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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12آوري ماهواره، تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن  Aero2015P114

مدرج تابعیکامپوزیت هايتحلیلی ارتعاشات آزاد عرضی ورقبررسی
و پسترناكمتقارن در بستر االستیک

2پیمان زیدعلی بیرانوند،1محسن رضائی

مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، اصفهاندانشگاه اصفهان، دانشکده فنی و -1
دانشگاه یاسوج، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، یاسوج-2

چکیده
تحلیلی نیمهها در راستاي عرضی به صورتورقاین مقاله ارتعاشات آزاد در 

هاي طبیعی آن در شرایط مختلف بدست آمده و با بررسی شده و فرکانس
متقارن است که مدرج تابعیها از کامپوزیت اند. جنس ورقهم مقایسه شده

بستریک رويها رقواند. این شدهشکیلتاز دو جنس فلز و سرامیک
اند. با توجه به نتایج بدست آمده از جداول و قرار گرفتهپسترناك-االستیک

نمودارها می توان گفت به طور کلی با افزایش شاخص قانون توانی مواد 
اندازه فرکانس یابد. همچنین ، فرکانس طبیعی کاهش میمدرج تابعی

با افزایش نسبت .یابدآن کاهش مینسبت اضالعطبیعی ورق با افزایش 
نیروي یابد.تر شدن ورق، فرکانس طبیعی آن کاهش میضخامت و نازك

در نهایت ودرون صفحه اي کششی باعث افزایش فرکانس طبیعی شده 
بر مقدار پسترناك-بستر االستیکسختیتوان اشاره کرد که با افزایش می

شود.فرکانس طبیعی افزوده می
کامپوزیت مدرج تابعی - کامپوزیت ورق -ارتعاشات آزادواژه هاي کلیدي:

حل تحلیلی-بستر االستیک و پسترناك -

مقدمه 
هاي به وجود آمده در زندگی بشر و به ویژه صنایع مختلف، انسان را پیشرفت

، مدرج تابعیهتر بهره گیرد. مواد بر آن داشته است تا از موادي با خواص ب
باشند که خواص مکانیکی آنها موادي کامپوزیتی با ریزساختار ناهمگن می

کند. این به طور مالیم و پیوسته از یک سطح به سطح دیگر جسم تغییر می
حالت با تغییر تدریجی کسر حجمی مواد تشکیل دهنده به صورت تابعی از 

مدرج شود. در بیشتر موارد مواد میموقعیت در امتداد ضخامت، حاصل
شوند تا استحکام فلز را به همراه از ترکیب سرامیک و فلز ساخته میتابعی

مقاومت در برابر دماي باالي محیط ترکیب نمایند و در عین حال مشکالت 
سطح اشتراك را حذف کنند. ترکیبی که از اختالط پودر فلز و سرامیک 

رکیب فلز و سرامیک از یک سطح به سطح بدست آمده و تغییرات درصد ت
دهنده وجه به پیوستگی ترکیب مواد تشکیلباشد. با تدیگر کامال پیوسته می

ها داراي خواص مکانیکی ، این نوع سازهمدرج تابعیو خواص مکانیکی مواد 
].1باشند [اي میموثرتري نسبت به مواد کامپوزیت الیه

معرفی شد، به 1980در سال مدرج تابعیاز زمانی که مفهوم مواد 
تدریج این مواد جدید در بسیاري از کاربردهاي مهندسی همچون هوافضا، 
صنایع دفاعی، حسگرهاي الکترونیکی و بیوپزشکی و هرجا که نیاز به حذف 

].1تمرکز تنش براي افزایش مقاومت مرزها بود، به کار برده شدند [

09179180029طراحی کاربردي (مکانیک جامدات)، - دکتري رشته مهندسی مکانیک- 1
Rezaeimohsen91@Gmail.com ،(نویسنده مخاطب)

طراحی کاربردي- کارشناس ارشد رشته مهندسی مکانیک- 2

مدرج تابعیدانش و تکنولوژي، تحقیق در استفاده از مواد پیشرفتبا 
مواد، خمش، کمانش، هاي ساخته شده از اینمانند مدل کردن سازه

یکی از موضوعات جالب در همه کمانش و ارتعاشات این مواد به پس
]. به طور مثال در این زمینه 1هاي وابسته به مکانیک مواد تبدیل شد [رشته

مدرج تابعیهاي ] ارتعاشات آزاد غیرخطی ورق2همکارانش [سانداراراجان و
مستطیلی و اریب را تحت محیط حرارتی بررسی کردند.  ري و همکارش 

المان را با استفاده از روشمدرج تابعی] نیز رفتار یک ورق کامپوزیت 3[
] نیز شرایط الزم براي تخت ماندن یک 4و [محدود تحلیل کردند. آیدوگد

را مورد بررسی قرار داد. همچنین مدرج تابعیکامپوزیت ورق کالسیک
] فرکانس ارتعاشی، خمش و کمانش یک ورق 5تاي و همکارش [هوتاي

کامپوزیت مدرج تابعی را با روش تئوري کوپل استرس و با دو تئوري ورق 
کالسیک و میندلین بدست آوردند.

مدرج هاي ورقواند مورد مطالعه قرار گیرد، تموضوعی که میاکنون
ند. باشند که هنوز به طور خاص مورد بررسی واقع نشده امتقارن میتابعی

توانند در متقارن میمدرج تابعیهاي ورقبینی کرد که توان پیشمی
مکانیکی بوده و - حرارتیهایی که یک ورق از دو طرف داراي شرایطمحیط

د، مورد استفاده قرار اي متفاوت نسبت به بخش بیرونی دارناما نیاز به هسته
مدرج است که از دو ورق ايبه گونهمتقارن مدرج تابعیگیرند. یک ورق

که به صورت رودررو روي هم قرار گرفته اند حاصل شده است. شکلتابعی
متداول مدرج تابعیهاي نحوه پراکندگی دو ماده در طول ضخامت ورق)1(

تغییرات خواص مکانیکی در این دهد. روند متقارن را نشان میمدرج تابعیو 
ها نیز به صورت پیوسته در نظر گرفته شده است تا مواد در آن نوع ورق

داراي مرز مشترك مشخص و به تبع آن داراي تمرکز تنش روي مرز 
با توجه به اینکه فرض بر آن است که ورق مورد بررسی به صورت نباشند. 

هاي آن به صورت گاهتکیهجوش، پرچ و یا پیچ به اطراف متصل شده است، 
تواند از فوم یا و از آنجا که زیر سطح ورق میاند. گیردار در نظر گرفته شده

-هر جنس دیگر پر شده باشد، ورق به صورت خوابیده بر یک بستر االستیک
در این مقاله هدف بررسی ارتعاشات پسترناك فرض شده است. در نتیجه

مدرج تابعیهاي کامپوزیت رقوعرضی و محاسبه فرکانس طبیعی آزاد
و پسترناكدر بستر االستیک،گیردارهاي گاهمتقارن با تکیهمتداول و 

باشد. می

تئوري ورق کالسیک
توان بسته به ها می] براي مدل کردن ورق6پیشین [طبق نتایج و تحقیقات 
ضخیم و یا ضخیم باشد، از سه تئوري در فضاي اینکه ورق نازك، نیمه

ي سه ردي، هاي ضخیم از تئوري مرتبهاستفاده کرد. براي ورقدوبعدي
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هاي و براي ورقي یک میندلینخیم از تئوري مرتبهضهاي نیمهبراي ورق
) ابعاد و 2در شکل (توان استفاده کرد. نازك از تئوري کالسیک کیرشهف می

جا چون ورق در ایننحوه بارگذاري ورق مورد بررسی نشان داده شده است. 
شود. ، از تئوري ورق کالسیک استفاده میه استشدنازك در نظر گرفته 

شوند:هاي جابجایی در تئوري ورق کالسیک به صورت زیر بیان میترم

)1(
به ترتیب جابجایی هر نقطه از ورق در سه آن درکه 

به ترتیب جابجایی نقطه اي راستاي طول و عرض و ضخامت بوده و 
به علت تحلیل ارتعاشات خطی باشد. روي صفحه میانی ورق در سه راستا می

د:شومیجابجایی خطی استفاده -از رابطه کرنش

)2(
-رابطه تنشمواد االستیک خطیبراي االستیسیتهدر از طرف دیگر 

کرنش به صورت زیر موجود است:
)3(

کرنش -تنش و نسبت تنشکرنش، به ترتیب و، که در آن
زیر است.هستند. فرم کلی معادله فوق به صورت

)4(
به ترتیب ضریب پواسون و مدول یانگ جنس ورق که در آن 

و در راستاي ضخامت ورق)4(معادلهاز طرفین گیريانتگرالباهستند. 
:آیدبدست می) معادله زیر2حسب جابجایی از معادله (جایگذاري کرنش بر

)5(
تگرال و انسپس اعمالو در)4(معادلهطرفین با ضرب همچنین

:آیدجایگذاري همانند فوق، معادله زیر بدست می

)6(
به ترتیب سختی، سختی خمشی، که در آنها 

شوند:مطابق زیر محاسبه مینیروي برآیند و گشتاور برآیند نامیده شده و

)7(

مدرج تابعیمواد کامپوزیت 

ها هر خاصیت موثري از ماده به صورت مجموع توجه به قانون مخلوطبا 
دهنده آن ضرب در کسر حجمی آنها هاي هر یک از مواد تشکیلخاصیت
که کسر حجمی مواد تشکیل دهنده در مدرج تابعیشود. در مواد بیان می

راستاي ضخامت متغیر است، خاصیت کلی ماده نیز در راستاي ضخامت 
شود. تاکنون توابع مختلفی براي توصیف کسر حجمی اجزاي متغیر می

ترین آنها قانون ارائه شده است که یکی از متداولمدرج تابعیسازنده مواد 
2خالص و صفحه پایینی ماده1توانی است. با فرض آنکه صفحه باالیی ماده

خالص در نظر گرفته شود و در بین آنها خواص به صورت پیوسته طبق 
به مدرج تابعییک ورق کامپوزیت نی تغییر کند، خواص مکانیکیقانون توا

:]1آید[صورت زیر بدست می

)8(
و 1مدول االستیسیته و چگالی مادهن که در آ

.تعریف می شودمدرج تابعیشاخص قانون توانی مواد هستند و 2ماده
و ماده مدرج تابعیمیزان مصرف مواد در هر نقطه از ضخامت)3شکل (

دهد.شاخص قانون توانی روي آن را نشان میتأثیرنحوه 
مدرج متقارن نیز همانند مواد کامپوزیت مدرج تابعیکامپوزیتمواد 

) براي مواد 8تند که با توجه به رابطه (داراي تابعی پیوسته هستابعی
مدرج براي مواد کامپوزیت توان رابطه مذکور را، میمدرج تابعیکامپوزیت 

زیر تعمیم داد:متقارن به صورتتابعی

)9(
چگالی و مدول االستیسیته به ترتیب که در آن 

نیز به معناي تابع "|   |"عالمتوو ماده درونی هستندماده بیرونی
نیز میزان مصرف مواد در هر نقطه از ضخامت)4شکل (.استمطلق قدر

ص قانون توانی روي آن را نشان شاختأثیرو نحوه ماده مدرج تابعی متقارن
دهد.می

معادله حرکت
هاي متعددي از براي بدست آوردن معادالت جابجایی مواد االستیک روش

هاي انرژي کار مجازي، حداقل کردن جمله معادالت حرکت نیوتون، روش
انرژي پتانسیل کل و اصل همیلتون بیان شده است که از این بین به علت 
پیچیدگی و دینامیکی بودن مساله، بهترین گزینه استفاده از اصل همیلتون 

کن که یک ذره از اصل همیلتون بیان می دارد: از همه مسیرهاي مماست. 
تواند حالتی که در زمان ثانویه دارد میحالت ابتدایی خود در زمان اولیه تا 

ر این پیوندد که انتگرال تابع الگرانژ ذره دطی کند، مسیري به وقوع می
ان ریاضی به صورت زیر بیان کلی فوق به زب].7فاصله زمانی اکسترمم باشد[

:شودتبیین می

)10(
به ترتیب کار تابع الگرانژ واپراتور تغییرات، که در آن 

نیروهاي داخلی، کار نیروهاي خارجی و انرژي جنبشی هستند. به طوري که 
به صورت زیر در ورق کالسیک با شرایط محیطی گفته شده 

]:7[شوندبیان می

)11(

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


)12(
پسترناكبستر سختیو بستر االستیکسختیکه در آن 

.ندسته

)13(
گشتاور دوم لختی و لختی ورق نامیده شده و براي آندرکه 

شود:محاسبه آنها از معادله زیر استفاده می

)14(
) و حل 10) در معادله (13) و (12)، (11نهایتا با قرار دادن معادالت (

، معادالت دینامیکی حاکم بر ورق ]7[الگرانژ -آن با استفاده از معادالت اویلر
:]7[آیند در سه راستا به دست می

)15(
تابع تنش نظر شود،اي ورق صرفصفحهدروناز ارتعاشاتاگرحال 

:خواهد شدتعریف به فرم زیرایري

)16(
) دو معادله اول آن ارضا 15دادن آنها در دسته معادله (ارقرکه با 

سوم ) در معادله6ي برآیند از معادله (گشتاورهاشود و با قرار دادن آن ومی
) که در راستاي ضخامت ورق قرار دارد، معادله زیر حاصل می شود:15(

)17(
ي برآیند) و معادله نیروها16از سه شرط معادله (با استفاده از طرفی 

اي که به معادله سازگاري معروف است و براي محاسبه تابع تنش ) معادله5(
آید:شود، به صورت زیر به دست میایري استفاده می

)18(
ها گاهشرایط نیرویی اعمالی به تکیهارتعاشات خطی ورقبراي بررسی 
می شوند:به صورت زیر بیان

)19(
نسبت و نیروي درون صفحه اي اعمالی در راستاي که در آن 

حل معادله است. حال با نسبت به راستاي نیروي اعمالی در راستاي 
) با استفاده از این شرایط مرزي، تابع تنش ایري به صورت زیر 18سازگاري (

به دست می آید:

)20(

)، معادله زیر حاصل 17) در معادله (20که با قرار دادن معادله (
شود:می

)21(
اگر تابع خیز ورق به فرم زیر به دو بخش تابع زمانی و مکانی حال 

تفکیک شده و در معادله فوق قرار داده شود:

)22(
) به فرم زیر در خواهد آمد:21معادله (

)23(

روش حل گالرکین
هاي تقریبی مختلفی براي حل معادالت دیفرانسیلی که قابل حل به روش

ها روش حل گالرکینروش دقیق نیستند، ارائه شده است. یکی از این روش
شود تابع مجهول مورد نظر به صورت است. در روش گالرکین فرض می

که شرایط مرزي هندسی و یتوابعمتناهی ازي از یک سرياهمجموع
:]7[کنند به صورت زیر باشدنیرویی همگن را ارضا می

)24(
شرایط مرزي هندسی و نیرویی همگن را ارضا ها که در آن 

نیز هاست. تعداد این تابعضرایب ثابت این توابع و ها کنند، می
کند که تابعی است که شرایط مرزي هندسی و نیرویی غیرهمگن را ارضا می

اگر شرایط غیرهمگن موجود نباشد، صفر خواهد بود. حال اگر فرض شود 
ار داده معادله حاکم بر ورق به صورت زیر باشد و توابع تقریب در آن قر

:]7[شود
)25(

طبق روش گالرکین، ضرایب ثابت و دیگر مجهوالت طبق دسته 
:]37[آیندمعادالت زیر به دست می

)26(
توان آنها را به صورت است که میتعداد معادالت فوق برابر با

یک معادله ماتریسی نوشته و حل نمود.
هاي به کار رفته در اطراف ورق، گاهتکیهبودن با توجه به گیردارحال 

کنند:توابعی به فرم زیر شرایط مرزي هندسی و نیرویی همگن را ارضا می
)27(

) نشان داده شده است. 5) در شکل (1و1تابع فوق براي مود (شکل 
حال پس از قرار دادن توابع فوق در معادله، دسته معادله به وجود آمده براي 

محاسبه کوچکترین مقدار فرکانس طبیعی حل خواهند شد.

اعتبارسنجی معادالت
] حاصل شده 5وزیت هدفمند که توسط تاي و چوي [نتایج میکروورق کامپ

) با نتیجه معادالت حاضر نشان داده شده است. همان 1ست نیز در جدول (ا
شود نتایج به یکدیگر بسیار نزدیک هستند. همچنین طور که دیده می

فرکانس طبیعی بدون بعد با استفاده از معادله زیر حاصل شده است.

)28(
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کامپوزیت هدفمندمقایسه بین فرکانس بدون بعد میکروورق: 1جدول 
a/hاختالف %اخیر]5تاي و چوي [شاخص توانی
1006.11036.11020.0016

15.39535.39530
106.39586.39540.0063

2006.14776.14760.0016
15.42105.42100

106.43876.43840.0047

نتایج
مربوط به ورق هاي مدرج تابعی که از دو نتایج ارائه شده در این بخش 

زیر تشکیل واص مکانیکیبا خسرامیک آلومین و فلز آلومینیومجنس 
اند.برداشت شده]8این مشخصات از تحقیق تاي و کیم [.هستنداند،شده

و برابر گرفته شدهنیز در راستاي ضخامت ورق ثابت در نظر پواسونضریب 
رائه در تمامی نتایج اشود، جز در مواردي که ذکر میضمنا است.

شده، ابعاد، مشخصات و شرایط محیطی ورق به فرم خواهد بود.

بر فرکانس طبیعیورق نسبت اضالع تأثیر
نسبت اضالع ورق بر فرکانس طبیعی براي دو نوع ماده تأثیر)6(در شکل 

اند. چنانچه مدرج تابعی متداول و متقارن و در دو ضخامت مختلف رسم شده
ش نسبت اضالع ورق و تبدیل آن از حالت دهد، با افزاینمودار نشان می

یابد. البته مربعی به حالت مستطیلی، مقدار فرکانس طبیعی ورق کاهش می
با افزایش هر چه پس از آن این روند کاهشی رفته رفته متوقف شده و 

ماند. با افزایش ضخامت ورق بیشتر نسبت اضالع، فرکانس طبیعی ثابت می
یافته است. همچنین مقدار محاسبه شده براي نیز فرکانس طبیعی افزایش 

فرکانس طبیعی ورق مدرج تابعی متقارن از ورق مدرج تابعی متداول بیشتر 
است.

بر فرکانس طبیعیضخامت ورقنسبت تأثیر
دو نوع ماده يبرایعیورق بر فرکانس طبضخامتنسبت تأثیر)7(ل در شک

بستر االستیک و بدون آنحالت بامتداول و متقارن و در دو یمدرج تابع
ورق و ضخامتنسبت شیبا افزادهد،یاند. چنانچه نمودار نشان مرسم شده

وجود بستر . ابدییورق کاهش میعیمقدار فرکانس طب،آنتر شدننازك
طور که همانتهالبشود، االستیک نیز باعث افزایش فرکانس طبیعی ورق می

هاي تر بیشتر از ورقهاي نازكورقشود، تأثیر بستر االستیک در دیده می
متقارن یورق مدرج تابعیعیفرکانس طبدر این نمودار نیز. تر استضخیم

.ستاشتریمتداول بیاز ورق مدرج تابع

تأثیر سختی بستر ورق بر فرکانس طبیعی
سختی بستر االستیک و پسترناك بر فرکانس طبیعی تأثیر)8(ل در شک

ورق نشان داده شده است. با توجه به شکل با افزایش سختی بستر االستیک 
یابد.و سختی بستر پسترناك فرکانس طبیعی سیستم افزایش می

تأثیر نیروهاي درون صفحه اي بر فرکانس طبیعی
ر فرکانس طبیعی قابل تأثیر نیروهاي درون صفحه اي اعمالی ب)9(در شکل 

شکل، اعمال نیروهاي کششی باعث افزایش مشاهده است. مطابق این 
فرکانس طبیعی و اعمال نیروهاي فشاري باعث کاهش فرکانس طبیعی 

جهت تاثیر بیشتري نسبت شوند. همچنین نیروهاي اعمالی دومحوره هممی
دو راستا با به نیروي تک محوره دارند و در صورتی که نیروهاي اعمالی در 

جهت باشند، هیچگونه تأثیري بر فرکانس طبیعی ورق یکدیگر برابر و غیرهم
ندارند. البته این در صورتی خواهد بود که ورق مورد نظر در دو راستا متقارن 

باشد.

تأثیر شاخص قانون توانی بر فرکانس طبیعی
داده تأثیر شاخص قانون توانی بر فرکانس طبیعی ورق نشان)10(در شکل 

شده است. چنانچه مشهود است با افزایش شاخص قانون توانی در هر دو 
حالت ماده مدرج تابعی متداول و متقارن، فرکانس طبیعی ورق کاهش یافته 

ماده مدرج تابعی متقارن این میزان کاهش کمتر از است. اما به طور کلی در 
رامیک و حالت متداول است. علت کاهش در هر دو مورد، کاهش مقدار س

افزایش مقدار فلز در ماده مدرج تابعی بوده است اما در حالت متقارن، به 
دلیل تقارن مواد به کار رفته در ساختار آن، افزایش شاخص قانون توانی 

دهد.میزان سختی ماده را کمتر کاهش می

گیرينتیجه
گیري کلی از با توجه به نمودارهاي  نتایج بخش قبل در این بخش نتیجه

گردد:مقاله حاضر به صورت خالصه در زیر ارائه می
به یآن از حالت مربعلینسبت اضالع ورق و تبدشیبا افزا-1

.ابدییورق کاهش میعیمقدار فرکانس طب،یلیحالت مستط
شیبا افزادر وضعیتی که نسبت طول به عرض ورق زیاد باشد، -2

.ماندیثابت میعینسبت، فرکانس طباینشتریهر چه ب
تر شدن آن، مقدار نسبت ضخامت ورق و نازكشیافزابا-3

.ابدییورق کاهش میعیفرکانس طب
ورق یعیفرکانس طبشیباعث افزاکیاالستتروجود بس-4

از شتریبنازكيهادر ورقکیبستر االستریالبته تأثشود،یم
است.میضخيهاورق

بستر پسترناك یو سختکیبستر االستیسختشیبا افزا-5
.ابدییمشیافزاستمیسیعیفرکانس طب

فرکانس شیباعث افزایکششايدرون صفحهيروهایاعمال ن-6
یعیباعث کاهش فرکانس طبيفشاريروهایو اعمال نیعیطب
.شوندیم

ریجهت تاثدومحوره همیاعمالايدرون صفحهيروهاین-7
.دارندمحورهتک يروینسبت به نيشتریب

برابر و گریکدیدر دو راستا با یاعماليروهایکه نیدر صورت-8
ورق یعیبر فرکانس طبيریتأثچگونهیباشند، هجهترهمیغ

خواهد بود که ورق مورد نظر در دو یدر صورتنیندارند. البته ا
.راستا متقارن باشد

یدر هر دو حالت ماده مدرج تابعیشاخص قانون توانشیبا افزا-9
اما به است.افتهیورق کاهش یعیمتداول و متقارن، فرکانس طب

کاهش کمتر از زانیمنیمتقارن ایدر ماده مدرج تابعیطور کل
حالت متداول است.

اها و نمودارهشکل
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(باال) و مدرج متداولپراکندگی مواد در دو نوع ورق مدرج تابعی:1شکل
تابعی متقارن (پایین)

: ابعاد و بارگذاري ورق مورد بررسی2شکل 

ماده در هر نقطه از خواصشاخص قانون توانی بر روي تأثیر-3شکل
متداولماده کامپوزیت مدرج تابعیضخامت

ماده در هر نقطه از ضخامتواصشاخص قانون توانی بر روي ختأثیر- 4شکل
ماده کامپوزیت مدرج تابعی متقارن

گاه گیردار) ورق چهارطرف تکیه1و1: تابع شکل مود (5شکل 

نسبت اضالع ورق بر فرکانس طبیعیتأثیر: 6شکل 

نسبت ضخامت ورق بر فرکانس طبیعیتأثیر:7شکل 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


سختی بستر ورق بر فرکانس طبیعیتأثیر:8شکل 

نیروهاي درون صفحه اي بر فرکانس طبیعیتأثیر: 9شکل 

شاخص قانون توانی بر فرکانس طبیعیتأثیر: 10شکل 
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