایی با وزن کام
روی آوردهاند و کم شدن وزن سااختار سابم مایشاود کاه
سيستم ها پاسخ دیناميكی بزرگی باهازای تحریاك کاوچكی
داشته باشند .ویژگی های ماودال سااختارهای انعطاافپاذیر
هنگامیکه تحت حرکت دورانی قرار میگيرند باهطاور قابال
مالحظه ای تييير میکنند .بهطور مثال میتوان به تيار یاك
سر گيردار اشاره نمود که وقتی تحات حرکات دورانای قارار
ماایگياارد بااه علاات نيااروی مرکزگاارا و تييياار سااختی آن،
فرکانس های آن تييير می کنند که به این پدیده اثر ساختی
دورانی ناشی از سرعت دورانی گفته میشود.
به دليل کاربرد فراوان تيرها در صنایع مختلف ،تحقيقات
وسيعی روی ارتعاش آن ها انجام شده است .در ساال 6121
ساوتسول و گوگ [ ]6بهصورت تحليلای فرکاانسهاای تيار
چرخان را بهدست آوردند .سیچی هانسل [ ]2برای بهدست
آوردن فرکاانسهااای طبيعاای بااهصااورت دقيااقتاار ،معادلااه
دیفرانسيل جزیی که ارتعاشات خمشی تير را مورد نظر قارار
داشت را به روش ریلی-ریتز بهدسات آورد .یاو و شاين []9
معادالت حرکت تير یكسرگيردار چرخان با در نظار گارفتن
اثر همزمان کشيدگی و خمش تير را به کماك روش انارژی
بهدست آورده و حل نمودند .نتایج نشان داده است کاه ایان
عوامل اثر زیادی روی فرکانس طبيعای دارد .لاين و هيسااو
[ ]4ارتعاش تير چرخان بر اسا تووری برشی مرتبه اول را
با استفاده از سری پاور محاسبه کردند .همچنين تاثير تييير
شعا ها روی فرکانسهای طبيعای را ماورد بررسای قارار
دادند .چوی و همكاران [ ]5ارتعااش تيار چرخاان باا زاویاه
پاايچش اوليااه از جاانس کامووزیاات و کنتاارل بااا الیااه
پيزوالكتریك را به روش الماان محادود محاسابه نمودناد و
نشان دادند که تييير زاویه پيچش اوليه ،موجم تييير پاسخ
و فرکانس طبيعی می شود .زرینزاده و همكاران [ ]1ارتعاش
تير چرخان مخروطی شكل از جنس  FGMرا مورد بررسای
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قرار دادند .این تحقياق بارای  1شار مارزی مختلاف و باا
استفاده از روش المان محدود انجام گرفته اسات .همچناين
اثر جرم متمرکز و شعا ها را بر فرکاانس طبيعای را نياز
مورد مطالعه قارار دادناد .فات آباادی [ ]7ارتعاشاات آزاد و
اجباری تير از جنس  FGMبا الیه هاای پيزوالكتریاك را بار
مبنای تووری برشی مرتبه اول مورد بررسی قرار داد .وی اثر
اریم الغری ،اریم بهره ،اخامت الیه و پيزوالكتریك بار
روی فرکانس پایه را تحقيق نماود .فاناو و ژو ارتعااش آزاد
تير چرخان از جنس  FGMدر راستای محوری را با استفاده
از روش ریلی ریتز [ ]8و چبيشاف ریتاز [ ]1ماورد بررسای
قرار دادند .آن ها نتایج را برای  1شرایط مرزی مورد بررسای
قاارار دادنااد .اکسنساار و آیدوگاادو [ ]61ارتعاااش آزاد تياار
چرخان از جنس کامووزیت بر اسا تووریهای کالسايك و
برشی مرتبه اول و با استفاده از روش ریتز مورد بررسی قرار
دادند .ژیاناو و یاناو [ ]66ارتعاشاات آزاد و اجبااری تيار
تيموشنكو از جنس  FGMبا در نظر گرفتن انتقال حرارت را
تحليل نمودند .سيمسك و کوکاترک [ ]62ارتعاش اجبااری
تير  FGMتحت بار متمرکز متحارک هارمونياك را بررسای
نمودند .جعفاری و همكااران [ ]69ارتعااش اجبااری تيار از
جنس  FGMتحت تااثير باار متحارک باا اساتفاده از روش
ترکيبی ریتز و  DQMرا ماورد بررسای قارار دادناد و تااثير
سرعت های مختلاف و اینرسای باار متحارک را روی پاساخ
سيستم مورد مطالعه قرار دادند.
در ایاان مقالااه ،در ابتاادا ارتعاشااات آزاد تياار چرخااان از
جاانس  FGMبااا الیااه پيزوالكتریااك بااا شاارایط ماارزی
یكسرگيردار و بر اسا تووری تييير شكل برشی مرتباه اول
مورد بررسی قارار گرفتاه اسات .ساوس در بخاش ارتعااش
اجباری نيز پاسخ سازه بهازای ورودیهاای هارمونياك ،پلاه،
اربه و متحرک مورد بررسی قارار گرفتاه اسات .ناوآوری و
وجه تمایز بين این مقاله و مقالههای مشابه در چهاار ماورد
بيان میشود:





ماده  FGMبهکاررفته در تير چرخان در جهت
اخامت تييير میکند.
قرار دادن الیه پيزوالكتریك روی تير چرخان و
بررسی تاثيری که روی فرکانس طبيعی و پاسخ
سازه میگذارد.
پاسخ دیناميكی ارتعاش آزاد تير مورد بررسی در
اثر شرایط اوليه جابجایی و سرعت.

ارتعاشات آزاد و اجباری تير چرخان از جنس FGMبا الیه پيزوالكتریك ...؛ (گرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)



پاسخ دیناميكی ارتعاش اجباری تير چرخان
بهازای ورودیهای مختلف.
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را طبق روابط االستيسته باهصاورت رابطاه ()4
ارایم
میتوان نوشت:
) (
)) (

) (
) (

-2ارائهمدلهایفیزیکیوریاضییواسیرارا 

()4

معادالت 

و در روابط فوق به ترتيم مدول االستيسيته و اریم
پواسون تير از جنس  FGMاست که تيييرات آنها در
راستای (اخامت) میباشد .فرض میشود که توزیع جزء
حجمی ماده  FGMاز نو توزیع توانی و مرتبه آن 2
باشد:

شكل  ،1یك تير یكسرگيردار چرخان با الیه پيزوالكتریك باا
شعا ها  Rرا نشان میدهد.

(

()

)

(

) (

()5
()

)

شکل(:)1تير یكسرگيردار چرخان با الیه پيزوالكتریك.
رابطه کلی تنش و کرنش بر اسا قانون هوک برای یك
ماده ناهمسانگرد بهصورت رابطه ( )6میباشد:

پارامتر  ،اخامت تير میباشد .در این مقاله زیروناد  mو c
به ترتيم نماد فلز (آلومينيوم) و سراميك (زیرکنيوم اکسيد)
میباشد:
همچنين چگاالی ) ( همانناد رابطاه و بارای جانس
 FGMتعریف میشود.
-1-2محاسبهانرژیپرانسیل[ ]11
رابطه کلی انرژی پتانسيل برای تير چرخان تيموشنكو
بهصورت رابطه ( )1میباشد:

()6
}

[

{]

}

{

ارایم االستيسيته ماده میباشند کاه طباق قاانون
هوک تنش را به کرنش مربو میساازند .در معاادالت تيار
تيموشنكو ،کرنش در راساتای

𝛾

()2

حال از روابط کرنش بر حسم جابجایی بهدستآماده در
مرجع [ ]64برای تير چرخان مدلشاده بار اساا تواوری
برشی مرتبه اول ،استفاده میشود:
́

𝛾

)́ (

()1

(  )εو کارنش برشای در

صفحه (  )γدر نظر گرفته می شاود و بقياه تانساورهاا
صفر فرض میشود:

()9

(

) (

)́ (

́
́

که در آن ،فاصله هر نقطه از الیه ميانی ،جابجاایی
طولی الیه ميانی ،جابجایی در راساتای خماش تيار و
چرخش در اثر خمش تيار مایباشاد .همچناين ́  ́ ،و ́
مشقات پارامترهای مذکور نسبت به  xمیباشند.

)

∫
́ (

که در رابطه فوق،
()7

)́ (

∫

∫

به اینصورت تعریف میشود:

و
∫

∫

) (

نيز اریم تصحي تنش برشی است.
همچنين ) ( نيروی گریز از مرکز میباشد که در اثر
چرخش تير با سرعت زاویهای بهوجود آمده است:
)

(

) (

∫

()8
) (

∫

-2-2محاسبهانرژیجنبشی[ ]11

رابطه کلی انرژی جنبشی برای تير چرخان تيموشنكو
بهصورت رابطه ( )1میباشد:
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)̇ (

()1

)⃗ ⃗ ( ∫

∫

)̇ (

توزیع پتانسيل الكتریكی درون عملگر باهصاورت یاك تاابع
مرتبه اول [ ]61باشد که در رابطه ( )65آورده شده است:

) (

که در رابطه فوق ⃗⃗ ،و به ترتيم بردار سرعت و چگالی
میباشد .همچنين و به اینصورت تعریف میشود:
)

()61

() (

∫

)

(

()65
با توجه به اینکاه در عملگار وجاود اخاتالف پتانسايل
الزامی است ،لذا شرایط مرزی الكتریكی زیر برای آن در نظر
گرفته میشود:
()61

-9-2روابطحاکمبرالیهپیزوالکرریک 
فرم اندیسی تنش و جابجایی الكتریكی برای الیه
پيزوالكتریك بهکاررفته در تير بهصورت رابطههای ()66
میباشد [:]7

که در آن

ولتاژ اعمالی خاارجی و

الیه پيزوالكتریك است .حال با اعمال شرایط مرزی ( )61در
رابطه ( ،)65مقاادیر

محاسابه مایگاردد و

و

()66

صورت رابطه ( )67حاصل میشود:

که در رابطههای ( σ )66مؤلفه تنش ε ،مؤلفه
تانسور االستيسيته
کرنش ،شدت ميدان الكتریكی،
ثابت
مواد پيزوالكتریك در یك ميدان الكتریكی ثابت،
جابجایی
ثابت دیالكتریك و
کرنش پيزوالكتریك،
الكتریكی میباشد.

()67

محاسبهانرژیپرانسیلالیهپیزوالکرریک 

-1-9-2

برای الیه پيزوالكتریك عاالوهبار انارژی پتانسايل مكاانيكی
) ( ،اناارژی پتانساايل الكتریكاای ) ( نيااز بایااد در نظاار
گرفته شود .لذا با توجه به این تعاریف [:]65
()62
رابطه کلی انرژی پتانسيل الیه پيزوالكتریك بهصورت
رابطه ( )69میباشد:
)} { } {(∭
)} { } {(∭

()69
)

(∭

)

(∭

()64
توزیع پتانسيل الكتریكی میباشاد.

برای بهدست آوردن رابطه

)

 ،ابتدا میتوان فرض کارد کاه

باه

(

رابطه انرژی پتانسيل مكانيكی بهصورت رابطه ()68
میباشد:
)

()68

)

(
(

()

که با سادهسازی آن ،در نهایت

∭

∭

بهصورت رابطه

( )61بازنویسی میشود:
)́ ( ́ ∫

) ́ (́ ∫

()61

( ∫∫

) ́ ()

که در رابطه فوق ́ ،به اینصورت تعریف میشود:
́

∫

()21

 ،شدت ميدان الكتریكی است و رابطه کلی آن به این
صورت تعریف میشود [:]7
که در رابطه فوق،

نياز ااخامت

همچنين ) ( ́ نيروی گریز از مرکز میباشد که در اثار
چرخش تير با سرعت زاویهای

بهوجود آمده است و رابطه

آن بهصورت رابطه ( )26تعریف میشود:
(

)

) (́

́ ∫

()26
) (

∫

́

ارتعاشات آزاد و اجباری تير چرخان از جنس FGMبا الیه پيزوالكتریك ...؛ (گرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

چگاالی الیاه پيزوالكتریاك
که در رابطه ()26
میباشد .همچنين انرژی پتانسيل الكتریكی بهصورت رابطاه
( )22میباشد:
)

()22

()

)

(
(

∭

()29

-9ارتعاشاتآزاد 
در این بخش فرکانسهای طبيعی و پاسخ سازه به ازای
شرایط اوليه برای سازه مورد نظر به ترتيم آورده میشود.
-1-9محاسبهفرکانسهایطبیعی 

ابتدا با استفاده از تفكيك متييرها مجهوالت مسوله یعنی
) ( و ) (  ،بهصورت رابطه ( )28بيان میشود:

∭

حال با سادهسازی رابطه فوق ،انرژی پتانسيل الكتریكی
بهصورت رابطه ( )29بازنویسی میشود.
) ́ ()

()28

( ∫∫

( ∫∫
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برای محاسبه انرژی جنبشی الیه پيزوالكتریك ،مشابه آنچاه
که برای تير  FGMگفته شد ،عمال مایشاود .رابطاه کلای
انرژی جنبشی به صورت رابطه ( )25میباشد[:]64
()25

) (

́

)
)

که در رابطه ماذکور ́ ،و ́ باه صاورت رابطاه ()21
تعریف میشود:
()21

∫

) ́

́(

 -1-2انرژی پرانسیل و جنبشی یک تیر چرخان از
جنس FGMباالیهپیزوالکرریک 
در نهایت برای محاسبه انرژی پتانسيل و جنبشای یاك تيار
چرخان از جنس  FGMبا الیه پيزوالكتریك ،بایستی انارژی
پتانسيل و جنبشی تير  FGMو انارژی پتانسايل و جنبشای
الیه پيزوالكتریك را با هم جمع نمود:
()27

به ترتيم بيشينه انرژی پتانسيل و
و
بيشينه انرژی جنبشی میباشد.
حال شكل مدهای ) (̅ و ) ( ̅ بهصورت ساریهاایی
معروف به سری چبيشف مفروض میشود [:]8
∑) (

) (

) (̅

()91
∑) (

) (

) (̅

تعداد

)̇ ( ́

)

(
(

)̇ ( ́ ∫

(

فرکاانس

𝛱

)́ ( ́ ∫
) ́ ()

) (̅

)

(

طبيعی میباشد .سوس تابع فانكشانال 𝛱 باهصاورت رابطاه
( )21تعریف میشود:
()21

()24

) (̅

)

(

که در آن ̅( ) ،و ) ( ̅ شاكل مادها و

در نهایت انرژی پتانسيل الیه پيزوالكتریك بهدست
میآید:
) ́ (́ ∫

5

که در آن ،و ارایم مجهول شكل مد و
جمالت فرض شده هستند.
همچنااين ) ( و ) ( مربااو بااه شاارایط ماارزی
مختلااف ماایباشااد کااه باارای شاارایط ماازری یكساارگيردار
بهصورت رابطه ( )96میباشد:
) (
) (
()96
از طرف دیگر ) ( هم بهصورت رابطه ( )92تعریف
میشود:
()92

])

(

)

([

) (

حال ساریهاای چبيشاف ) (̅ و ) ( ̅ در رابطاه 𝛱

جایگذاری می شود .روش حل ارتعاش آزاد ،اساتفاده از روش
ریلی ریتز میباشد که اسا کاار آن بهيناهساازی (مشاتق
نسبی) تابع فانكشنال 𝛱 نسبت به ارایم شكل مد

و
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است .برای این کار بایستی مشتق تابع فانكشنال 𝛱 نسابت
به ارایم شكل ماد و محاسابه شاود کاه در نهایات
تعداد  2معادله حاصل میشود:
()99

)

𝛱

(

𝛱

در رابطه ( )95باهازای هار

معادالت همگن هستند ،الزم است که مجهوالت را برحسام

()94

}⃗ {

محاسبه نمود و سوس از قضيه تعاماد
استفاده نمود( ) .

مدها برای تعيين

نيز تواباع زماانی

هستند که در ارتعاشات آزاد بهصورت تابع هارمونياك ()91
تعریف میشود:
)

()91
]

معلاوم ،مجهاوالت

مربو به این فرکانس طبيعی بهدست آیند .از آنجا که ایان
یكی از آنها مانند

با استفاده از معادالت بهدستآماده (  2معادلاه) ،فارم
ماتریسی معادالت بهصورت رابطه ( )94تشكيل میشود:

و

)

(

) (

(

در رابطه ( )91همان فرکانسهای طبيعی میباشد و

[

همچناين ااارایم

نيااز از شاارایط اوليااه باهدساات

و

میآیند.
} {
که ماتریس فوق را نيز میتوان به فرم کلای رابطاه ()95
بيان کرد:
} {
} {
} {

()95

} {
} {)
} {

(

مااتریس جرمای و
مااتریس ساختی،
که
فرکانس طبيعی سيستم میباشد .حاال باا صافر قارار دادن
دترمينان ماتریس اارایم معادلاه ( ،)95معادلاه فرکانسای
درجه  4حاصل میشود:
(
)
()91
و در نهایت باا حال معادلاه فرکانسای فاوق ،فرکاانسهاای
طبيعی سيستم ( ) ،بهدست میآید.

-1ارتعاشاتاجباری 
در بخش ارتعاش اجباری مشابه ارتعاش آزاد از روش تحليل
مااودال اسااتفاده و )

و)

(

سریهای ( )97و ( )98فرض میشاود .هماانطاور کاه در

بخااش قباال گفتااه شااد ̅ ( ) ،و ) ( ̅ شااكل ماادهایی
هستند که از ارتعاشات آزاد بهدسات مایآیناد .بایاد توجاه
داشاات کااه ) (

توابااع زمااانی هسااتند کااه در ارتعاشااات

اجباری مجهول میباشاند .بارای باهدسات آوردن معاادالت
ارتعاشات اجباری از روش الگرانژ استفاده میشود]:[65
)

()41

-2-9پاسخارتعاشاتآزادسازهبهازایشرایطاولیه 
در این بخش پاسخ ارتعاش آزاد تير یكسرگيردار چرخاان باا
الیه پيزوالكتریك بهازای شرایط اوليه مختلف ماورد بررسای
قرار میگيرد.
براسا روش تحليل مودال ابتدا ) ( و ) (
به صورت سریهای ( )97و ( )98فرض میشود:
) ( ) (̅∑

()97

̅

̅

)

(

( نيااز بااهصااورت

)

(

که در رابطه فوق ،انرژی جنبشی،
کار نيروی خارجی و

̇

(

انرژی پتانسيل،

توابع زمانی میباشد .لذا بایستی

روابط تييير مكان ( )97و ( )98در روابط انرژی پتانسيل
و جنبشی ( )27و کار نياروی خاارجی کاه در اداماه گفتاه
خواهد شد ،جایگذاری شود تا همه روابط انرژیها بهصاورت
تابعی از ترم زمانی مجهول ) ( بهدست آیند.
کار نيروی خارجی گسترده در جهت میباشد کاه

̅

بهصورت زیر تعریف میشود:
()98

) ( ) (̅ ∑
̅

̅

)

(

̅

که در آن ̅ ( ) ،و ) ( ̅ شكل مدهایی هستند که از
ارتعاشات آزاد بهدست می آیند .برای این کار ،الزم است کاه

)

()46
که

نيروی گسترده بر واحد طول و

راستای میباشد.

(

∫

نيز خيز تير در

ارتعاشات آزاد و اجباری تير چرخان از جنس FGMبا الیه پيزوالكتریك ...؛ (گرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

همانطور کاه در رابطاه الگراناژ ( )41نشاان داده شاد،

7

است .در مقاله ] [67که بر اساا

پارامترهاا و نتاایج بادون

بهازای هر  ،یك معادله بهدست میآید و با تعياين تعاداد

بعد تنظيم شاده اسات از رابطاه ( )44بارای بایبعدساازی

معادالت مشخص می شود .بنابراین ،یاك دساتگاه معاادالت

فرکانس طبيعی پایه استفاده گردیده است.

بهدست میآید که این دستگاه معادالت باا اساتفاده از روش
عددی  Runge Kuttaو توسط نرمافزار  Matlabحل میشود
تا مجهوالت مسوله که هماان تواباع زماانی ) (

هساتند،

بهدست آیند .بعد از مشخص شدن این توابع زمانی ،باا قارار
دادن آنها در روابط ( )97و ( ،)98معادالت تييير مكان
نيز بهدست می آید .تعداد از طریاق روش ساعی و خطاا و

√

()44

که در رابطه ( ̅ ،)44فرکانس طبيعی بیبعاد و

شكل مد اول ،سریهای )

در این بررسی بر اسا
)

و

بهصورت روابط ( )45و ( )41تعریف شده است:
) (

()45

زمانی که نمودارهای پاسخ همگرا شدند ،بهدست میآید.
( و

̅

∫

) (

()41

∫

( محاسبه گردید .دليل این امر هم شرایط مرزی تبر

لذا در ابتادا بارای صاحهگاذاری نتاایج مقالاه حااار از

یكسرگيردار میباشد که با فرض باار عماودی یكنواخات در

مشخصات هندسی و مكانيكی مندرج در جدول  1مربو باه

رابطه ( ،)46هميشه در ماد اول نوساان خواهاد نماود .لاذا

مرجع ] [67استفاده شده است.

سریهای )

(

( به صورت زیر در نظر گرفتاه

و)

میشود:

 ⁄و 1/ 9

61

()42

̅

) ( ) (̅∑

)

(

()49

̅

) ( ) (̅ ∑

)

(

آلومينيوم ) (
)

روابط انرژی جنبشی و پتانسيل تير چرخان با الیه
پيزوالكتریك بر اسا

جدول( :)1مشخصات مكانيكی تير ] [67با هندسه

مد اول در پيوست آمده است.

)

(
(

.
آلومينا )

71

981

2711

9811

1/29

1/29

در جدول  2فرکانس طبيعی اول بیبعد حاصل از تووری
مقاله حاار با نتایج حاصل از نرمافازار آبااکو

و همچناين

نتایج ] [67مقایسه شده است که تطابق خاوبی باين آنهاا

-5نرایج 
در این بخش نتایج ارتعاشات آزاد و اجباری تير مورد نظر به

مشاهده میگردد.
جدول( :)2آزمون همگرایی فرکانس طبيعی پایه و مقایسه

ترتيم عراه میگردد.

با ] [67و آباکو .

-1-5ارتعاشاتآزادتیر FGM

فرکانس طبيعی اول بیبعد

در این قسمت به ترتيم صحه گذاری فرکانسهای طبيعی،

6

5/111

2

6/291

9

6/161

-1-1-5صحهگذاری 

4

6/117

برای اطمينان از روش بهکاررفته در این مقاله ،از نتایج سينا

5

6/117

اثر متييرهای مختلف روی فرکانس طبيعی و پاسخ ارتعاش
آزاد مورد بررسی قرار گرفته است.

آزمون همگرایی

و همكاران ] [67که مربو به یك تير  FGMبا رابطه توانی
مشابه رابطه ( )5و مرتبه 1/9

(

میباشد ،اساتفاده شاده

سينا و همكاران ][67
نرمافزار آباکو

1/111
6/11178
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برای صحهگذاری نتایج بخشهای بعدی مقاله از مقایساه باا
استفاده شده است.

نتایج آباکو

 -2-1-5مشاصات و نرایج حاصل از تیر چرخان با
الیهپیزوالکرریک 
در ایاان بخااش از تياار چرخااان بااا الیااه پيزوالكتریااك بااه
مشخصااات هندساای و مكااانيكی مناادرج در جااداول  9و 1
استفاده شده است.
جدول( :)9مشخصات هندسی.
تير

الیه پيزوالكتریك

FGM

طول

)(L

1/6 m

1/6 m

عرض

)(b

1/16 m

1/16 m

1/16 m

1/116 m

1/16 m

1/16 m

اخامت

)(h

شعا ها

)(R



جدول(:)1مشخصات مكانيكی ]. [7
آلومينيوم
) (
)
)

(
(

(

)
)

(

سراميك
(

)

ماده پيزوالكتریك
)(PZT-5H

شکل(:)2آزمون همگرایی جمالت سری چبيشف برای سه
مد اول .
برای صحهگذاری نتایج از نرمافزار المان محدود آباکو
استفاده شده است .در ابتدا تير مورد نظر بدون الیه
پيزوالكتریك در نرمافزار مدل شده و از المان دو بعدی
 Beamبرای المانبندی استفاده شده است .سوس یك الیه
پيزوالكتریك (المان  )Beamروی تير اصلی قرار داده و به
کمك قيد  Tieبه هم چسبانده شده است .برای مدلسازی
ماده  ،FGMتير اصلی به  61الیه با خواصی مطابق رابطه
( )5تقسيم شده است.

71

211

621

2711

5711

0077

مقایسه بين نتایج حل تحليلی و المان محدود بارای هار
دو حالت بدون پيزوالكتریك و با پيزوالكتریك به ترتيام در

1/9

1/9

-

جدولهای  5و  6آمده است .مالحظه میشود صحهگاذاری

-

-

-1/5

با روش المان محدود قابل قبول است .همچنين ااافه کردن
الیه پيزوالكتریك باعث افزایش فرکانس طبيعی میشود.

-

-

1 / 302 108

جدول(:)5مقایسه فرکانس طبيعی تير چرخان با نرمافزار
.Abaqus
Present
)(Hz

از معادله ( )91برای محاسبه فرکانسهاای طبيعای تيار
چرخان بدون الیه پيزوالكتریك و باا الیاه پيزوالكتریاك باا
سرعت زاویهای

6111

استفاده شاده اسات.

First natural
frequency

114/17

Second
natural
frequency

5996/68

Abaqus
)(Hz
119/47

Difference

% 1/17

البته در ابتدا الزم است که تعاداد جماالت ساری چبيشاف
( )91را محدود کرد .مالحظه میشود که برای فرکانسهاای
طبيعی اول و دوم و سوم به ترتيم وقتی تعاداد جماالت از
 4 ،9و  1بيشتر میشود ،مقادیر فرکانسهای طبيعای ثابات
مانده و همگرا میشوند (شكل .)2

Third
natural
frequency

5996/2

64111

69116/46




% 1/16

% 1/6

ارتعاشات آزاد و اجباری تير چرخان از جنس FGMبا الیه پيزوالكتریك ...؛ (گرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)

جدول(:)6مقایسه فرکانس طبيعی تير چرخان با الیه
پيزوالكتریك بدون ولتاژ الكتریكی با نرمافزار .Abaqus
Present
)(Hz

Abaqus
)(Hz

Difference

First
natural
frequency

174/65

176/19

% 1/22

Second
natural
frequency

5174/89

5178/9

% 1/11

Third
natural
frequency

64175/72

64742

% 1/44

از طرف دیگر بر اسا

1

مالحظه میشود که اشكال فوق با شكل مدهای یك تير
یكسرگيردار در مرجع ] [68تطابق دارد.
-9-1-5بررسیاثرمرغیرهابررویفرکانسطبیعی 

در شكل  ،1اثر شعا ها روی فرکانس طبيعی تير چرخان
بدون پيزو نشان داده شاده اسات .مالحظاه مایشاودکه باا
ازدیاد شعا ها  ،فرکانس پایاه تيار تقریباا باهطاور خطای
افزایش مییابد که دليل آن افزایش نيروی کششی محاوری
گریز از مرکز و در نتيجه افزایش سفتی خمشی تير میباشد.
این مطلم در فصل یازدهم مرجع ] [68اثبات شده است .


سه فرکانس طبيعی اول تير

 FGMچرخان مندرج در جدول ،5شكل مدهای سهگانه به
کمك حل تحليلی حاار محاسبه شده و در شكل 9نمایش
داده شده است.

شکل(:)1اثر شعا ها بر روی فرکانس پایه.
در شكل  ،5اثر افزایش ولتاژ روی فرکانس طبيعی تيار
شكل مد اول.

چرخان با پيزو نشان داده شده است .مالحظه می شود کاه
با ازدیاد ولتاژ ،فرکانس پایه تير تقریبا بهطور خطی افزایش
می یابد کاه دليال آن رابطاه خطای انارژی پتانسايل الیاه
پيزوالكتریك تير با ولتاژ بر اسا روابط ( )67و ( )24و در
نهایت افزایش سختی تير میباشد.

شكل مد دوم.

شكل مد سوم

شکل(:)5اثر ولتاژ اعمالی بر پيزوالكتریك بر روی فرکانس

شکل(:)9شكل مدهای اول تا سوم تير.

پایه.

نشریه علمی مكانيك هوافضا ،جلد  ،61شماره  ،6بهار 6911

61

در نهایت در شكل  ،6اثار سارعت زاویاه ای تيار در دو
حالت بدون الیه پيزوالكتریاك و باا الیاه پيزوالكتریاك بار

طبيعی اول تير میباشد کاه علات آن شاباهت توزیاع خياز
اوليه با شكل مد اول تير میباشد.

فرکااانس طبيعاای را بااا در نظاار گاارفتن شااعا هااا
1/16

نشان میدهاد .هماانطاور کاه در شاكل 6

مشاهده می شود ،با افزایش سرعت زاویاهای تيار ،فرکاانس
پایه افزایش می یابد .دليل این امر افازایش نياروی گریاز از
مرکز که معادل یك نيروی کششی در تير اسات مایباشاد
که باعث افزایش سفتی خمشی تير میشاود .نتيجاه دیگار
نمودار ،این است که فرکانس پایه تير با الیاه پيزوالكتریاك
شکل(:)1پاسخ ارتعاش آزاد انتهای تير به ازاء جابجایی

از حالت بدون الیه پيزوالكتریك بيشتر است.

اوليه.
-2-1-1-5پاسخبهازای)2

(

و122m/s

در این مرحله شرایط اوليه بدون جابجایی و بهصورت توزیاع
سرعت با معادله ( )48در نظر گرفته میشود ]:[61
()48

)

(

) ( ̇

در شكل  1پاسخ ارتعاش آزاد انتهای تيار باا شارایط اولياه
مذکور آورده شده است.
در اینجا نيز فرکانس پاسخ نزدیك فرکانس طبيعی اول تيار
شکل(:)6اثر سرعت زاویهای بر روی فرکانس پایه تير.

میباشد .زیرا توزیع سارعت اولياه روی تيار در رابطاه ()48
مشابه توزیع جابجایی در رابطه ( )47فرض شده است.

-1-1-5پاسخسازهبهازایشرایطاولیه 

در این قسمت پاسخ سازه در اثر جابجایی اوليه انتهاای تيار
) ( و یا سرعت اوليه انتهای تير ) ( ماورد بررسای قارار
میگيرد.
-1-1-1-5پاسخبهازای)
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و2

(

در ابتدا شرایط اوليه بهصاورت توزیاع جابجاایی روی تيار و
باادون ساارعت اوليااه بااا رابطااه ( )47در نظاار گرفتااه
میشود ]:[61
()47

)

(

) (

شکل( :)1پاسخ ارتعاش آزاد انتهای تير بهازای سرعت اوليه.

شكل  1پاسخ ارتعاش آزاد انتهای تير و همچنين مقایسه باا
نتایج نرم افزار  Abaqusرا نشان میدهد.
همانطور که مالحظه مای شاود ،نتاایج باهدساتآماده
تطابق خوبی با نارمافازار الماان محادود دارد کاه گاواه بار
درستی نتایج است .همچنين فرکانس پاسخ نزدیك فرکانس

-2-5ارتعاشییاتاجبییاریتیییرFGMبییاالیییه
پیزوالکرریک 

در این بخش ارتعاشات اجباری تير مورد نظر بهازای
بارگذاریهای هارمونيك ،پله و شبه اربه بررسی گردیده
است.

ارتعاشات آزاد و اجباری تير چرخان از جنس FGMبا الیه پيزوالكتریك ...؛ (گرایش :دیناميك ،ارتعاشات و کنترل)
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-1-2-5بارگذاریهارمونیک

نسبت به تير غيرچرخان  %4کااهش یافتاه اسات .علات آن

در این قسمت در ابتدا صحهگذاری پاسخ ارتعاش اجباری

تحت کشش قرار گرفتن تير چرخان و ازدیاد سفتی خمشی

تير مورد بررسی قرار گرفته و سوس تاثير سرعت زاویهای و

میباشد.

ولتاژ الیه پيزوالكتریك روی آن نشان داده شده است.
-1-1-2-5صحهگذاری

در این قسمت برای صاحهگاذاری ارتعااش اجبااری ،نتاایج
حاصل از شبيهسازی در نرمافزار  Matlabبرای تيار چرخاان
باااا سااارعت زاویاااهای

6111

و باااا الیاااه

پيزوالكتریك با نتایج حاصل از نرمافزار  Abaqusدر شاكل 3
مقایسه شده است .نو نيرو باهصاورت هارمونياك گساترده
ماایباشااد کااه در آن،
و

611

6111

فرض شده است .مالحظه مایشاود کاه

تطابق خوبی بين نتاایج حاصال از شابيهساازی و نارمافازار
 Abaqusوجود دارد .الزم بهذکر است که در ایان نماودار دو
فرکانس دیده میشود که فرکاانس کمتار (فرکاانس اصالی)
مربو به فرکانس تحریك و فرکانس باالتر (بزرگنمایی شده
در شكل) مربو به فرکانس طبيعی پایه تير میباشد.

شکل( :)12مقایسه پاسخ ارتعاشی انتهای تير غيرچرخان با
چرخان در اثر بار هارمونيك.
-9-1-2-5تاثیرولراژالکرریکیدرارتعاشاجباریتیرچرخان 

شكل  ،11اثر اااافه کاردن ولتااژ را باه الیاه پيزوالكتریاك
بهعنوان عملگر نشان میدهد .همانطور که مشاخص اسات
میتوان با ااافه کردن ولتاژ به الیاه پيزوالكتریاك ،ارتعااش
تير را کنترل نماوده و کااهش داد .علات کااهش دامناه باا
افزایش ولتاژ ،افزایش سختی خمشی تير میباشاد کاه قابال
برای شكل  5بيان شده بود.

شکل( :)3مقایسه پاسخ ارتعاشی انتهای تير چرخان با الیه
پيزوالكتریك با  Abaqusدر اثر بار هارمونيك.


-2-1-2-5تاثیرسرعتزاویهایدرارتعاشاجباریتیر 

در شكل  12پاسخ ارتعاشی انتهای تير با تحریك هارمونياك
معرفی شده در بخش  6-6-2-5بارای دو حالات چرخاان و
غيرچرخان با هم مقایسه شده است .مالحظه میشود که در
6111

 ،بيشينه خيز دیناميكی تير چرخان

شکل( :)11تاثير ولتاژ الكتریكی در پاسخ ارتعاشی انتهای
تير چرخان در اثر بار هارمونيك.
-2-2-5بارگذاریپله 

در اینجا فرض میشود که بار گسترده پلهای با مقادار ثابات
یكباااره باااه تيااار چرخاااان باااا الیاااه
6111
پيزوالكتریك وارد گردد .شكل  12پاسخ انتهای تير را نشاان

نشریه علمی مكانيك هوافضا ،جلد  ،61شماره  ،6بهار 6911
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میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،فرکانس پاسخ برابار
فرکانس پایه تير میباشد .این نتيجه قبال در مراجع از جمله
مرجع ] [21دیده شده است .دليل ایان امار ثابات باودن و
شبه اربهای بودن باار در فواصال کوتااه زماانی اسات کاه
فرکانس پاسخ را شبيه فرکانس ارتعاش آزاد در اثار سارعت
اوليه مینماید.

نریجهگیری

-6
در این مقاله نتایج کلی در تحليل ارتعاش آزاد تير
چرخان و با الیه پيزوالكتریك بهصورت زیر میباشد:




شکل( :)12پاسخ ارتعاشی انتهای تير چرخان با الیه
پيزوالكتریك در اثر بار پله.


-9-2-5بارگذاریشبهضربه(پلهایبازمانمحدود) 

در اینجا بار پلهای به مقدار
1/16

6111

در مدت زمان

با افزایش سرعت زاویهای تير  FGMبدون الیه
پيزوالكتریك و با الیه پيزوالكتریك ،فرکانس
طبيعی افزایش مییابد.
با افزایش شعا ها تير چرخان ،فرکانس طبيعی
تقریبا به صورت خطی افزایش مییابد.



با افزودن الیه پيزوالكتریك ،فرکانس طبيعی تير
چرخان افزایش مییابد.



با افزودن ولتاژ اعمالی به الیه پيزوالكتریك،
فرکانس طبيعی تير چرخان تقریبا بهصورت خطی
افزایش مییابد.

 فرکانس پاسخ ارتعاش آزاد تير چرخان در اثر
شرایط اوليه جابجایی و سرعت ،نزدیك فرکانس
طبيعی اول میباشد.
همچنين نتایج کلی در تحليل ارتعاش اجباری تير FGM
چرخان و با الیه پيزوالكتریك بهصورت زیر است
-

به تير وارد میگردد .شكل  19پاسخ انتهاای

تياار چرخااان بااا الیااه پيزوالكتریااك را در بااازههااای زمااانی
نشااان ماایدهااد .همااانطااور کااه
و 1/16
1/16
پيشبينی میشود ،فرکانس پاساخ در هار دو حالات هماان
فرکانس طبيعی پایه تير میباشد .البته در بخاش 1/16
ارتعااش
نو ارتعاش گذرا (اجبااری) و در بخاش 1/16
آزاد میباشد .از طرف دیگر دامنه ارتعاش در دو حالت با هم
متفاوت است.

FGM

-

در ارتعاشات اجباری تير چرخان با تحریك
هارمونيك ،دو فرکانس مشاهده میگردد که
فرکانس تحریك و فرکانس طبيعی پایه میباشند.
دامنه ارتعاشات تير چرخان از حالت غيرچرخان به
علت افزایش نيروی محوری کمتر است.
دامنه ارتعاشات تير با الیه پيزوالكتریك با افزایش
ولتاژ کاهش مییابد.
فرکانس ارتعاشات تير چرخان با الیه پيزوالكتریك
با تحریك شبه اربه و پله ،همان فرکانس طبيعی
پایه میباشد.
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