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چکیده 
حاصل از تئوري چرخان این مقاله به بررسی ارتعاشات آزاد معادالت تیر 

این تئوري براي استخراج پردازد. مرتبه باالي تغییر شکل برشی می
معادالت تیر غیرچرخان مورد استفاده قرار گرفته و مقایسه آن با 

هاي قبلی انجام شده است ولی استفاده از این تئوري براي استخراج تئوري
ترین حالت است و دقیقانجام نشدهمعادالت تیر چرخان تا کنون 

ري تیر تیموشنکو هاي قبلی از جمله تئومحاسبات با استفاده از تئوري
برخالف تئوري تیر تیموشنکو، در روش ارائه شده نیازي انجام شده است. 

در ابتدا به استفاده از فاکتور تصحیح برشی نیست و نتایج دقیق است. 
با استفاده از روش تغییر شکل برشی مرتبه باالمدلچرخان تیرمعادالت 

تیر حل معادالت و سپس شده استاستخراج براي اولین بارالگرانژ
گرفته صورت تئوري مرتبه باال در حالت شرط مرزي دو سر پین چرخان

اول تا چهارم وارد ازفوروارد و بکهاي طبیعی. در مرحله بعد فرکانساست
هايالغريو نسبت )Spin(چرخشهاي مختلف سرعتدر 

)Slenderness Ratio( در این مقاله نشان .شده استمتفاوت مقایسه
شود که در بعضی از حالتها مثل نسبت الغري کم و یا در سرعت داده می
نتایج حاصله هاي باال خطاي مدل تیموشنکو کامال مشخص است.چرخش

تیرهاي چرخانتر رفتار مکانیکی و طراحی مهندسی براي بررسی دقیق
باشد.مفید می

تیر تغییر شکلتئوري–چرخان تیر- آزاد اتارتعاش:واژه هاي کلیدي
مرتبه باالبرشی

مقدمه 
ترین و براي مطالعه رفتار تیرها چندین تئوري وجود دارد. قدیمی

مشهورترین تئوري، تئوري تیر اویلر برنولی یا تئوري کالسیک تیر است که 
خطوط راست عمود بر الیه وسطی تیر بعد از خمش نیز عمود بر الیه وسط 

مانند. نتیجه این فرض، صرفنظر از کرنش برشی عرضی است. میباقی 
اگرچه این تئوري براي تیرهاي الغر مناسب است، ولی نتایج دقیقی براي 

دهد. تئوري مشهور دیگر، تئوري تیر تیموشنکو یا تیرهاي ضخیم نمی
تئوري تیر مرتبه اول برشی است که خطوط راست عمود بر الیه وسطی 

ماند ولی نه به صورت عمود به صورت خط راست باقی میتیر بعد از خمش
در این تئوري توزیع تنش برشی عرضی در راستاي .بر الیه وسطی تیر

شود. بنابراین فاکتور تصحیح ضخامت تیر به صورت ثابت در نظر گرفته می
شود، هر چند بعد از بررسی نتایج برشی براي جبران خطا در نظر گرفته می

دهد.که تئوري تیر تیموشنکو نتایج قابل قبولی ارائه میشودمشخص می
هاي معادالت حاصل از این تئوري، الزم به ذکر است از حذف بعضی از ترم

هاي تیر مرتبه باال تئوري.[7]شود معادالت تیر اویلر و رایلی حاصل می

دهد و تنش برشی صفر در باال و تاب سطح مقطع را مورد توجه قرار می
کند.ایین تیر را بدون استفاده از فاکتور تصحیح تنش برشی ارضا میپ

این تئوري بر اساس فرضی گسترش یافت که تئوري تیر کالسیک و مرتبه 
اول بر اساس آن بیان شدند، بجز اینکه از طریق فرض میدان جابجایی 

در راستاي ضخامت تیر نیازي به فرض غیر خطیبا یک تابع 
نرمال بودن خطوط بر صفحه وسط تیر بعد از تغییر شکل وجود مستقیم و

.[11,1]ندارد
همانطور که اشاره شد اولین تئوري تیر، تئوري مشهور اویلر برنولی یا 

است. تئوري بعدي تئوري تیر تیموشنکو یا )CBT(تئوري تیر کالسیک 
)Reddy(باشد. رديمی) FSDT(تئوري مرتبه اول تغییر شکل برشی 

هاي زیادي در . تئوري[1]تئوري مرتبه باالي تغییر شکل برشی را ارائه کرد
تئوري تیر با میدان توان به خصوص تئوري مرتبه باال ارائه شدند که می

توراتیرتئوري تیر با میدان جابجایی مثلثاتی،رديگونجابجایی سهمی
)Touratier 1991(،سلداتوستئوري تیر با میدان جابجایی هذلولی
)Soldatos 1992(،کاراماتئوري تیر با میدان جابجایی نمایی)Karama

et al 2003( ،آیدوگدوتئوري تیر با میدان جابجایی برشی که توسط
)Aydogdu( غیرچرخانهمچنین ارتعاشات تیرارائه شد.2009در سال

شکل برشی اي با استفاده از تئوري تیر مرتبه باالي تغییر با مقطع دایره
ارائه شد. 2013در سال [6]توسط یانگ و هوانگ

با تغییر شکل برشی مرتبه باال چرخانتیرمعادالتدر این مقاله 
تیر چرخانهاي ارتعاشی با تئوريشود. سپس فرکانساستخراج می

مقایسه خواهد شد.تیموشنکو

استخراج معادالت
اي و یکنواختی را در نظر بگیرید که شعاع آن برابر تیر با سطح مقطع دایره

rدر مختصات کارتزین، طول تیر در راستاي محور )1(شکل است .x و
قرار گرفته است.yzسطح مقطع در صفحه 

مختصات ازتیرچرخشدر ضمن به منظور اعمال جابجایی ناشی از 
شود که با روابط زیر با مختصات کارتزین در اي نیز استفاده میاستوانه

ارتباط است:
(1),

باشد.میتیرشعاع rو چرخشدر روابط فوق 
، اگر چرخش سطح مقطع [11,6]توجه به روش تیر با مقطع مستطیلبا
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نظر بگیریم، را در و را  yو zحول محورهاي 
میدان جابجایی تیر چرخان به صورت زیر خواهد بود:

(2)
با توجه به رابطه انرژي جنبشی :

(3)

و 

(4)
شود.محاسبه میانرژي جنبشی ) 1(و استفاده از روابط 

جابجایی در راستاهاي و متغیرهاي ) 2(در رابطه
هستند.yو zمحورهاي 

رنشک-روابط جابجاییبه منظور محاسبه انرژي کرنشی از
(5)

ه انرژي کرنشیو رابط
(6)

)2(در رابطه کنیم و انرژي کرنشی با توجه به میدان جابجایی استفاده می
.[4,8,10]یدآبدست می

بعدسازي به صورت زیر معادالت پس از بی،با استفاده از رابطه الگرانژ
خواهند بود:

و

عبارتند از:و که در آن ضرایب 

(16)

شوند:ضرایب اینرسی هستند و صورت زیر تعریف میI9تا I1ضرایب 
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:در ضمن به علت تقارن سطح مقطع داریم

(27)
که در معادالت اعمال شده است.

هاي باال چرخشنیز که در سرعت شود ترم همانطور که مالحظه می
و در صورت احتساب نیروي گرانشی در معادالت، اثر زیادي در رفتار 

وجود دارد.، در معادالت [3]داردتیر چرخانارتعاشی 

حل معادالت:
بدست ط مرزي حاصل براي حالت مفصلی به صورت زیر ایمچنین شره

:آیدمی
(28)

(29)

(30)

عبارتنداز:و ضرایب 
(31)

(32)

ابتدا با انتقال آنها به همانطور که مالحظه شد،براي حل معادالت فوق
شوند.ه دو معادله کوپله تبدیل میفضاي مختلط، چهار معادله کوپله ب

دستگاه معادله حاصل، برخالف معادالت تیر چرخان تیموشنکو که به دو 
، متشکل از دو معادله [5]یابدهاي یکسان کاهش میمرتبهمعادله کوپله با 

قرار دادن با .هاي متفاوت استکوپله با مرتبه
(33)

و
(34)

فرم معادله مشخصه و تشکیل ماتریس ضرایب، )6(و )5(در معادالت 
ومتغیرهاي ، kشود. با حل معادله مشخصه برحسب تعیین می

:2]9,[توان به صورت زیر در نظر گرفترا می

هاي نیز پاسخضرایب .ثوابت هستندوکه در آن ضرایب 
معادله مشخصه که یک معادله هاي موهومیحقیقی پاسخحقیقی و بخش 

در معادالت )36(و )٣۵(با جایگذاري عبارات. باشنددرجه شش است، می
تشکیل ماتریس ضرایب و سپس برابر صفر قرار دادن دترمینان حاصل، 

ید.آمعادله نهایی بر حسب فرکانس طبیعی به دست می

:تیموشنکو و مرتبه باالهايمدلعدديقایسه نتایجم

تیر وارد در چهار مود اول براي هاي فوروارد و بکنمودار مقایسه فرکانس
اند:در حالت دو سر پین با مشخصات زیر رسم شدهچرخان

GPa,E=200GPa ,G=77,r=0.05m
هاي فوروارد و بک وارد را با افزایش تغییرات فرکانس5تا 2هاي شکل

ور که طدهد. هماندر تیر با شرایط مرزي دو سر پین نشان میاسپین 
در مدل تیرچرخششود تغییرات فرکانس نسبت به سرعت مالحظه می

هاي باالتر مرتبه باال مشابه مدل تیموشنکو است ولی در فرکانسچرخان
در .شوداختالف بین تئوري تیموشنکو و تئوري تیر مرتبه باال بیشتر می

یابد و سپس فرکانس فوروارد تا سرعت بحرانی افزایش میا،هفرکانسهمه 
یابد.کاهش می

هاي باال ها در دو مدل در فرکانسنکته مهم افزایش اختالف فرکانس
باشد لذا در طراحی مهندسی میبایست این موضوع مدنظر قرار گیرد.می

تفاوت بین دو چرخشدر خصوص حساسیت فرکانس به افزایش سرعت 
ها در دو مدل با نرخ یکسانی نسبت به افزایش فرکانساد نیست و مدل زی

یابند.، افزایش میسرعت چرخش
سرعت چرخشدر بیانگر تغییرات فرکانس با نسب الغري)6(شکل 

رود، هر دو فرکانس ت. همانطور که انتظار میاس
یابند. همچنین با وارد با افزایش ضریب الغري کاهش میفوروارد و بک

وارد کمتر افزایش ضریب الغري اختالف بین فرکانس فوروارد و بک
شود که فرکانس فوروارد همواره مشاهده می)6(شود. با توجه به شکل می

شود تفاوت در همانطور که مالحظه میاست.وارد باالتر از فرکانس بک
ها در دو مدل در ضریب الغري کمتر مشهود تر است.فرکانس

:گیرينتیجه
هاي تیر قبلی و از جمله متوالترین آنها مدل تیر تیموشنکو استفاده از مدل

هاي فرکانسی هاي مهندسی در همه محدودههاست در طراحیمدت
در اگرچهنتایج این تحقیق مشخص شد کهبا توجه بهشود. استفاده می
تیموشنکو نتایج قابل قبولی تیر چرخانهاي مهندسی مدل اکثر طراحی

تیرهاي باال و همچنین نسبت الغري کم (دهد، ولی در فرکانسارائه می
یابی به نتایج بایست به منظور دستضخیم) خطاي زیادي دارد و می

.االي تغییر شکل برشی استفاده کرد.مرتبه بتیر چرخانتر از مدل دقیق
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