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،دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری -تهران .............................. 

ایشده از مواد مرکب الیههای ساختهبررسی اثر تورق بر رفتار مکانیکی تیر 
 2اهلل کاظمیروحسید ، 1اصالن واعظی

ایران گیالن، رشت، دانشگاهمکانیک،  یدانشکده 

 چکیده 

موقعیت و  شود و اطالع ازتورق یکی از عیوب رایج در مواد مرکب محسوب می

گیری برای تعیین زمان تعمیر و تعویض ی این پدیده عامل مهمی در تصمیماندازه

ایالیه مرکب مواد از شدهساخته تیر مکانیکی در این پژوهش رفتار .قطعات است

است. نتایج قرارگرفتهمورد مطالعه  متفاوت هایموقعیت و ابعاد با هاییتورق دارای

و نیز مشابه یهادر نمونه آسیب و نوع شدت سازیآشکار برای تواندمی بررسی این

 مدل در این پژوهش. قرار گیرد استفاده سازه مورد یماندهباقی عمر تخمین

افزاری و نیز کدنویسی عددی برای تحلیل ارتعاشاتی سازی نرمتحلیلی، روش شبیه

ای و در پایان تحلیل کمانش از مواد مرکب الیه شدهساخته ریتتورق موجود در 

های منظور اعتبارسنجی روشاست. به قرارگرفتهافزاری مورد بررسی نرم صورتبه

در صورت موجود مقایسه شده و میزان  ،ه، نتایج حاصل با نتایج تجربیشدارائه

توان گفت است. با توجه به نتایج می قرارگرفتهها مورد ارزیابی اعتبار هریک از مدل

گاهی با افزایش ابعاد تورق فرکانس و بار بحرانی کمانش در تمامی شرایط تکیه

تر باشد شده در هر مود نزدیکلهمچنین هرچه تورق به گره تشکییابد. کاهش می

گاه گیردار، و همچنین وجود تورق در نزدیکی تکیه بودهکاهش فرکانس بیشتر 

موقعیت مرکز تورق، اول به  ریکند. تأثتر میطبیعی را محسوس کاهش فرکانس

مشاهده شد که گاه وابسته است. ی آن از تکیهنزدیکی آن به گره و سپس به فاصله

ی میانی و همچنین محل تورق به سطح تیر و فاصله گرفتن از الیهبا نزدیک شدن 

شود. تر میفرکانس به فرکانس تیر سالم نزدیک ،با نزدیک شدن به سمت آزاد تیر

تر باشد بار بحرانی کمانش اما در تحلیل کمانش هرچه تورق سمت آزاد نزدیک

دن مرکز تورق به ساده، نزدیک ش-دهد. در شرایط گیردارکاهش بیشتری نشان می

گاه شود که بار بحرانی کاهش بیشتری نسبت به تکیهگاه گیردار باعث میتکیه

 شدهلیتشکساده، هرچه تورق به شکم -ساده داشته باشد. در شرایط مرزی ساده

محل طولی تورق بر  ریتأث جهیدرنتتر باشد بار بحرانی کاهش کمتری دارد. نزدیک

گاه گیردار و به نزدیکی آن به سر آزاد و بعد به تکیه کاهش بار بحرانی کمانش، اول

با  گرفته شدگاه ساده وابسته است. همچنین تیجه ی آن از تکیهسپس به فاصله

ی میانی، بار بحرانی نزدیک شده محل تورق به سطح تیر و فاصله گرفتن از الیه

یابد.افزایش می

شده از مواد مرکب، کمانش، ساختهتحلیل مودال، تورق، تیر  واژه های کلیدی:

 سازیمدل

 مقدمه 

سازی، مکانیک ای تا حد زیادی در عمران، کشتیهای الیههای اخیر ساختاردر دهه

مانند سختی باال،  هااند. این مواد، به دلیل بسیاری از ویژگیشدهو هوافضا استفاده

های ذیری به شکلپاستحکام باال، مقاومت خوب در برابر کمانش، قابلیت شکل

مقاومت به وزن زیاد موردنیاز است  خصوص در شرایطی که نسبتپیچیده و به

طور عمده خواص همسانگرد و شود. ساختارهای فلزی بهطور گسترده استفاده میبه

توانند حالت شکست یکسانی دارند. در مقابل، مواد مرکب ناهمسان گرد بوده و می

-تر عمل کنند. تورق یک آسیب رایج در سازهدههای شکست مختلف پیچیدر حالت

های مواد مرکب است که ممکن است از نقص ساخت، از دست دادن چسبندگی 

ای ناشی از ناپیوستگی هندسی و مادی و یا از بین دوالیه، زیادشدن تنش بین الیه

تنها مقاومت و یکپارچگی سازه را [. وجود تورق نه1بار مکانیکی به وجود آید ]

دهد، بلکه باعث کاهش سختی شده و درنتیجه بر مشخصات تأثیر قرار می تحت

و همین  ]2[گذارد های طبیعی و شکل مود تأثیر میارتعاشی آن مانند بسامد

شود.تغییر رفتار مکانیکی سازه باعث اهمیت مدل کردن این پدیده می

سازی یده، مدلدی آسیبسازی تغییرات رفتار مکانیکی سازهاولین گام برای شبیه

سازی مناسب تورق، تیر موردنظر در صحیح آسیب موردنظر است. پس از مدل

های مختلف مورد تحلیل قرارگرفته و چگونگی تغییرات بسامد، شها و به روحالت

 گیرد. نسبت به وضعیت آسیب موجود در سازه، موردبررسی قرار می

[ ارتعاشات آزاد تیر همسانگرد متورق عرضی را با استفاده از 4وانگ و همکاران ]

و در معادالت  قراردادندی موردبررسدر مرز تورق  همبهمتصلبرنولی -چهار تیر اویلر

های تورق در نظر خود اثر جفت شوندگی ارتعاشات طولی و خمشی را در الیه

تورق بدون تماس با یکدیگر و آزادانه های گرفتند. فرض اصلی این بود که الیه

[ به برخی 5ازآن موجومدار و سوریانایاران ]دهند )حالت آزاد(. پستغییر شکل می

ی از هم شود که دو الیهاز اشکاالت شکل مود باز تورق )مود باز به مودی گفته می

 که به لحاظها فاصله باشد( اشاره کردند جدا شده باشد و در این مود بین آن

برای جلوگیری از این نوع ناسازگاری و حفظ یک مدل  پذیرش نیست.فیزیکی قابل

شد دو بخش تورق خطی، بین دو بخش تورق، فشاری اعمال کردند که باعث می

یافته به نحوی مقید شوند که تغییر شکل خمشی یکسان داشته باشند. در روش 

های تورق یافته باهم در گفته شده فرض بر این است که همیشه در تمام طول، الیه

هم بلغزند. این مدل ازلحاظ فیزیکی تماس هستند، اما مجاز هستند که بر روی

خوانی داشت و در مقایسه با مدل آزاد پیشنهاد مجاز بود و با نتایج تجربی تقریباً هم

شد.[ مدل مقید نامیده می4شده توسط وانگ و همکاران ]

ی تورق محلی در نزدیکی دو طرف ناحیه [ به بررسی تغییر شکل8شو و مای ]

شده است. در اتصال سخت پرداختند که به اتصال سخت و اتصال نرم شناخته

های تورق در نظر گرفته، اما در اتصال نرم دیفرانسیل دیفرانسیل کشش بین الیه

شود. نظر میکشش صرف

ی دهانهشود که طول و ضخامت تیر و همچنین ابعاد و موقعیت تورق باعث می

تورق در بعضی مودهای ارتعاشی باز و یا بسته بماند. به همین دلیل در مودهای 

های دو روش مقید و آزاد یکسان و یا متفاوت شود. مختلف ممکن است جواب

 آمده هستند. دستدرواقع فرکانس پایه ترکیبی از دو فرکانس به

 روش تحلیلی

پردازد. مدل تحلیلی ی تحلیل ارتعاشات تیر متورق میاین بخش به نحوه

و  Lدار به طول ی تورقالیه Nمنظور بررسی رفتار ارتعاشی یک تیر  تیر به

( تیر شامل 1شده است. مطابق شکل ) تحت شرایط مرزی مختلف انجام

از  3Hاز سمت چپ تیر و  1Lو به فاصله  1L-2Lتنها یک تورق به طول 

سطح پایینی تیر است. درروش تحلیلی، تیرها به روش اویلر برنولی و 

اند تا اثر نیروی برشی و اینرسی چرخشی نیز سپس تیموشنکو مدل شده

درنظر گرفته شود.

 مدل اویلر برنولی

درنتیجه این مدل بر اساس تئوری تیر اویلر برنولی خطی استوار بوده و 

شود. برای شامل تیرهای باریک و طوالنی بدون تغییر شکل برشی می

سادگی فرمول فرض بر این است که در هر بخش سطح مقطع مدول 

غیرخطی مانند کمانش و تماس  در هر راستا ثابت است. رفتار االستیسیته

 کارشناسی ارشد -1

kazemi@guilan.ac.ir، ۲۱122۲5۲۲1۲، دیارااست -2

Aero2016P490T4-2
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 L، H، V شده است. در شکل زیربین سطوح تورق نیز ناچیز در نظر گرفته

به ترتیب معرف طول، ارتفاع )ضخامت(، نیروی برشی و ممان است و  M و

T و C [10] دهنده کشش و فشار در منطقه تورق استنشان. 

 
 [۹ابعاد تیر و محل تورق ] 1شکل 

شده در نظر در این پژوهش، دو مدل آزاد و مقید که توسط محققین مطرح

شود: دو ناحیه می شود. در مدل مقید تیر به سه ناحیه تقسیمگرفته می

های [. در این حالت فرض بر این است که الیه11پیوسته و یک تورق ]

 توانند آزادانه برتورق محدود به تغییر شکل عرضی یکسان هستند ولی می

بخش  4اما در حالت آزاد فرض بر این است که تیر به  هم بلغزند؛روی

[. در مدل 12دهند ]آزادانه تغییر مکان می ۲و  2است و بخش  شدهتقسیم

 ی تورق در نظر گرفته نشدهکنش بین باال و پایین تیرهای ناحیهآزاد، برهم

[. در هر دو مدل آزاد و مقید 1۲شوند ]است و کامالً جدا از هم فرض می

 اند.شدهعنوان تیرهای اویلر برنولی در نظر گرفتهابتدا هر چهار تیر به

ی وابسته به زمان اویلر برنولی در حالت بدون بار ( معادله1ی )معادله

واحد جرمجانبی برای هرکدام از تیرها است که در آن 
2/Kg m .است 

(1)    

2 2 2

2 2 2
0

w w
m EI

t x x

   
  

    
 باشند که پس از جاگذاری( برقرار می1) یدر حالت ارتعاشات معادله

 xکه همان جابجایی فقط برحسب - W، شکل مود برحسب زمان و مکان

 آید.دست می به -است

بعد فرکانس بی iλ( خواهند بود. و 2ها مطابق رابطه )بنابراین شکل مود

 است.

(2)         
i 1 2

3 4

cos( ) sin( )

cosh( ) sinh( )

i i

i i

W C λ x C λ x

C λ x C λ x

 

  

(۲ )     

2
4 i

i

i

ω m
λ

EI


 

کارگیری به طبیعی، هایبرای حل فرکانس نزدیک به جواب حلراه یک

-گیردار فرض می ابتدا شرایط مرزی تیر یک سر .مربوطه است مود شکل

که سر  x=Lجابجایی و شیب صفر بوده و در  x=0شود و در نتیجه در 

چهار معادله حاصل –آزاد است نیروی برشی و ممان خمشی صفر هستند 

کرد که نیروی  ثابت توانمی ساده نوشتن تعادل استاتیکی . با -شودمی

توان نیز می T و M2(x)، M3(x)بر اساس . است فشاری برابر با کششی

 تغییر برابری به توجه با توانمی را تنش .ممان نوشت تعادل یمعادله یک

 که فرض این با تیر محاسبه کرد. همچنین ۲ و 2 هایبخش محوری مکان

 رابطه هستند، برابر باهم ۲ و 2 هایالیه در انحنا، درنتیجه شکل، تغییر

 استاتیکی توضیح تعادل روش .شودمی تشکیل M3 و M2 بین دیگری

تورق  بخش ممان در کامل ارزیابی برای ساده روش یک باال، در شدهداده

 .کندمی فراهم تیر را دار

جابجایی و شیب  1x=Lشوند. در حال شرایط پیوستگی روش آزاد ذکر می

  .معادله( 4) برابر هستند ۲و  1و جابجایی و شیب تیرهای  2و  1تیرهای 

با مجموع نیروی برشی تیرهای  1نیروی برشی در تیر ( 2با توجه به شکل )

 .[14]برابر هستند  ۲و  2

 
 [1۱]نمایش نیروهای داخلی در محل اتصال تیرها 2شکل 

-میرا ( 4ی )برابری ممان خمشی رابطه(، ۲( و )2های )با توجه به شکل

 توان نوشت.

(4)  
31 2 1

1 2 3 2 3
2 2 2 2

HH H H
M M M P P

  
        

         

های سوم و چهارم سمت راست معادله بیانگر شرکت کردن که در آن ترم

ی ممان برای اتصال صلب در معادله ۲و  2کشش جزیی بین تیرهای 

شود مشاهده می( ۲نظر است. در شکل )است، که در اتصال نرم  قابل صرف

 شکل تورق نسبت به تغییر جلوی عرضی نزدیک که در اتصال صلب مقطع

 دو بین کششی دیفرانسیل نتیجه در ماند.می باقی صفحه میانی تیر عمود

 شود.می تیر به طور کامل محاسبه تورق الیه

 
تصویری از اتصال صلب و نرم در تیر تغییر شکل یافته همراه با   ۱شکل 

 [1۹]اغراق تغییر شکل 

با توجه به روابط سازگاری میزان کشیدگی و کوتاه  Piنیروی محوری  

آید و سپس دست می های تورق  و توازن نیروهای محوری  بهشدگی الیه

 .[15]شود ( قرار داده می4ی ی ممان )معادلهدر معادله

شود. درحالت آزاد با هم معادالت پیوستگی نوشته می 2x=Lسپس برای 

مجهول وجود دارد که از  11تیر،  4ی ارتعاشی برای معادله 4داشتن 

 آیند.دست میی شرایط مرزی و پیوستگی بهمعادله 11طریق 

مجهول  12 و بوده با هم برابر ۲ و 2 تیرهای جابجایی مقید حالت در

 برابری برای پیوستگی معادالت داشتن با ی سه تیر مجهول،ارتعاشاتی برا

 دست به مجهول 12 مرزی یمعادله 4 همچنین و تیر جابجایی و شیب

 .آیندمی

 تیموشنکومدل 
 تیموشنکوتر دور شدن آن از شرط برنولی است. علت استفاده از تیر ضخیم

 تنش اثرات گرفتن نظر در یوسیلهبه را برنولی اویلر روش 1۱21 سال در

 مکان تغییر و با ضخامت تیرهایی برای آن از بتوان که داد بهبود برشی

 . کرد استفاده نیز بیشتر
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 دارای که همگن همسانگرد، االستیک، خطی تیر یک خمش یمعادله

( ۷) و( 1) معادالت صورتبه باشد، تیر طول تمام در ثابت مقطعی سطح

 [:2۲] شودمی بیان

 (1)    

2 2

2 2
( ) ( , )

w w
kAG f x t A

x x t




  
   

     

(۷)             

2 2

2 2

w
EI kAG I

x x t

 
 

   
   

    

( و 1ی ارتعاشی )دو معادله ،با جداسازی متغیرها برحسب زمان و مکان

 شوند. تبدیل می ( به سه معادله۷)

با حل معادله دیفرانسیل جزیی شکل مود ، جواب به دو شرط زیر سپس 

 شود:تبدیل می

/اگر  ( )GkA I  را داریم: باشد آنگاه 

 (8)    

1 1 2 1 3 2

4 2

( ) cosh( ) sinh( ) cos( )

sin( )

X x C x C x C x

C x

  



  

                 

 که در آن

 (۱)               
2

1
2

d


  


 

 (1۲          )   
2

2
2

d


 


 

(12   )         

2

4 2 2 21 4
E

I EI A
kG

   
 

    
  

 (1۲)      

2 1
E

I
Gk

d
EI

 
 
 

 
 

/اگر  ( )GkA I  ( را داریم:21-۲ی )باشد معادله 

 (14      ) 

1 1 2 1 3 2

4 2

( ) cos( ) sin( ) cos( )

sin( )

X x C x C x C x

C x

  



  

           

 (15)           
2

1
2

d


 


                    

 (11      )   
2

2
2

d


 


     

کنند. هر می رفتار تیموشنکوی چرخشی تیر عنوانبه تیر چهار از هرکدام

ی پیوستگی معادله 12شکل مود ارتعاشی دارای چهار مجهول است. 

ی پیوستگی برای حالت مقید معدله 8تیرهای تیموشنکو برای حالت آزاد و 

 شود.نوشته می

دن با نوشتن شرایط مرزی و پیوستگی همانند برنولی اما با جایگزین نمو

-مجهول حالت آزاد به 11مجهول حالت مقید و  12های تیموشنکو، ترم

 دست خواهند آمد.

 

 افزارینرمسازی شبیه
افزار در این بخش به تشریح مدل المان محدود برای تحلیل در یک نرم

طورمعمول روابط بین درجات سازی، بهپردازیم. هنگام مدلعددی می

حال، شود. بااینها تعریف میالمان تفاده ازها با اسمختلف آزادی اتصال گره

ی های متمایز )مثالً پدیدهگاهی اوقات نیاز است که قادر به اعمال ویژگی

ها توصیف نمود؛ بنابراین از توان با المانطور کامل نمیتورق( باشیم که به

ی کنیم. در مقالهها استفاده میهای مختلف برای ایجاد این ویژگیروش

 شده است.سازی استفادهاز سه روش مدلحاضر 

 ی تماسی مدل الیه

ای و است که الیه SOLID185شده در این روش از نوع المان استفاده

ای و جامد ای است و برای مدل کردن ساختارهای الیهگره 8دارای ساختار 

شود. هر گره در این المان سه درجه آزادی دارد که عبارت استفاده می

سازی در تنظیمات این برای مدل zو  x ،yکت انتقالی در جهات است از حر

از کرنش افزوده شدن حجمی شدن برشی و قفلقفلالمان به دو دلیل 

 .[http://www.ansys.stuba.sk]کنیم استفاده می

و سختی نرمال ای با ضریب اصطکاک صفر ی اتصالی به عنوان مادهماده

شوند و رفتار ی اتصالی درنظر گرفته میعنوان شرایط مادهبه e^6پنالتی 

 این ماده همیشه در حالت اتصال است.

شود بندی میصورت جدا ایجاد و شبکهبعد از تعیین جنس ماده، هر الیه به

صورت جداگانه های باال و پایین هر الیه در محل تماس بهسپس گره

ی جز الیهبهها ی الیهشوند؛ یعنی در بین همهانتخاب شده و ذخیره می

ی تورق نقاطی که روی خط تورق انتخاب نقاط کامل بوده و تنها در الیه

شوند. بعد از این مراحل با ایجاد کردن جفت تورق قرار دارند انتخاب نمی

هم از قسمت ذخیره شده، بههای متصلتماسی و انتخاب مجموعه گره

گیرد و تورق ی دوم و واردکردن اطالعات، اتصال شکل میانتخاب ماده

 .شودمدل می

 جفت شدگی

افزار برای مدل کردن و تحلیل پدیده تورق، از شده در نرمالمان استفاده

در هر بوده و ای گره 8ای و دارای ساختار است که الیه SOLID46نوع 

دارند  -zو  x ،yحرکت انتقالی در جهات -گره سه درجه آزادی 

[http://www.ansys.stuba.sk]. 

ی سازی تورق، تیر از محل تورق در راستای ضخامت به دوالیهمدلبرای 

شوند. سپس صورت دو تیر جداگانه مدل میو به باالیی و پایینی تقسیم

تمامی  -ی تورقجز در محدودهبه-هایی که با هم تماس دارند تمام گره

ها شوند. تعداد المانمی های منطبق، یکسان قرار دادههای آزادی گرهدرجه

گردد که دقت کافی در کنار زمان حل برای حل به نحوی انتخاب می

 .مناسب را فراهم کند

 ادغام

توان این ی جداگانه موقعیت یکسانی داشته باشند، میاگر دو مجموعه

ی واحد ادغام نمود. این دستورات ها را باهم در یک مجموعهمجموعه

ها، ها، گرهمناطق، حجم، المانهای اصلی، خطوط، گره امکان کنترل شماره

های  DOF یهای حقیقی، نوع ماده، مجموعهنوع المان، مجموعه ثابت

دهد. کنترل شده، معادالت محدودیت و سیستم مختصات را میکوپل

طور جداگانه مدل ها بهزمانی که بخش-شماره، مفید بوده و گاهی اوقات 

ادغام  از دستور استفاده. ضروری است -شودشده و تبدیل به یک مدل می

تنها توپولوژی را تحت  شماره، تغییرات هندسی در مدل ایجاد نکرده و

 دهد. تأثیر قرار می

 کدنویسی عددی

ای است که در گونهسازی نوشتن برنامه المان محدود بههدف از این مدل

-ی مدلدار دقت قابل قبولی داشته باشد. ایدهتحلیل تیر مواد مرکب تورق

ی تورق، از جدایش واقعی و کامل بین صفحات تیر و دو روش پدیده سازی

های مواد مرکب با اتصال به است. الیهشدگی برداشت شدهادغام و جفت

دهند؛ بنابراین هر نقطه که مختصات آن بین دو الیه هم تیر را تشکیل می

باشد اگر در حالت اتصال کامل باشد یک نقطه و اگر در قرار داشته 

 شود. ی تورق باشد دو نقطه محسوب میودهمحد

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

شده چهارضلعی با چهار گره است تا بتوان تنش و یا المان در نظر گرفته 

ای را مدل نمود؛ بنابراین برای تحلیل، هر الیه تیر موردنظر کرنش صفحه

ی شود. در خط ناحیهبندی میشکل تقسیمصورت آجرهای مستطیلبه

اشت به دو گره مجزا تبدیل خواهد شد و سپس ای که وجود دتورق هر گره

شوند، باید توجه ها وصل میها در محل تورق به یکی از گرههرکدام از الیه

صورت صحیح به همان گره در نظر های هر الیه بهداشت که المان

 ها.ر الیه وصل شوند نه همزاد آنشده دگرفته

 
 x-zی درجه در صفحه ۹۰و  ۰نمایی از تیر در زوایای  ۴شکل 

0( در4با توجه به شکل )    از دیدگاهx-z ی موردنظر همانند تیر الیه

استفاده نمود. و  0Qاست پس باید از  y=EzEتیر کامپوزیتی است و چون 

90همچنین در   از دیدگاهx-z ی موردنظر همانند تیر الیه

استفاده نمود. بنابراین یک ماتریس  xyو zEایزوتروپ است و باید فقط از 

 آیددست میبه ۲ ۲ای تنش صفحه
 

 سازینتایج مدل

در این قسمت، ابتدا ارتعاشات تیر مواد مرکب دارای تورق بررسی شده و 

 شود.افزاری انجام میر پایان تحلیل کمانش به صورت فقط نرمد

ای مورد بررسی قرار گرفته که در تیرهای الیه چندین نمونه تیر با چیدمان

 1۲۷/۲متر و ضخامت هر الیه  ۲51/۲متر، عرض  ۲1/۲نازک طول 

متر و  ۲51/۲متر، عرض  ۲2۲/۲تر طول [ و در تیر ضخیم1۲متر ]میلی

( خواص مکانیکی 1باشد. در جدول )متر میمیلی 85/۲الیه ضخامت هر 

صورت سرتاسری در تمام عرض تیر در ها آورده شده است و تورق بهنمونه

 شده است. نظر گرفته
 خواص مکانیکی 1 جدول

۲8۲   )GPa( 1E 

1/11   )GPa( 3= E 2E 

2/4   )GPa( 12G = 12G 

۲1/۲  13υ = 12υ 

 kg/m)(3 چگالی    18۲۲ 

 

ی مورد های نمونهاز نظر موقعیت در راستای ضخامت با توجه به تعداد الیه

ی میانی تیر ی میانی ضخامت و دو الیه باالی الیهتحلیل، تورق در الیه

شود. موقعیت نمایش داده می 10Iو  8Iصورت شده است که بهقرار داده

در نظر )از سمت چپ( طول تیر  11و % %44و  %25طولی مرکز تورق در 

طول  %۲۲و  %11و  %1۲گرفته شده و اندازه طولی تورق نیز در سه اندازه 

 خوبی مشاهده گردد.شده تا نتایج و تغییرات بهتیر انتخاب

 

 

 نتایج تحلیل ارتعاشی

ای الیه در این قسمت، برای تحلیل ارتعاشی چندین نمونه تیر با چیدمان

s4[۱۲/۲و ] ایالیه چیدمان برای روش عددی با  s[۱۲/۲ مورد بررسی ]

آزاد،  -گیردار، گیردار -صورت گیرداراست. شرایط مرزی هم بهقرار گرفته

 آزاد درنظر گرفته شده است.-آزاد

 افزاریسازی نرممدل
اونگ سوکیم با توجه به موجود بودن نتایج تجربی کار آنیندیا گاشال و هه

درصد  11درصد و ابعاد  44موقعیت طولی [ برای حالتی که تورق در 1۲]

های مورد بررسی در پژوهش قرار دارد؛ این مورد به عنوان یکی از حالت

عنوان مبنایی برای مقایسه نتایج آورده حاضر مد نظر قرار گرفته شده و به

 شده است. 

جهت دستیابی  ۲افزاری گفته شده در بخش های نرمدر این قسمت روش

شود. با توجه به جواب به واقعیت، با نتایج تجربی مقایسه میبه نزدیکترین 

ی تجربی در که دادههنگامیکه به عنوان نمونه آورده شده اسن ( 5شکل )

-افزاریهای تحلیلی، بهترین جواب نرمدسترس نباشد برای مقایسه روش

 شود.میمبنا قرار داده -کوپلینگ

 
 ی دهم )تجربی(تورق در الیه ۵شکل 

ای که های تجربیها و همچنین دادهآمده از روشدستتوجه به نتایج بهبا 

های کوپلینگ و ادغام، اند، استفاده از روشمبنای مقایسه قرار گرفته

های فردی تواند ناشی از خطاخطای پایین و قابل قبولی دارند. این خطا می

فرضیات  افزاری وو دستگاهی در هنگام آزمایش و یا به دلیل خطای نرم

ناپذیر بوده و همچنین روش باشد. روش ادغام پس از اجرای دستور برگشت

برای انجام آن مراحل بیشتری باید انجام شود در حالی که روش کوپلینگ 

دهد. تر اجراشده و توانایی انجام تغییرات دلخواه پس از اعمال را میساده

عنوان مبنا به آمده از روش کوپلینگدستهای بهدر این پژوهش جواب

 گردد.هایی که جواب تجربی در دست نیست، استفاده میبرای حالت

 تاثیر موقعیت طولی تورق

آمده هرچه تورق به گره تشکیل شده در هر مود دستبا توجه به نتایج به

تر باشد کاهش فرکانس بیشتر است زیرا تورق در محل گره یا نزدیک

سفتی کل دارد و همچنین وجود تورق نزدیکی آن تاثیر بیشتری بر کاهش 

کند تر میطبیعی را محسوس گاه گیردار، کاهش فرکانسدر نزدیکی تکیه

گاه گیردار سفتی تیر بیشتر است و وجود تورق در این زیرا در نزدیکی تکیه

 شود.ناحیه باعث تاثیر بیشتر بر کاهش سفتی کل تیر می

-ی آن از تکیهو سپس به فاصله تاثیر محل تورق، اول به نزدیکی آن به گره

 گاه وابسته است. 

 شکل مود ارتعاشی

های تحلیلی عنوان مبنا، روشهای روش کوپلینگ بهپس از انتخاب جواب

شامل اویلر برنولی مقید و آزاد و همچنین تیموشنکوی مقید و آزاد در 

سه موقعیت مرکز تورق های مختلف مورد استفاده قرار گرفت. نمونه

۰

۳۰۰

۶۰۰

۹۰۰

۱ ۲ ۳

ی 
یع

طب
س 

کان
فر

(H
z)

شماره مود

I10تورق در

تجربی[55]

جفت شوندگی

ادغام

تماس
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درصد طول  11درصد طول و  44درصد طول،  25های در مکانمختلف 

 اند.قرار داده شده

 
 2۵و موقعیت  I8ی درصد تیر نازک، تورق در الیه 1۰ی تورق اندازه ۶شکل 

 آزاد-درصد طول، شرط مرزی گیردار

 تأثیر ابعاد تورق

های شرایط مختلف در روش در این بخش تأثیر ابعاد تورق بر روی فرکانس

 1۲های ( بیانگر تورق۷) گردد. محور افقی شکلبررسی می شدهانتخاب

 باشد.درصد طول می ۲۲درصد و  11درصد 

 
 درصد طول ۶۶و موقعیت  I10ی تیر نازک، تورق در الیه مود دوم ۷شکل 

 ی تورقتأثیر محل الیه

های شرایط مختلف ی تورق بر روی فرکانسدر این بخش تأثیر محل الیه

در محور  2و  1های . شمارهشودمیبررسی و تعدادی به عنوان نمونه آورده 

ی ی اندازهدهندهر خط نشانو ه 10Iو  8Iای ( بیانگر الیه8) افقی شکل

 .باشدتورق می

 
درصد طول، شرط مرزی  2۵مود اول تیر نازک تورق در موقعیت  ۸شکل 

 آزاد -گیردار

 المان محدودنتایج کدنویسی 

تر به همان نسبت ابعاد تیر نازک و ضخیمسازی، در این قسمت برای مدل

شده است. پس از تشکیل ماتریس سختی و جرم تعداد قبل در نظر گرفته

-شود و حجم زیادی از حافظه را اشغال میها بسیار زیاد میهای آندرایه

الیه و با  4ها، تیرها تر بودن نمونهکند. به دلیل پر شدن حافظه و کاربردی

( 1شوند. خواص مکانیکی تیرها در جدول )[ فرض می۱۲/۲]sآرایش الیاف 

های قبل سرتاسری و در کل عرض آورده شده است. تورق همانند نمونه

طول تیر  11درصد طول تیر، مرکز آن در %  1۲ی طولی تورق بوده، اندازه

شده است. دو شرط ته)از سمت چپ( و بین الیه دوم و سوم در نظر گرف

گیردار مورد تحلیل قرارگرفته شده -آزاد و گیردار-گاهی گیردارمرزی تکیه

 است.

 
الیه، شرط  ۴درصد خطای روش المان محدود تیر کامپوزیتی  ۹شکل 

 آزاد-مرزی گیردار

 تحلیل کمانش

ای الیه در این قسمت، برای تحلیل کمانش چندین نمونه تیر با چیدمان

s4[۱۲/۲ ]است. ابعاد تیر مورد بررسی قرار گرفتهشوندگی با روش جفت و

است. ( آمده شده1مانند حالت ارتعاشی بوده و خواص آن در جدول )

ساده درنظر -ساده، ساده -آزاد، گیردار -شرایط مرزی هم به صورت گیردار

 گرفته شده است.

 

 تأثیر ابعاد تورق

رانب کمانش در شرایط مختلف در این بخش تأثیر ابعاد تورق بر روی بار بح

 11درصد  1۲های ( بیانگر تورق1۲) گردد. محور افقی شکلبررسی می

 باشد.درصد طول می ۲۲درصد و 

 
، شرط مرزی I8ی بار بحرانی کمانش تیر نازک، تورق در الیه 1۰شکل 

 آزاد -گیردار

 تاثیر موقعیت طولی تورق

تر باشد بار تورق به سمت آزاد نزدیکآمده، هرچه دستبا توجه به نتایج به

ساده، -دهد. در شرایط گیرداربحرانی کمانش کاهش بیشتری نشان می

شود که بار بحرانی گاه گیردار باعث مینزدیک شدن مرکز تورق به تکیه

گاه گیردار سفتی کمانش کاهش بیشتری داشته باشد زیرا در نزدیکی تکیه

ین ناحیه تاثیر بیشتری بر کاهش سفتی تیر بیشتر است و وجود تورق در ا
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ساده، هرچه تورق به شکم تشکیل -کل تیر دارد. در شرایط مرزی ساده

تر باشد بار بحرانی کاهش کمتری دارد و نزدیکی محل تورق شده نزدیک

 شود.گاه ساده باعث کاهش بیشتر بار بحرانی میبه تکیه

، اول به نزدیکی آن به تاثیر محل طولی تورق بر کاهش بار بحرانی کمانش

 گاه ساده وابسته است. ی آن از تکیهگاه گیردار و سپس به فاصلهتکیه

 ی تورقتأثیر محل الیه
ی تورق بر روی بار بحرانی شرایط مختلف در این بخش تأثیر محل الیه

ای ( بیانگر الیه11) در محور افقی شکل 2و  1های شود. شمارهبررسی می

8I  10وI استی تورق ی اندازهدهندهو هر خط نشان. 

 
درصد طول، شرط مرزی  ۴۴بار بحرانی تیر نازک تورق در موقعیت  11شکل 

 آزاد -گیردار

 

 گیرینتیجه

های گاهی استفاده از مدل آزاد تیر تیموشنکو جوابدر اکثر شرایط تکیه

-انتظار میگونه که دهد و همانها ارائه میتری نسبت به سایر روشدقیق

رفت استفاده از مدل برنولی برای مدل کردن تورق در تیرهای ضخیم 

دهد و استفاده از آن روش مناسب نیست. در تیرهای خطای زیادی می

نظر توان از اثر نیروی برشی صرفنازک به دلیل کم بودن ضخامت می

ده و تر بوکرده و از مدل مقید برنولی استفاده کرد که دارای معادالت ساده

تر استفاده رسد اما برای به دست آوردن جواب دقیقتر به جواب میسریع

-شود. در تیر نازک در تمامی حالتاز مدل آزاد تیر تیموشنکو توصیه می

های حاصل از مدلهای آزاد و مقید تیر تیموشنکو های مورد بررسی جواب

 اند.آمدهدستیکسان به

می شرایط با افزایش ابعاد تورق و در تما برای تیرهای نازک و ضخیم

یابد که این امر به های طبیعی نسبت به حالت سالم، کاهش میفرکانس

آمده نیز تایید کننده دستدهد و نتایج بهدلیل کاهش صلبیت تیر رخ می

 این مطلب است. 

طبیعی را  گاه گیردار، کاهش فرکانسوجود تورق در نزدیکی تکیه

گاه گیردار سفتی تیر بیشتر است نزدیکی تکیه کند زیرا درتر میمحسوس

شود و تیر و وجود تورق در این ناحیه باعث کاهش بیشتر سفتی تیر می

کند. هرچه تری نوسان مینسبت به حالت سالم در فرکانس های پایین

تر باشد کاهش فرکانس ی تشکیل شده در هر مود نزدیکتورق به گره

ه یا نزدیکی آن تاثیر بیشتری بر کاهش بیشتر است زیرا تورق در محل گر

گذارد. باید توجه داشت که تاثیر محل تورق، اول به نزدیکی سفتی کل می

 گاه وابسته است.ی آن از تکیهآن به گره و سپس به فاصله

شود که با نزدیک شدن محل تورق به سطح تیر و فاصله مشاهده می

یابد. یکی از دالیل زایش میی میانی، فرکانس طبیعی تیر افگرفتن از الیه

های های خمشی فشاری در الیهتواند تأثیر بیشتر تنشاین موضوع می

ها بازتر شده و اختالف بین دو روش باالیی تیر باشد و به همین دلیل الیه

 شود.تر مشاهده میمقید با آزاد بیش

بندی تیر مواد مرکب دارای تورق با توجه ی شبکهروش پیشنهادشده

افزاری مبنا، خطای پایینی دارد. اگر فضای کاری گرفته دقت روش نرمبه

توان ی رایانه بیشتر نشود میهای ایجاد شده از حافظهشده توسط ماتریس

 خوبی از این روش استفاده نمود. به

در تمامی شرایط، با افزایش ابعاد تورق، بار  تربرای تیرهای نازک و ضخیم

یابد زیرا ،با افزایش طول تورق و درنتیجه کاهش بحرانی کمانش کاهش می

 دهد. صلبیت تیر، با نیروی محوری کمتری کمانش رخ می

تر باشد بار بحرانی کمانش کاهش هرچه تورق به سمت آزاد نزدیک

ساده، نزدیک شدن مرکز تورق -دهد. در شرایط گیرداربیشتری نشان می

رانی کاهش بیشتری داشته باشد شود که بار بحگاه گیردار باعث میبه تکیه

گاه ساده زیرا وجود تورق در این ناحیه تاثیر بیشتری بر نسبت به تکیه

ساده، هرچه تورق به -کاهش سفتی کل تیر دارد. در شرایط مرزی ساده

تر باشد بار بحرانی کاهش کمتری دارد و نزدیکی شکم تشکیل شده نزدیک

شود. در بیشتر بار بحرانی میگاه ساده باعث کاهش محل تورق به تکیه

نتیجه تاثیر موقعیت طولی تورق بر کاهش بار بحرانی کمانش، اول به 

ی آن از گاه گیردار و سپس به فاصلهنزدیکی آن به سر آزاد و بعد به تکیه

 گاه ساده وابسته است. تکیه

شود که با نزدیک شده محل تورق به سطح تیر و فاصله نتیجه گرفته می

یابد تا به بار بحرانی تیر سالم ی میانی، بار بحرانی افزایش میز الیهگرفتن ا

 نزدیک شود. 
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