ارتعاشات غیرخطی تیر بر بستر االستیک غیرخطی
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مسعود مینائی

دانشجوی دکترا

تحت بارهای حرارتی بر اساس روش اغتشاشات
هوموتوپی
ارتعاشات آزاد با دامنه بزرگ تیر اولر -برنولی با تکیهگاههای نامتحرک واقع بر
بستر االستیک غیرخطی و تحت بارهای حرارتی بررسی شده است .با استفاده از
اصل همیلتون ،معادله حاکم بر سیستم استخراج میشود .با اعمال روش گالرکین،
معادله دیفرانسیل غیرخطی معمولی سیستم به دست آمده و به دلیل بزرگ بودن
ضریب جمله غیرخطی ،روش حل ترکیبی اغتشاشات و هوموتوپی اعمال شده و
دقت روش مذکور نیز مورد بررسی قرار گرفته است .به منظور صحهسنجی ،نتایج
به دست آمده از حل حاضر با نتایج موجود در ادبیات فن مقایسه شده است .تأثیر
ضرایب سفتی بستر ،اثر بارهای حرارتی و نیز تأثیر مودهای ارتعاشی بر فرکانس
غیرخطی و نسبت فرکانسی سیستم مورد تحلیل قرار گرفته است.

واژههای راهنما :تیر اولر -برنولی ،ارتعاشات با دامنه بزرگ ،روش اغتشاشات هوموتوپی ،بستر االستیک
غیرخطی ،بار حرارتی

 -1مقدمه
تیر یکی از اجزای اساسی در سازههای مهندسی میباشد که در کاربردهای سازهای مختلفی استفاده
میشود .بعالوه ،سازههایی نظیر تیغههای روتور هلیکوپتر ،آنتنهای فضاپیما ،ماهوارهها ،بالهای هواپیما،
لولههای تفنگ ،بازوهای روبات ،ساختمانهای بلند مرتبه ،پلهای طویل و سازههای پیچیدهتر میتوانند به
عنوان شبهتیر مدلسازی شوند .بنابراین مطالعه پاسخ استاتیکی و دینامیکی تئوری و تجربی این اجزای
سازهای تحت شرایط بارگذاری مختلف ،به فهم و توضیح رفتارهای پیچیدهتر سازههای واقعی تحت شرایط
بارگذاری مشابه ،کمک خواهد کرد .اطالع از مشخصههای ارتعاشی یک سیستم ،مانند فرکانسهای طبیعی و
شکل مودهای ارتعاشی آن الزمه شناخت آن سیستم میباشد .محاسبه مشخصههای ارتعاشی ،برای یک
سیستم خطی آسان است .اما در عمل بیشتر سیستمهای مورد استفاده ماهیت غیرخطی دارند.
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بنابراین محققان همیشه درصدد دستیابی به آن دسته از روشهای تئوری بودهاند که منجر به نتایج واقعیتر
شده و بدون صرفنظر کردن از خصوصیات غیرخطی سیستمها ،بتوانند رفتار ارتعاشی آنها را نیز با دقت
مناسبی پیشبینی نمایند.
ارائه روش تحلیلی برای مسایل غیرخطی بسیار دشوار میباشد ،بنابراین معموالً از روشهای عددی و یا
حل تقریبی برای تحلیل این معادالت استفاده میشود [4-1] He .در تحقیقات گستردهای روشهای
مختلفی به منظور حل تقریبی معادالت غیرخطی ارائه کرده است .بر اساس تحقیقات انجام شده ،از
روشهای مختلف حل تقریبی معادالت غیرخطی ،میتوان به روشهای اغتشاشات ] ،[5،6هوموتوپی ]،[7
روشهای ترکیبی اغتشاشات -هوموتوپی ] ،[8،9فرمولبندی فرکانس -دامنه ] ،[10روش باالنس
انرژی ] ، [11،12روش هارمونیک باالنس ] ،[13روش تغییرات اصالح شده ،[14] 1روش ماکزیمم-
مینیمم ] [15،16و نیز سایر روشها ] ،[20-17اشاره کرد .برای استفاده از روشهای کالسیک اغتشاشات،
ضریب جمله غیرخطی بایستی کوچکتر از واحد بوده و از این رو قابل اعمال به سیستمهای با رفتار غیرخطی
قوی نمیباشد .روش اغتشاشات -هوموتوپی این محدودیت از لحاظ اندازه ضریب جمله غیرخطی را برطرف
کرده است .در یکی از تحقیقات انجام شده توسط  Ramezaniو همکاران ] ،[21رفتار ارتعاشات غیرخطی
تیر با دامنه نوسانات بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است.
آنها با استفاده از اصل همیلتون معادله حاکم بر سیستم را استخراج کرده و سپس با استفاده از روش
مقیاسهای چندگانه پاسخ سیستم را با به کارگیری دو جمله تصحیح به دست آوردهاند .در حل با استفاده از
روش مقیاسهای چندگانه ،ضریب جمله غیرخطی میبایست کوچکتر از واحد باشد .اما از آنجایی که در
معادله استخراج شده در تحقیق مذکور ،ضریب جمله غیرخطی برای تیر آزمایشگاهی بسیار بزرگتر از واحد
به دست میآید ،بنابراین استفاده از روش اغتشاشات برای تحلیل ،جوابهای غیر واقعی را در اختیار خواهد
گذاشت و نمیتوان از این روش استفاده نمود.
 Pirbodaghiو همکاران ] [22با استفاده از روش تحلیلی هوموتوپی رفتار غیرخطی تیر را بررسی کرده و
عبارتی مناسب برای بیان فرکانس غیرخطی آن به دست آوردند Sedighi .و همکاران ] [23از این روش
برای آنالیز ارتعاشات تیری با میرایی غیرخطی استفاده نموده و به نتایج قابل قبولی نیز دست یافتندSarma .
و همکاران ] [24فرمولهای المان محدود گوناگونی از ارتعاشات آزاد با دامنه بزرگ یک تیر دو سر مفصل را
بحث کرده و فرمول تحلیلی را بر اساس روش ریلی -ریتز ارائه دادند Poorjamshidian .و همکاران ][25
ارتعاشات غیرخطی تیر با در نظر گرفتن جمالت غیرخطی درجه پنجم را مورد مطالعه قرار داده و از روش
مقیاسهای چندگانه ،پاسخ فرکانسی تیر را مورد بررسی قرار دادند Wang .و همکاران ] [26اثر حرارت بر
ارتعاش و پایداری نانو لولههای کربنی حامل سیال را با به کارگیری روش تفاضل مربعی 2بررسی کردند.
همانگونه که توضیح داده شد ،روشهای معمول اغتشاشات از جمله روش مقیاسهای چندگانه مبتنی بر
فرض کوچک بودن ضریب جمله غیرخطی است .در حالی که در مسأله حاضر ،این ضریب بسیار بزرگتر از
واحد میباشد .از این رو استفاده از روشهای اغتشاشات منجر به حل معتبری برای سیستم نخواهد شد.
Modified Variational Approach
Differential Quadrature Method
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در مقاله حاضر ،رفتار ارتعاشی تیر اولر -برنولی با تکیهگاههای نامتحرک واقع بر بستر االستیک غیرخطی و
تحت اثر بارهای حرارتی مورد مطالعه قرار گرفته است .تحلیل انجام شده در مقاله حاضر بر مبنای حالت
پایای حرارتی میباشد .بدین معنی که تغییرات درجه حرارت در حالت پایا ،منجر به ایجاد نیروی محوری در
تیر میشود .بنابراین تأثیر تغییر درجه حرارت تیر به صورت نیروی محوری ظاهر میشود .با استفاده از روابط
کرنش -جابجایی ون -کارمن و نیز به کارگیری اصل همیلتون ،معادله حاکم بر سیستم استخراج و با اعمال
روش گالرکین ،معادله حاکم به معادله دیفرانسیل معمولی غیرخطی تبدیل شده است .در ادامه و به منظور
حل معادله دیفرانسیل غیرخطی حاصل ،روش حل تحلیلی بر اساس ترکیب روش اغتشاشات و هوموتوپی
اعمال میشود .نتایج نشان میدهد که روش ارائه شده به ازای بازه وسیعی از ضریب جمله غیرخطی ،پاسخ را
با دقت مناسبی در اختیار میگذارد.
برای تحلیل ارتعاشات آزاد تیر اولر -برنولی واقع بر بستر االستیک غیرخطی ،فرکانس غیرخطی به دست آمده
از تقریب مرتبه اول روش ارائه شده با دقت خوبی با فرکانس غیرخطی حاصل از حل دقیق همخوانی دارد .به
منظور تأیید صحت نتایج روش ترکیبی اغتشاشات و هوموتوپی ،اوالً پاسخ زمانی حاصل از تقریب مرتبه اول
این روش ،به ازای دامنههای ارتعاشی مختلف با پاسخ به دست آمده از حل عددی رانگ کوتای مرتبه چهارم
مورد مقایسه قرار گرفته و ثانیاً برای حالتی که ضریب جمله غیرخطی کوچکتر از واحد باشد ،نتایج به دست
آمده در تحقیق حاضر با سایر نتایج موجود در ادبیات فن مقایسه شده است .همچنین اثر ضرایب سفتی
بستر ،بارهای حرارتی و نیز تأثیر مودهای ارتعاشی بر فرکانس غیرخطی و نسبت فرکانسی سیستم مورد
تحلیل قرار گرفته است.

 -2فرمولبندی مسأله و استخراج معادله غیرخطی حرکت
در شکل ( )1تیر اولر -برنولی با شرایط تکیهگاهی یکسرگیردار -یکسر مفصل به طول  ، Lمدول االستیسیته
 ، Eجرم واحد حجم  ، ممان سطح  ، Iسطح مقطع  ، Aو با ضرایب سفتی بستر خطی و غیرخطی  K Lو
 K NLنشان داده شده است.
بر اساس مدل کیرشهف با مد نظر قرار دادن مدل تیر اویلر -برنولی ،مؤلفههای بارهای جابجایی در
راستای محورهای مختصات  xو  zیعنی )  u(x, z, tو )  w(x, z, tبه صورت رابطه ( )1بیان میشوند ].[24
()1

w
) , w (x, z, t )  w (x, t
x

u(x, z, t )  u(x, t )  z

که در آن )  u(x, tو )  w(x, tمؤلفههای جابجایی طولی و عرضی در صفحه میانی تیر و در لحظه t

میباشند .با استفاده از روابط کرنش -جابجایی غیرخطی ون -کارمن 1به منظور در نظر گرفتن دامنه
نوسانات بزرگ تیر و قانون سازگاری االستیک ،2رابطه غیرخطی کرنش -جابجایی (  )  xو تنش نرمال ( ) x
برای تیر ،معادله ( )1به صورت معادله ( )2به دست میآید.

Von Karman
Elastic Constitutive Law

1
2

44

سال هجدهم ،شماره اول ،بهار 1395

نشریة پژوهشی مهندسی مکانیک ایران

شکل -1شماتیک تیر یکسرگیردار -یکسر مفصل واقع بر بستر االستیک غیرخطی
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با صرف نظر کردن از اثرات اینرسی محوری ،انرژی کرنشی و انرژی جنبشی سیستم را میتوان با استفاده
از روابط ( )3و ( )4به دست آورد.
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با به کارگیری اصل همیلتون ،معادالت حاکم بر رفتار ارتعاش غیرخطی تیر اولر -برنولی به صورت معادالت
( )5و ( )6به دست میآید.
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که درآن  Qاز معادله ( )7تعریف میشود.
()7

Q  k L w  k NL w3

در رابطه ( k L )7و  k NLبه ترتیب ضرایب سفتی خطی و غیرخطی بستر میباشند .با انتگرالگیری از رابطه
( )6و جایگذاری آن در رابطه ( ،)5معادله حرکت از رابطه ( )8به دست میآید.
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که در رابطه اخیر FTh ،نیروی محوری کششی یا فشاری ناشی از بارهای حرارتی بوده و مقدار آن بر اساس
تئوری االستیسیته حرارتی ،از رابطه ( )9محاسبه میشود ].[26
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EA
 x T
()9
1  2
که   xمعرف ضریب انبساط حرارتی در راستای محور   ، xنسبت پوآسون و  Tتغییرات دمایی محیط
FTh  

میباشد.

 -3بیبعدسازی معادله حرکت
به منظور کسب نتایج کلیتر ،متغیرهای بیبعد را مطابق روابط ( )10تعریف میکنیم.
w
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که در آن  r  I / Aمعرف شعاع ژیراسیون سطح مقطع تیر n ،معرف شماره مود ارتعاشی و  nفرکانس
طبیعی  nام سیستم خطی متناظر بوده و مقدار آن از رابطه ( )11به دست میآید.
EI
AL4

()11

n  nL 

2

که در آن  nLمقادیر ویژه تیر میباشد .با جایگذاری روابط ( )10و ( )11در معادله دیفرانسیل ( ،)8معادله
( )12به شکل زیر حاصل میشود.
2
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kˆ L w
0
2
ˆt
2
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()12

با توجه به اینکه معادله اخیر یک معادله دیفرانسیل غیرخطی میباشد و جواب تحلیلی برای آن وجود
ندارد ،بنابراین برای حل آن از روش گالرکین استفاده میکنیم .برای استفاده از روش گالرکین جواب معادله
دیفرانسیل غیرخطی ( )12در حالتی که تیر فقط در یک مود خاص نوسان کند ،به صورت
)ˆ wˆ (xˆ , tˆ)  n (xˆ ) q(tتقریب زده میشود که در آن ) ˆ n (xتوابع مقایسهای نرمالیزه شده مود  nام هستند
که شرایط مرزی حاکم بر سیستم را ارضا میکنند ].[19
برای تیر اولر -برنولی با شرایط مرزی یکسرگیردار -یکسر مفصل ،تابع مقایسهای ) ˆ n (xرا میتوان
مطابق شکل مودهای خطی نرمال آن که از رابطه ( )13محاسبه میشود ،در نظر گرفت:
n (xˆ )  cosh(nL2xˆ )  cos(nL2xˆ ) 

()13



)cosh(nL)  cos(nL
) ˆsinh(nL2xˆ )  sin(nL2x
)sinh(nL)  sin(nL



با فرض این که سیستم فقط در یکی از مودهای ارتعاشی اول ،دوم و یا سوم نوسان کند ،مقادیر ویژه تیر به
ترتیب  2L  7/0686، 1L  3/9266و  3L  10/2102به دست میآید.
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با توجه به روش گالرکین و با جایگذاری جواب فرضی در معادله ( )12و ضرب رابطه حاصل در ) ˆ n (xو
انتگرالگیری از آن در طول تیر ،معادله دیفرانسیل غیرخطی حاکم بر قسمت زمانی رفتار ارتعاشی تیر از
رابطه ( )14به دست میآید.
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رابطه ( )14را میتوان به شکل فشرده به صورت رابطه ( )15بازنویسی میشود.
()15
که در آن پارامترهای بیبعد  2Lو

q  2Lq  q3  0


از روابط ( )16قابل محاسبهاند.

)f4EI(1  2)  f2EAL  x T  f1k LL (1  2
)f1EI4nL4 (1  2
4

()16

2

2L 

EAf2f3  2f5k NLL4

2f1EIn4L2

در روابط اخیر:
1

f3   2dxˆ ,
0

1

1

f2   dxˆ ,

f1   2dxˆ ,

1

1

0

ˆf5    dx
4

()17

0

0

 4

f4    dxˆ ,
0

با فرض شرایط اولیه جابجایی خالص ،شرایط اولیه حاکم بر معادله ( )15به صورت رابطه ( )18در نظر گرفته
میشود.
()18

q 0  0

w max
,
L

q  0   a0 

که در آن  w maxحداکثر خیز تیر میباشد.
مشخصات تیر مورد نظر در مقاله حاضر ،مطابق جدول ( )1میباشد.
جدول -1مشخصات تیر مورد نظر
مشخصه

مقدار

)b (mm

3/9

)h (mm

6/4

)L (mm

485

)  (kg m3
)E (GPa

7880
190

) x (K 1

1/2×10-5



0/3
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تاکنون روشهای مختلفی برای حل تقریبی معادله ( )15ارائه شده است .با این وجود عمده این روشها فقط
برای حالتی که ضریب جمله غیرخطی (  ) کوچکتر از واحد باشد ،پاسخ تقریبی مناسبی را در اختیار
میگذارد .این ضریب به عوامل مختلفی مانند شرایط تکیهگاهی تیر ،طول تیر ،شعاع ژیراسیون سطح مقطع
تیر و نیز فرکانسهای طبیعی تیر وابسته بوده و در عمل تحت شرایط متعددی ضریب اخیر برای تیرها بسیار
بزرگتر از واحد میباشد .به عنوان مثال برای تیر یکسرگیردار -یکسر مفصل با مشخصات مندرج در جدول
( ،)1مقدار    8513/8به دست میآید .از این رو به کارگیری روشهای معمول اغتشاشات که مبتنی بر 
کوچکتر از واحد میباشند ،منجر به استخراج نتایج غیرمعتبر برای سیستم خواهند شد .در مقاله حاضر برای
دستیابی به یک حل مجانبی معتبر ،با استفاده از روش ترکیبی اغتشاشات هوموتوپی ،پاسخ تیر به ازای هر
مقدار مثبت دلخواه از ضریب جمله غیرخطی استخراج میشود.

 -4استخراج پاسخ زمانی سیستم با استفاده از روش اغتشاشات هوموتوپی
به منظور محاسبه پاسخ معادله دیفرانسیل غیرخطی ( )15هوموتوپی را مطابق معادله ( )19تشکیل
میدهیم ].[2
()19

L  v   L q0   pL q0   pv3  0

که در آن تابع  vو عملگر  L qاز روابط ( )20تعریف میشود.
v  v 0  pv1  p2v 2  ...
q  lim v  v 0  v 1  v 2  ...
p1

L q   q  2Lq

()20
مطابق روش هوموتوپی با متحد قرار دادن ضرایب توانهای مختلف  pدر طرفین تساوی معادله (،)19
معادالت خطی ( )21و ( )22مطابق زیر به دست میآید.
()21
()22

v0 (0)  0

v0 (0)  a0 ,

v1 (0)  v1 (0)  0

L  v0   L q0   0,

L  v1   L q0   v30  0,

با فرض )  v0 (t )  q0 (tجواب معادله ( )18که به عنوان پاسخ خطی متناظر با معادله غیرخطی ()19
شناخته میشود از رابطه ( )23به دست میآید.
v0 (t )  q0 (t )  a0cosNL t

()23
که در آن  NLفرکانس سیستم غیرخطی اصلی است .با جایگذاری پاسخ به دست آمده در معادله (،)22
معادله ( )24به دست میآید.
()24

a3
3


v1  2L v1  a0  2NL  2L  a02  cosNL t  0 cos3NL t  0
4
4



با توجه به شرایط اولیه در نظر گرفته شده برای معادله فوق در رابطه ( ،)22جواب عمومی معادله برابر
صفر بوده و برای محاسبه جواب خصوصی معادله فوق با استفاده از روش اغتشاشات هوموتوپی ،به معادله
( )25خواهیم رسید:
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t

a3
 
3

v1 (t )   sin(L   t) a0  2NL  2L  a02  cosNL t  0 cos3NL t  d 
4
4

 

0
3 2  a0
 2
2
cosNL t  cosL t  
 NL  L  a0  2
2 
4

 NL  L

a
 cos3NL t  cosL t 
4  92NL  2L 
3
0

مقدار  NLرا میتوان با استفاده از روشهای مختلف باقیماندههای وزنی مانند روش حداقل مربعات،
روش کولوکیشن 1و نیز روش گالرکین به دست آورد .در مقاله حاضر از روش سادهتری جهت محاسبه
فرکانس غیرخطی سیستم استفاده میشود به این صورت که به منظور حذف جمله سکوالر 2از معادله اخیر،
ضریب جمله  cosL tرا برابر صفر قرار میدهیم .در نتیجه معادله ( )26به دست میآید.
()26

a30
3 2  a0
 2
2
  NL  L  a0  2

0
2
4

 NL  L 4  92NL  2L 

که از حل معادله اخیر ،فرکانس غیرخطی سیستم از رابطه ( )27قابل محاسبه است.



10  7a 

64L4  104a022L  492a04

2
L

2
0

NL 

()27
با استفاده از رابطه فوق پاسخ تقریب مرتبه اول روش اغتشاشات هوموتوپی را میتوان با توجه به معادله
( )22به صورت معادله ( )28بازنویسی کرد.
18

()28

a30
3 2  a0
 2
2
v1 (t )   NL  L  a0  2
cosNL t 
cos3NL t
2
4
4  92NL  2L 

 NL  L

بنابراین اگر تقریب مرتبه اول مطلوب باشد ،پاسخ سیستم با توجه به رابطه ( )20به صورت رابطه ( )29به
دست میآید.
) q(t )  v0 (t )  v1 (t

()29
با توجه به معادله ( ،)27پریود نوسانات برای تقریب مرتبه اول از رابطه ( )30محاسبه میشود.
()30

2
NL

T

با تحلیل کیفی سیستمهای کانسرواتیو و با انتگرالگیری از منحنی تراز در صفحه فاز به ازای یک تراز
انرژی کل دلخواه ،نایفه مقدار دقیق پریود سیستم را به دست آورده است .پس از عملیات ریاضی پریود
سیستم از معادله ( )31به دست میآید ].[6
()31


)F( , 
2
  a
4

2
0

2
L

Tex 

Collocation
Secular Term

1
2
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2

که عبارت ) ، F( , انتگرال بیضوی کامل نوع اول میباشد و از رابطه ( )32به دست میآید.
()32



dx
2
F( ,  )  
0
2
1  2 sin 2 x

که در آن ثابت  از معادله ( )33تعریف میشود.
()33

a20
) 2(2L  a02



به منظور امکان مقایسه نتایج ،درصد خطای نسبی پریود نوسانات سیستم ، RE  %  ،به صورت رابطه ()34
تعریف میشود ].[17
()34

T  Tex
 100
Tex

RE  %   lim
2

a0 

 -5پاسخ زمانی سیستم و صحهسنجی نتایج
در این بخش ،دقت و کارآیی روش تحلیلی ارائه شده برای محاسبه فرکانس غیرخطی و پاسخ ارتعاشات آزاد
غیرخطی تیر مورد بررسی قرار میگیرد .بدین منظور از تیری با مشخصات هندسی و خواص مکانیکی ارائه
شده در جدول ( )1استفاده میشود.
در جدول ( )2درصد خطای نسبی پریود نوسانات سیستم با توجه به معادالت ( )27و ( )34-30برای دو
روش حل ،ارائه شده و نتایج روش اغتشاشات به ازای دامنه نوسانات مختلف مورد مقایسه قرار گرفته است.
نتایج نشان میدهد که درصد خطای نسبی ماکزیمم برای تقریب مرتبه اول روش اغتشاشات هوموتوپی،
برابر  4/1 %میباشد .همانطور که از نتایج مشاهده میشود با افزایش دامنه نوسانات روش اغتشاشات
هوموتوپی با دقت بسیار مناسبی ،رفتار سیستم را پیشبینی مینماید.
برای نشان دادن دقت و کارآیی تقریب مرتبه اول روش اغتشاشات هوموتوپی ،پاسخ تیر در نقطه دارای
خیز ماکزیمم یعنی در فاصله  0/5809 Lاز سر گیردار آن با استفاده از روش اغتشاشات هوموتوپی به دست
آمده و نتایج با حل عددی به دست آمده از روش رانگ کوتای مرتبه چهارم مورد مقایسه قرار گرفته است.
شکل ( )2پاسخ تیر یکسرگیردار -یکسر مفصل که در مود ارتعاشی اول نوسان میکند ،به ازای دامنههای
ارتعاشی  0/01و  0/005و نیز با در نظر گرفتن ضرایب سفتی خطی و غیرخطی بیبعد بستر االستیک،

 kˆ L  1000و  kˆ NL  10000را نشان میدهد .برای تیر با مشخصات مذکور L  2/282 ،و
( )   1به دست میآید .همانگونه که از شکل ( )2دیده میشود ،پاسخهای به دست آمده از تقریب مرتبه
اول روش اغتشاشات هوموتوپی ،حل عددی را با دقت بسیار خوبی دنبال میکند.
به منظور صحهسنجی برای حالتی که ضریب جمله غیرخطی کوچکتر از واحد باشد ،نتایج به دست آمده
در تحقیق حاضر با نتایج حاصل از تحقیق  Ramezaniو همکاران ] [21در شکل ( )3مورد مقایسه قرار
گرفته است.
  8545
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جدول-2
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مقایسه درصد خطای نسبی پریود نوسانات به ازای مقادیر مختلف a20

برای تیر یکسرگیردار -یکسر مفصل
مقدار a20

درصد خطای نسبی پریود
نوسانات ، RE  %  ،برای
تقریب مرتبه اول از روش
اغتشاشات هوموتوپی

1

0/75

10

3/18

100

3/99

1000

4/09

10000

4/1

شکل -2مقایسه پاسخ حاصل از روش اغتشاشات هوموتوپی با حل عددی برای تیر
یکسرگیردار -یکسر مفصل به ازای دامنههای ارتعاشی مختلف

شکل -3مقایسه پاسخ حاصل از روش اغتشاشات هوموتوپی با پاسخ ارائه شده در مرجع ][21
برای تیر یکسرگیردار -یکسر مفصل
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برای حالتی که  L  1و    0/5باشد ،نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر با دقت بسیار خوبی ،نتایج
حاصل از مرجع ] [21را دنبال میکند .با این وجود همانگونه که قبالً اشاره شد ،برای تیر واقعی مقدار
ضریب جمله غیرخطی بسیار بزرگتر از واحد به دست میآید و از این رو روشهای معمول اغتشاشات قادر به
تحلیل صحیح این مسائل نمیباشند.

 -6بررسی اثر ضرایب سفتی بستر االستیک و بار حرارتی بر رفتار ارتعاشات غیرخطی تیر
به منظور بررسی اثر ضرایب سفتی خطی و غیرخطی بستر االستیک و نیز تأثیر بار حرارتی بر رفتار
ارتعاشات غیرخطی تیر ،منحنیهای فرکانس غیرخطی تیر در برابر دامنه بیبعد و به ازای تغییر هر یک از
پارامترهای مذکور رسم میشود.
در شکل ( )4تأثیر بار حرارتی بر روی فرکانس طبیعی غیرخطی تیر و شکل ( )5تأثیر بار حرارتی بر

نسبت فرکانسی تیر نشان داده شده است .این نمودارها با فرض  kˆ L  1000و  kˆ NL  10000ترسیم
شدهاند .همانگونه که از این نمودارها دیده میشود ،افزایش بار حرارتی ،هم فرکانس غیرخطی و هم نسبت
فرکانسی تیر (نسبت فرکانس خطی به فرکانس غیرخطی تیر) را افزایش میدهد .در واقع تأثیر بار حرارتی
در فرکانس خطی سیستم (  )  Lبیشتر از فرکانس غیرخطی آن است .به عالوه افزایش دامنه ارتعاشی ،سبب
افزایش فرکانس غیرخطی سیستم میشود.

شکل -4تغییرات فرکانس غیرخطی تیر در برابر دامنه به ازای مقادیر مختلف از بار حرارتی
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شکل -5تغییرات نسبت فرکانسی در برابر دامنه به ازای مقادیر مختلف از بار حرارتی

شکلهای ( )6و ( )7به ترتیب تأثیر ضریب سفتی خطی بیبعد بستر االستیک (  ) kˆ Lبر فرکانس

غیرخطی و نیز نسبت فرکانسی تیر یکسرگیردار -یکسر مفصل را با در نظر گرفتن  kˆ NL  10000نشان
میدهد .مشاهده میشود که افزایش ضریب سفتی خطی بیبعد بستر االستیک باعث افزایش فرکانس
غیرخطی سیستم میشود.
اگرچه با توجه به معادله ( )16افزایش ضریب سفتی خطی بیبعد بستر االستیک ،موجب افزایش فرکانس
خطی میشود ،ولی با دقت در نمودارهای ( )6و ( )7میتوان دریافت که تأثیر افزایش ضریب سفتی خطی
بیبعد بستر االستیک ،بر افزایش فرکانس خطی بیشتر از فرکانس غیرخطی است.

شکل -6تغییرات فرکانس غیرخطی در برابر دامنه به ازای مقادیر مختلف
از ضریب سفتی خطی بیبعد بستر االستیک

ارتعاشات غیرخطی تیر بر بستر االستیک غیرخطی تحت بارهای حرارتی...
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شکل -7تغییرات نسبت فرکانسی در برابر دامنه به ازای مقادیر مختلف
از ضریب سفتی خطی بیبعد بستر االستیک

شکلهای ( )8و ( )9به ترتیب تأثیر ضریب سفتی غیرخطی بیبعد بستر االستیک (  ) kˆ NLبر فرکانس

غیرخطی و نیز نسبت فرکانسی تیر یکسرگیردار -یکسر مفصل را با در نظر گرفتن  kˆ L  1000نشان
میدهد .مشاهده میشود که افزایش ضریب سفتی غیرخطی بیبعد بستر االستیک ،باعث افزایش فرکانس
غیرخطی سیستم میشود .در عین حال با توجه به شکل ( ،)9افزایش ضریب سفتی غیرخطی بیبعد بستر
االستیک ،موجب کاهش نسبت فرکانسی میشود که این مسأله با دقت در روابط ( )16و ( )27به خوبی قابل
استنباط میباشد.

شکل -8تغییرات فرکانس غیرخطی در برابر دامنه به ازای مقادیر مختلف
از ضریب سفتی غیرخطی بیبعد بستر االستیک
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شکل -9تغییرات نسبت فرکانسی در برابر دامنه به ازای مقادیر مختلف
از ضریب سفتی غیرخطی بیبعد بستر االستیک

در شکلهای ( )10و ( )11به ترتیب تأثیر مودهای مختلف بر فرکانس غیرخطی و نسبت فرکانسی تیر

یکسرگیردار -یکسر مفصل را با در نظر گرفتن  kˆ L  1000و  kˆ NL  10000نشان میدهد .همانگونه که در
شکل ( )10مشاهده میشود ،ارتعاش در مودهای باالتر در بازه مشخصی از دامنههای ارتعاشی مختلف باعث
کاهش فرکانس غیرخطی سیستم شده و به ازای بازههای مشخص دیگر سبب افزایش فرکانس غیرخطی
میشود .از طرفی با توجه به شکل ( )11میتوان دریافت که ارتعاش در مودهای باالتر ،همواره سبب کاهش
نسبت فرکانسی سیستم خواهد شد.

شکل -10تغییرات فرکانس غیرخطی در برابر دامنه به ازای مودهای مختلف

ارتعاشات غیرخطی تیر بر بستر االستیک غیرخطی تحت بارهای حرارتی...
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شکل -11تغییرات نسبت فرکانسی در برابر دامنه به ازای مودهای مختلف

 -7نتیجهگیری
در تحقیق حاضر ارتعاشات با دامنه بزرگ تیر اولر -برنولی واقع بر بستر االستیک غیرخطی و نیز تحت اثر
بارهای حرارتی مورد مطالعه قرار گرفت .با استفاده از تئوری تغییرشکلهای مرتبه اول و با در نظر گرفتن
غیرخطینگی هندسی و با اعمال اصل همیلتون ،معادالت دیفرانسیل جزئی و غیرخطی حاکم بر ارتعاشات
عرضی تیر استخراج شد و با استفاده از تقریب گالرکین ،معادالت حاکم به معادالت غیرخطی معمولی تبدیل
شد .با توجه به بزرگ بودن ضریب جمله غیرخطی ( ،)   1استفاده از روشهای معمول اغتشاشات مانند
روش مقیاسهای چندگانه که در پارهای از مقاالت از جمله در مرجع ] [21بهکار گرفته شده است ،منجر به
استخراج پاسخ معتبری برای سیستم نمیشود .از این رو در ادامه با استفاده از روش ترکیبی اغتشاشات و
هوموتوپی که به ازای هر ضریب مثبت دلخواه منجر به حل معتبری برای سیستم میشود ،معادالت پاسخ
سیستم به دست آمد .نتایج حاصل نشان میدهد که این روش به ازای بازه وسیعی از ضریب جمله غیرخطی،
پاسخ را با دقت مناسبی در اختیار میگذارد .در ادامه و به منظور صحهسنجی ،برای حالتی که ضریب جمله
غیرخطی کوچکتر از واحد باشد ،نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر با نتایج ارائه شده در مرجع ][21
مقایسه شد که حاکی از تطابق بسیار خوب نتایج است .فرکانس غیرخطی به دست آمده از تقریب مرتبه اول
روش ارائه شده نیز با دقت بسیار خوبی فرکانس غیرخطی حاصل از حل دقیق را دنبال میکند .به عالوه
تأثیر ضرایب سفتی خطی و غیرخطی بستر االستیک ،اثر بارهای حرارتی و تأثیر مودهای ارتعاشی بر فرکانس
غیرخطی و بر نسبت فرکانسی سیستم مورد تحلیل قرار گرفت و نشان داده شد که:
الف) افزایش بار حرارتی ،هم فرکانس غیرخطی و هم نسبت فرکانسی تیر (نسبت فرکانس خطی به فرکانس
غیرخطی تیر) را کاهش میدهد .با این وجود اثر تغییر بار حرارتی در فرکانس خطی سیستم بیشتر از
فرکانس غیرخطی آن است.
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ب) افزایش ضریب سفتی خطی بستر االستیک باعث افزایش فرکانس خطی و فرکانس غیرخطی سیستم
 بر افزایش فرکانس خطی بیشتر از، اما تأثیر افزایش ضریب سفتی خطی بستر االستیک.میشود
.فرکانس غیرخطی است
ج) افزایش ضریب سفتی غیرخطی بستر االستیک باعث افزایش فرکانس غیرخطی سیستم میشود و در
.عین حال موجب کاهش نسبت فرکانسی سیستم میگردد
د) ارتعاش در مودهای باالتر در بازه مشخصی از دامنههای ارتعاشی باعث کاهش فرکانس غیرخطی سیستم
 ارتعاش در مودهای، به عالوه.شده و در بازههای مشخص دیگر سبب افزایش فرکانس غیرخطی میشود
. همواره سبب کاهش نسبت فرکانسی سیستم خواهد شد،باالتر
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Abstract
The large amplitude free vibration behaviour of an Euler-Bernoulli beam with immovable
ends subjected to the thermal loads is investigated. Applying the Hamilton’s principle, the
beam governing equation of motion is derived. By implementing the Galerkin’s method, the
ordinary nonlinear differential equation is derived and because of the large coefficient of the
nonlinear term, the Homotopy Perturbation Method (HPM) is used to solve the governing
nonlinear equation and the accuracy of the mentioned method is investigated. The results are
validated by comparing them with those available in the literature. Moreover, the effects of
the system parameters including foundation coefficients, thermal load and vibrational modes
on the system nonlinear vibration behaviour are investigated.

