بررسی تحلیلی رفتار دینامیکی ورقهای هدفمند
ویسکوالاستیک تحت بارهای عرضی با تغییرات
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دانشجوي كارشناسي ارشد

زمانی دلخواه
در مقاله كنوني ،رفتار دیناميکي ورق ویسکوالاستيک هدفمند روي تکيهگاههاي
ساده ،تحت بار عرضي با تغييرات زماني دلخواه ،به روش تحليلي مورد بررسي قرار
گرفته است .مدل انتگرالي توارثي براي توصيف رفتار ویسکوالاستيک مواد و تابع
تواني براي توصيف تغييرات هدفمند ویژگيهاي مواد در جهت عرضي استفاده
شدهاند .براي یافتن پاسخ معادله دیفرانسيلي -انتگرالي حاكم بر ورق ،حل مکاني
ناویر و حل زماني رانگ-كوتا با تبدیل انتگرالهاي زماني به شيوه ذوزنقهاي
استفاده شده است .اثر ویژگيهاي مختلف مواد و پارامترهاي هندسي بر تاریخچه
زماني پاسخ ورق ،به طور گسترده بررسي شده است .نتایج نشان ميدهند كه به
دليل ماهيت ميراسازي مواد ،در زمانهاي ابتدایي سختي ورق افزایش و در نتيجه،
خيز دیناميکي بيشينه ورق كاهش و فركانس طبيعي آن افزایش ميیابد.

واژههاي راهنما :مواد ویسکوالاستيک  ،مواد هدفمند ،ورق مستطيلي ،مدل توارثي انتگرالي ،حل تحليلي

 -1مقدمه
ویسکوالاستيسيته یا ميرایي ساختاري ،از ویژگيهاي ذاتي مواد ميباشد .با توجه به توسعه تکنولوژيهاي
توليد مواد ویسکوالاستيک هدفمند كه به طور همزمان ویژگيهاي ميراسازي ارتعاشات و پيوستگي تغييرات
مولفههاي تنش را دارا ميباشند ،بررسي رفتار سازههاي ساخته شده با این مواد با مدلهاي دقيقتر ضروري
به نظر ميرسد .ویژگيهاي مکانيکي مواد یاد شده رفتاري متغير با زمان و مکان دارند .در این حالت ،ویژگي-
هاي مواد در راستاي یک بعد به صورت تابعي پيوسته و تدریجي تغيير ميكنند .ماهيت ميراسازي این مواد،
هم به افزایش سختي و هم به تغيير فركانسهاي طبيعي در اثر ميرایي مي انجامد .لذا به طور كلي ،رفتار سازه
مورد نظر كه ميتواند ورق نيز باشد ،بهبود ميیابد.
 Praveenو  ،]1[ Reddyپاسخ ورق هدفمند سراميکي -فلزي را به روش المان محدود و با در نظر گرفتن
نيروي برشي عرضي ،اینرسي دوراني و تغيير شکلهاي بزرگ بررسي نمودند Cederbaum .و ،]2[ Aboudi
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پاسخ ورقهاي كامپوزیتي ویسکوالاستيک را تحت بار با تغييرات زماني پلهاي مورد بررسي قرار دادند .آنها از
روابط بولتزمن 1و سري فوریه براي یافتن پاسخ فركانسي استفاده كردند .پاسخ دیناميکي و شبه دیناميکي
تيرهاي ویسکوالاستيک با استفاده از نظریه تبدیل لاپلاس و با روش اجزاء محدود توسط  ]5[ Chenبررسي
شد Ilyasov .و  ]4[ Aközپایداري ورقهاي ویسکوالاستيک تحت بار عرضي با تغييرات زماني مثلثي را مورد
بررسي قرار داده و معادلات ساختاري ویسکوالاستيک را با فرم بولتزمن -ولترا 2ارائه و معادلات حاصله را به
شيوه تبدیل لاپلاس حل نمودند.
برخي از پژوهشگران ،نکات مرتبط با نحوه استفاده از تناظر الاستيک -ویسکوالاستيک در ورقهاي
ویسکوالاستيک هدفمند تحت بار گسترده و نيروهاي برشي درون صفحهایي را مورد كاوش قرار داده و ثابت
نمودند كه اصل تناظر مواد ویسکوالاستيک ،ضمن آنکه تنها براي تغييرات سينوسي بار قابل استفاده است،
براي نوع خاصي از مواد هدفمند كه تابع وارهيدگي آنها جدایشپذیر است ،صادق است [ Abdoun .]3-8و
 ،]9[ Azrarپاسخ ورق ویسکوالاستيک تحت بارگذاري هارمونيک را به شيوه المان محدود بررسي نمودند.
براي توصيف ویژگيهاي ویسکوالاستيک مواد ،از ماتریس وارهيدگي پيچيدهاي كه تابعي از فركانس
وارهيدگي بود استفاده شد .پاسخ ضربه ورق ویسکوالاستيک بدون اصطکاک ،توسط  Assieو همکاران
[11و ]11به شيوه المان محدود به دست آمد .فرم معادلات حركت به صورت انتگرالي حاصل گردید .در این
زمينه ،مدل ساده وارهيدگي مواد غير همگن استفاده شده و از مدل جامد ویسکوالاستيک خطي براي
توصيف رفتار ویسکوالاستيک بهره گرفته شد .همچنين ،رفتار گذراي ورقهاي كامپوزیتي ویسکوالاستيک
تحت بارگذاري با تغييرات زماني مثلثي توسط  Assieو همکاران بررسي شد .آنها از مدل ریچارد براي
توصيف خاصيت ویسکوالاستيک و از تئوري برشي مرتبه اول و روش اجزاء محدود براي یافتن معادلات حاكم
استفاده كردند .حل زماني با استفاده از روش نيومارک انجام پذیرفت [ Altenbach .]12و Eremeyev
[15و ]14رفتار خمشي ورق هدفمند ساخته شده از فومهاي فلزي یا فومهاي پليمري ناهمگن
ویسکوالاستيک را مورد بررسي قرار دادند.
با توجه به تحقيقات صورت گرفته بر روي مواد هدفمند و مواد ویسکوالاستيک ،جاي تحليل دیناميکي
تحت بارهاي با تغييرات زماني دلخواه و تحليل فركانسي ورق ویسکوالاستيک هدفمند در حالت كلي خالي به
نظر ميرسد .كارهاي صورت گرفته بر پایه استفاده از مدول مختلط 5انجام شدهاند كه این مورد تنها براي
بارهاي با تغييرات زماني هارمونيک مناسب ميباشد .در مقاله كنوني سعي شده است كه پاسخي نيمه
تحليلي براي خمش و تغييرشکل دیناميکي ورق ویسکوالاستيک هدفمند تحت بار گستردهي دیناميکي
دلخواه ارائه شود .همچنين ،از آنجا كه در معادله حاكم بدست آمده ،خيز ،مشتقات زماني آن و نيز انتگرال
زماني آن به طور همزمان آشکار ميشوند ،روش عددي ویژهاي براي حل معادلات نهایي ارائه شده است .از
آنجا كه در مقاله كنوني ،تاریخچهاي كلي براي بار در نظر گرفته شده است ،فرمولبندي براي هر نوع
تغييرات زماني مناسب بوده و از فرم انتگرال كانولوشن براي حل مسائل استفاده شده است.
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Boltzman
Boltzman-Voltra
3
Complex modulus
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 -2معادلات حاکم بر ورق ویسکوالاستیک هدفمند
 -1-2توصیف تغییرات ویژگیهای مواد ویسکوالاستیک هدفمند
در مقاله كنوني ،از مدل جامد استاندارد خطي شکل ( )1كه پاسخي نزدیک به جامد ویسکوالاستيک داشته و
هم در وارهيدگي تنش 1و هم در خزش 2رفتاري مناسب از خود نشان ميدهد [ ،]13استفاده شده است.

شکل -1مدل جامد ویسکوالاستيک خطي استاندارد

با توجه به اینکه در تئوريهاي ورق ،جابحایي عرضي تمامي ذرات ضخامت یکسان فرض ميشود ،جرم
معادل ورق را ميتوان جرم ظاهري آن پنداشت .تابع وارهيدگي مدل ویسکوالاستيک ،به فرم معادله ()1
است [:]13
()1
E (t )  E1  E2e t
در رابطه ( α ،)1عکس زمان وارهيدگي است:
()2

1 E2

tr 



كه در آن tr ،زمان وارهيدگي 5و  ميزان ميرایي (طبق شکل  )1است .شرایط بارگذاري ،ابعاد و دستگاه
محورهاي مختصات ورق داراي تکيهگاههاي ساده مورد بررسي ،در شکل ( )2نشان داده شدهاند.

شکل -2پارامترهاي هندسي و جهت محورهاي دستگاه مختصات مورد استفاده

تغييرات هدفمند ویژگيهاي مواد به كار رفته به صورت تابعي تواني اختيار شدهاند:

1

Relaxation
Creep
3
Relaxation
2
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 z 1
E ( z )   Ec  Em      Em
h 2

()5

كه در آن Em ،مدول الاستيسيته فلز و  Ecمدول الاستيسيته سراميک ميباشد .به طور ضمني فرض شده
است كه لایه بالایي ورق ،سراميکي و لایه زیرین ،فلزي باشد .با توجه به اینکه هر دو ماده تشکيل دهنده ماده
هدفمند داراي ویژگي ویسکوالاستيک ميباشند ،با فرض ماهيت ویسکوالاستيک مشابه براي مواد تشکيل
دهنده ،از تركيب روابط ( )2و ( )5ميتوان نوشت:
()4

n
n

 

 z 1
 z 1
E (z, t )   E1c  E1m      E1m    E2c  E2 m      E2 m  e  t
h 2
h 2

 


فرض یاد شده ،مانند فرض ضریب پواسون یکسان براي مواد تشکيل دهنده ماده هدفمند است .طبق رابطه
(،)1
()3
)E(z,0)  E1 ( z)  E2 ( z), E(z, )  E1 ( z
 -2-2معادلات حرکت ورق ویسکوالاستیک هدفمند
براي جابهجایيهاي كوچک ،روابط كرنش -جابجایي به گونه زیرند:
1
2

 ij ( X i , t )  ui , j ( X i , t )  u j ,i ( X i , t ) 

()6

كه در آن i ،و jشمارنده مختصات و  uiجابهجایي در جهت مختص  X iاست.
ارتباط ميان مولفههاي تنش (  )  x ,  y ,  xyو كرنش ( ( )  x ,  y ,  xyروابط بولتزمن-ولترا) به فرم
رابطه ( )6است [:]16
()7

 j   d

dCij  z, 
d

t



t



0



0



 i  z, t   Cij  z, t   j  t   R  t ,   j   d   Cij  z , t   j t   

كه در آن Cij ،تنسور ضرائب الاستيک-ویسکوالاستيک است .در نتيجه:

1  R*      

1 
)E (z, 0
 ( x, y , z, t ) 
) 1  R*  (  

1 
)E (z, 0
 ( x, y , z, t ) 
(1   ) 1  R*  
1 
)E (z, 0

()8

y

x

2

x

y

2

xy

 x ( x, y , z, t ) 
y

xy

2

كه در آن * Rاپراتور انتگرالي است:
t

()9

R*   R(t   ) ( )d
0

با توجه به فرضيات تئوري كلاسيک ،ميدان جابجایي را ميتوان به فرم رابطه ( )11ارائه نمود [:]17
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w

) u ( x, y, z , t )   z x  u0 ( x, y, t

w

)  v0 ( x, y, t
v ( x, y , z , t )   z

y

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



كه در آن  u0و  v0جابهجایي صفحه مرجع (مانند لایه مياني) ورق است .چشمپوشي از مولفه جابجایي
درون صفحهاي ،به ویژه زماني كه تکيهگاه ساده از نوع جابجا شونده است ،مناسب نميباشد؛ به ویژه در
مسائلي مانند كمانش و ارتعاش ورق تحت نيروهاي درون صفحهاي .زیرا در این حالتها ،چشمپوشي از مولفه
جابجایي درون صفحهاي ،موجب صفر شدن كار نيروي خارجي درون صفحهاي ميگردد .براي حالتيکه تکيه-
گاه ساده آزادي حركت درون صفحهاي ندارد ،از آنجا كه در تکيهگاهها و نقطه مياني ورق ،مقدار مولفههاي
جابجایي درون صفحهاي صفر است (لذا ،كار نيروهاي درون صفحهاي تکيهگاه صفر است) ،ميتوان با تقریب
خوبي ،از مولفههاي جابجایي درون صفحهاي در سایر مقاطع ورق (دربرابرخيز) چشمپوشي نموده و از نتيجه
ضمني تئوري خمشي كه بيان ميدارد كه در حين تغيير شکل ورق ،هر نقطه به نقطهاي در زیر آن منتقل
ميشود ،بهره جست.
بر این پایه ،در حالتيكه تغيير شکلها عمدتاً خمشي ميباشند ،از رابطه ( )11داریم:
()11

2w
2w
2w
 x  z
,  y  z
,  xy  2 z
xy
x 2
y 2

با جایگزیني رابطه ( )11در رابطه ( ،)8خواهيم داشت:

()12

2
)zE (z, 0
 2 w( x, y , t ) 
) *   w( x, y , t
(1

R
)




1  2
x 2
y 2



 x ( x, y, z, t ) 

2
)zE (z, 0
 2 w( x, y , t ) 
) *   w( x, y , t
(1

R
)




1  2
y 2
x 2



 y ( x, y, z, t ) 

2
)zE (z, 0
) *  w( x, y , t
(1


)(1

R
)
1  2
xy

 xy ( x, y, z, t ) 

در نتيجه ،روابط گشتاورها بر واحد طول ،به فرم رابطه ( )15خواهد بود:
2
)z 2 E (z, 0
 2 w( x, y, t ) 
) *   w( x, y , t
M x    x ( x, y, z, t ) zdz = 
1  R   x2  y 2  dz
1  2


 h /2
 h /2
h /2

2
)z 2 E (z, 0
 2 w( x, y, t ) 
) *   w( x, y , t
1

R


   y 2
 dz
2
2

1



x


 h /2
h /2

()15

2
)z 2 E (z, 0
) *  w( x, y , t
(1


)
1

R
dz


 1  2
xy
 h /2
h /2

h /2

 y ( x, y, z, t ) zdz 

 xy ( x, y, z, t ) zdz 

h /2



My 

 h /2
h /2



M xy 

 h /2

همچنين ،مشابه با رابطه ( ،)5براي تغييرات چگالي جرمي مخلوط هدفمند در راستاي عرضي داریم:
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n

()14

 z 1
 ( z )  ( c   m )      m
h 2
n


  m
 z 1
I 0    ( z )dz   ( c   m )      m  dz  c
 m h
h
2
n

1




 h /2
 h /2 

h /2

h /2

فرض عدم تغييرات  با زمان ،متاثر از این فرض تئوریهاي تک لایه معادل است كه مقدار خيز ) w(x,y,tدر
تمام ضخامت یکسان است .به بيان دیگر ،ورق در جهت ضخامت تراكمناپذیر و فاصله عرضي نقاط ،ثابت
است .در نتيجه ،با توجه به اینکه تغيير حجمي در جهت عرض روي نميدهد ، V  0V0 :كه در آن V0 ،و
 0به ترتيب ،حجم و چگالي جرمي اوليه ميباشند ،چگالي جرمي با زمان تغيير نميكند .از سوي دیگر،
مدول الاستيسيته متاثر از ميزان ميرایي سازهاي مواد است كه تغييرات آن با زمان در شکل ( )1مدلسازي
شدهاند .در نتيجه ،سختي مقطع ورق با زمان تغيير خواهد نمود .بر پایه دو موضوع بيان شده ،ویژگيهاي
ویسکوالاستيک مواد ،ممان اینرسي خمشي مقطع و نه ممان اینرسي جرمي را تحت تاثير قرار ميدهند.
از قانون دوم نيوتن براي الماني از ورق ،ميتوان نوشت [:]17
Qx Qy
()13

)  p( x, y, t )   I 0 w(t
x
y
همچنين با توجه به روابط ميان روابط نيروهاي برشي بر واحد طول  Qxو  Q yبا مقادیر گشتاور بر واحد طول

مقطع:
()16

M xy M y
M x
, Qy 

x
x
y



M xy
y

Qx 

با جایگزیني رابطه ( )16در رابطه ( )13داریم:
 M xy  M y
2M x
2

)  I 0 w( x, y, t )   p( x, y, t
2
x
xy
y 2
2

()17

2

در نتيجه ،با جایگزیني روابط ( )15در رابطه ( )17خواهيم داشت:
()18

) h /2 z 2 E (z, 0

(1  R* )dz   4 w( x, y, t )  p( x, y, t )  I 0 w( x, y, t )  0
 
2
  h /2 1 


معادله ( )18یک معادله بولتزمن -ولترا دیفرانسيلي -انتگرالي برحسب زمان و مکان است .لذا برخلاف
معادلات حاكم بر حركت معمولي ،علاوه بر مشتقات زماني ،شامل انتگرال زماني نيز ميباشد .لذا حل آن به
روشهاي معمول ،امکانپذیر نميباشد.
در بخش آینده ،روش حل این معادله به روش نيمه تحليلي ،ارائه شده است.

-3روش حل معادله حاکم
 -3-1پاسخ ناویر 1برای وابستگی مکانی
با توجه به اینکه لبههاي ورق روي تکيهگاه ساده قرار دارند ،حل مسئله خمش با استفاده از كلاسيک حل
ناویر ،با بکارگيري سریهاي فوریه زیر براي بار و خيز صورت ميپذیرد [:]17
Navier

1
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m x
m y
sin
a
b
m 1 n 1
 
m x
m y
w( x, y )   wmn (t )sin
sin
a
b
m 1 n 1




p( x, y, t )   pmn (t )sin

()19

پاسخ خيز ارائه شده در رابطه ( ،)19شرایط مرزي تکيهگاه ساده را برآورده ميسازد:
)  2 w(t
0
x 2
)  2 w(t
0
y 2

) ( x  0, a

()21

)( y  0, b

w(t )  0
w(t )  0

از آنجا كه طبق رابطه ( ،)9رابطه ( )21برقرار است:
d

()21

  t  

( )e

t

w

mn

0

)E (z, 0)  E (z, 
R* ( wmn )  
)E (z, 0

ضرایب )  wmn (tباید به گونهایي باشند كه معادله ( )18برقرار باشد .با جایگزیني رابطه ( )19در رابطه ()18
داریم:
t

[ ASwmn (t )  BS  wmn ( )e (t  ) d )]  pmn (t )  I 0 wmn (t )  0

()22

0

كه در آن:
n

 2
 z 1
(
E

E
)

E

E


E

E





 z dz
1
c
2
c
1
m
2
m
1
m
2
m



h 2

 h /2 


1
A
1  2

n

 2
 z 1
E

E



 2c
2m 
  E2 m  z dz ,

h 2

 h /2 



B
1  2

h /2

()25

2

 m2 n2 
S 4 2  2 
b 
a

h /2

براي بار گسترده یکنواخت:
4
n x
m y
p ( x, y, t ) sin
sin
dxdy


ab 0 0
a
b
a b

()24

4p
]  pmn (t )  2 0 [1  ( 1) m ][1  ( 1) n
 mn

pmn (t ) 

p ( x, y, t )  p0

 -3-2روش عددی ذوزنقهایی 1برای محاسبه انتگرال زمانی
با انتخاب پاسخ ناویر ،مشتقات مکاني خيز به عباراتي جبري تبدیل شدند .از آنجا كه هدف نهایي از
بکارگيري روشهاي نيمه تحليلي و گسستهسازي ،تبدیل كليه مشتقات به عبارات جبري است ،در گام بعدي،
مشتقات و انتگرالهاي زماني آشکار شده در رابطه ( )22را به عباراتي جبري تبدیل ميكنيم .ابتدا انتگرال
زماني رابطه ( )22را به روش عددي ذوزنقهایي ،جایگزین ميكنيم [:]18
()23

N 1

t 
)  ( t N  t0
w
(
t
)
e

2
wmn (ti )e (tN ti )  wmn (t N ) 

 mn 0
2 
i 1


t

)  ( t 
 wmn ( )e d 
0

Trapezoidal

1
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با جایگزیني معادله ( )23در معادله ( )22خواهيم داشت:
()26

t
t
) BSwmn (t N )  I 0  wmn (t N )  pmn  BSwmn (t0 )e  (tN t0
2
2

t

)  ( t N ti

ASwmn (t N ) 

t N 1

 BS   wmn (ti )e
i 1

معادله ( ،)26یک معادله دیفرانسيل معمولي بر حسب زمان است كه ميتوان آن را به شيوه عددي حل نمود.
نکته قابل توجه آن است كه تعداد عبارات انتگرالگيري ( )Nدر آخرین عبارت سوم دوم رابطه ( )26و نيز
عبارات طرف اول رابطه یاد شده ،متغيرند؛ به گونهاي كه با پشت سر گذاشتن هر مرحله زماني ،یک عبارت به
آخرین عبارت (جمع) سوم سمت دوم رابطه ( ،)26بر پایه نتایج مرحله زماني قبلي ،افزوده ميگردد .مقدار
نمو زماني حل عددي (  ) tباید كوچکتر از پریود طبيعي اول پاسخ خيز باشد تا بتوان نوسانات ورق را با
دقت خوبي مشاهده و دنبال نمود.
در تحقيق كنوني ،این مقدار ،از مرتبه  t  105 sاختيار شده است .همچنين ،معادله مرتبه دو ( ،)26با
روش رانگ كوتاي مرتبه دوم حل شده است.

 -4نتایج
 -4-1صحهگذاری نتایج
تحليل ورق ویسکوالاستيک هدفمند ،تاكنون انجام نشده است .تحليلهاي صورت پذیرفته براي ورق
ویسکوالاستيک ،از جمله تحليلهاي ارائه شده در سالهاي اخير ،عمدتاً در ارتباط با ارتعاش آزاد یا ورقهاي
تحت بار هارمونيک بودهاند .به همين دليل ،صحهگذاري نتایج تحليل اجباري بر پایه مقایسه با نتایج Wang
و  ]19[ Tsaiانجام پذیرفته است .نتایج مرجع [ ،]19بر پایه فرمولبندي اجزاء محدود مبتني بر تئوري
خمشي مرتبه اول برشي و مدل ویسکوالاستيک جامد سه پارامتري نشان داده شده درشکل( )5ارائه شدهاند.

شکل -3جامد سهپارامتري

در این زمينه ،یک ورق مستطيلي با ابعاد  )11×11(mو ضخامت  1mداراي تکيهگاههاي ساده با مشخصات
زیر ،تحت بار یکنواخت ناگهاني با تغييرات زماني پله ،به شدت  p=11N/m2قرار داده شده و تاریخچههاي
زماني ميزان جابهجایي مركز ورق ،براي مختلف براي ورقهاي الاستيک و ویسکوالاستيک در شکل  4مقایسه
شدهاند.
E0  9.8 107 N / m2 , E1  2.45 107 N / m2 ,   2200kg / m3 ,   0.35,   2.744 108 Ns / m2

61

سال پانزدهم ،شماره سوم ،پایيز 1592

نشریة پژوهشي مهندسي مکانيک ایران

مقایسه نتایج كنوني با نتایج مرجع [ ]11در شکل ( ،)4بيانگر سازگاري نتایج فرمولبندي و روش حل عددي
كنوني با نتایج مرجع [ ]11ميباشد .از آنجا كه بار دیناميکي وارده داراي تغييرات پلهاي با زمان است ،خيز
بيشينه حاصله ،دو برابر خيز استاتيکي بوده و نوسان پيرامون خيز استاتيکي انجام ميشود .در ورق
ویسکوالاستيک ،به دليل ميرایي ساختاري حاصله ،نوسانات به تدریج با زمان ميرا ميشوند ولي چون ،ورودي
ارتعاش ،اجباري است ،بخش به جاي مانده از انرژي بار كه همچنان به ورق انتقال ميیابد ،صرف ایجاد خيز
استاتيکي ميشود تا سرانجام ،پس از ميرا شدن ارتعاش ،خيز كاملاً استاتيکي حاصل گردد .بدیهي است كه
در لحظه ابتدایي ،به دليل صلب شدن ميراساز در مدل نشان داده شده در شکل ( ،)5سفتي ورق متاثر از E0
1
ميباشد و در حالت پایدار ،سفتي مجموعه متناسب با  1/ E0  1/ E1   E0 E1 /  E0  E1 است .به همين
دليل ،خيز ورق مرتباً با زمان افزایش ميیابد.

شکل -4مقایسه تاریخچه زماني جابهجایي ورقهاي الاستيک و ویسکوالاستيک با مرجع [.]19

 -2-4اثر ویژگیهای ویسکوالاستیک بر رفتار ارتعاشی ورق همسانگرد
یک ورق مستطيلي ویسکوالاستيک همسانگرد با مشخصات هندسي و مواد داده شده در مثال قبل ،تحت بار
ضربهاي مشخص شده در رابطه ( )27قرار داده شده و اثر پارامترهاي ویسکوالاستيک بر ميزان كاهش دامنه
ارتعاش گذرا بررسي شده است.
()27

t0  0.2s
t0  0.2s

 p  1kN / m2 ,

,
 p  0
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همانگونه كه پيشتر بيان گردید ،از روش شتاب متوسط ثابت (رانگ-كوتا) براي حل زماني معادله حاكم
نهایي ،با بههنگام نمودن متوالي عبارات معادله حاكم ،استفاده شده است .ضرایب پواسون الاستيک و
ویسکوالاستيک ،به ترتيب 1/5 ،و  1/48اختيار شدهاند .برخلاف مثال قبل ،از مدل نشان داده شده در شکل
( )1استفاده شده و اثر پارامتر  از رابطه (( )1عکس زمان وارهيدگي) بر تاریخچه تغييرات خيز نقطه مياني
ورق در شکل ( )3و ميزان تاثير این پارامتر در ازاي  =1/7بر كاهش دامنه ارتعاش و فركانس طبيعي اصلي
ورق ،در جدول ( )1نشان داده شده است.

شکل -5بررسي اثر پارامتر ميرایي بر تاریخچه تغييرات خيز نقطه مياني ورق ویسکوالاستيک
جدول -1ميزان تاثير پارامتر ميرایي ( )=1/7بر كاهش دامنه ارتعاش و فركانس طبيعي اصلي.

درصد افزایش فركانس

)1 ( Hz

درصد كاهش خيز

ویسکوالاستيک الاستيک
%9

15/6

12/32

wmax (t  25s) m

ویسکوالاستيک الاستيک
%11

4/78e-5

3/4 e-5

با توجه به نتایج شکل ( )3و جدول ( )1ميتوان نتيجه گرفت كه با افزایش پارامتر ميرایي ،ورق سفتتر
شده و نرخ ميرایي دامنه ارتعاش نيز كاهش ميیابد .با توجه به افزایش سختي حاصله در زمانهاي اوليه پاسخ،
فركانس طبيعي ورق ویسکوالاستيک بزرگتر و دامنه ارتعاش آن كمتر است .پس از گذشت زماني مشخص،
دامنه به صورت مجانبي كاهش ميیابد.
اثر ضخامت بر خيز بيشينه نقطه مياني ورق ،تحت بار ضربه ،براي نسبتهاي مختلف منظري ) (a/bدر
شکل ( )6نشان داده شده است .از شکل ( )6ميتوان نتيجه گرفت كه افزایش خيز ورق در اثر كاهش
ضخامت آن ،با افزایش نسبت منظري ورق (افزایش طول ورق) بيشتر ميشود .لذا ،با افزایش نسبت منظري،
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فركانس ارتعاشي اصلي بزرگتر ميشود .نکته آخر تا حدي بدیهي به نظر ميرسد .زیرا شکلگيري مودهاي
ارتعاشي در ورق مربعي ،به دليل تقارن ،سادهتر صورت ميپذیرد.

شکل -6بررسي اثر نسبت ضخامت ورق ویسکوالاستيک بر خيز نقطه مياني ورق ()=1/7
به ازاي نسبتهاي منظري مختلف

 -3-4رفتار گذرای ورق ویسکوالاستیک هدفمند
 -1-3-4بررسی اثر نسبت ضرایب سفتی بر خیز و فرکانس طبیعی اصلی
براي استخراج نتایج و انجام مطالعات پارامتري ،از یک ورق ویسکوالاستيک هدفمند
) Aluminum/Alumina(Al/Al₂O₃مربعي با نسبت ضخامت به طول ضلع a/h=11استفاده شده است كه
ویژگيهاي مواد آن به گونه زیرند [:]21
Aluminium : E  70GPa,   2070kg / m3
Alumina: E  380GPa,   3800kg / m3
ضریب پواسون مواد الاستيک  ،1/5ضریب پواسون مواد ویسکوالاستيک 1/48 ،و توان كسر حجميn=2 ،

در نظر گرفته شده است .از آنجا كه طي فرایندهاي ویژهاي ،ميتوان تمامي پارامترهاي مدل نشان داده شده
در شکل ( )7را تغيير داد ،براي بررسي اثر پارامترهاي یاد شده ،پاسخ ورق ویسکوالاستيک آلومينيوم تحت بار
ضربه زیر بررسي شد:
()28

t0  0.02s
t0  0.02 s

 p  1kN / m2 ,

,
 p  0

اثر ضریب ميرایي  بر پاسخ گذراي ارتعاشي ورق هدفمند ،براي مقادیر مختلف پارامتر یاد شده بررسي
گردید .نمونهاي از نتایج در شکل ( )7نشان داده شده است.

بررسي تحليلي رفتار دیناميکي ورقهاي هدفمند ...

65

شکل -7بررسي اثر ضریب ميرایي  αبر خيز ورق ویسکوالاستيک هدفمند

همانگونه كه انتظار ميرفت ،با افزایش  αزمان وارهيدگي كاهش ميیابد (شکل .)7در نتيحه ،با توجه به
تعریف  ،αهر چه  E1كوچکتر باشد ،خيز ورق بزرگتر و از سوي دیگر ،چون مدل استفاده شده مدل جامد
ویسکوالاستيک خطي است ،براي حذف نوسانات ورق ميتوان از ميراكنندههایي با ثابت ميرایي كوچکتر نمود.
در گام بعدي ،براي تعيين تابع وارهيدگي از بررسي پاسخهاي متناظر با نسبتهاي مختلف  E1 / E2براي
ورقهاي ویسکوالاستيک آلومينيوم و آلومينا استفاده شد .تاریخچه زماني تغييرات خيز براي نسبتهاي مختلف
( E2توابع وارهيدگي مختلف) در شکل ( )8رسم شده است.
روند مشابهي نيز براي ورق آلومينا حاصل گردید.
از آنجا كه ایجاد نسبت  E1/E2=1/4عمليتر است[ ،]19فرم توابع وارهيدگي مورد استفاده ،در ابتدا به فرم
زیر در نظر گرفته شده و سپس در مسير تحليل پارامتري مسئله ،با تغيير دادن پارامترهاي مختلف آن،
تاثيرات حاصله بررسي شدهاند:

()28

n


1
9
9  z
E (z, t )   380 10  70 10      70 109 
h 2


n


1
9
9  z
  570 10  105 10      105 109  e0.7 t
h 2
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شکل -8بررسي اثر نسبتهاي مختلف  E2 E1/E2بر پاسخ ورق  ALویسکوالاستيک

 -2-3-4بررسی میزان تاثیر توان تغییرات کسر حجمی مواد
ورق مربعي با مشخصات تعریف شده در بخش گذشته ،تحت بار ضربه مطابق رابطه ( )28قرار داده شده و اثر
توان نسبت حجمي بر تاریخچه تغييرات خيز نقطه مياني ورق و فركانس طبيعي اصلي ،به ترتيب در شکل-
هاي ( )9و ( )11نشان داده شده است.
از شکلهاي ( )9و ( )11آشکار ميگردد كه نمودار تغييرات خيز و فركانسهاي طبيعي ورقهاي هدفمند
ویسکوالاستيک ،بين موارد مشابه از ورقهاي سراميکي و آلومينيومي هدفمند قرار دارند .همانگونه كه رابطه
( )5نشان ميدهد ،با افزایش توان كسر حجمي ،مقدار ميانگين مواد فلزي مقطع افزایش یافته و ورق نرمتر
ميشود .از سوي دیگر ،چون با كاهش توان  ،nضریب الاستيسيته بزرگتر ميشود اثر ميرایي
ویسکوالاستيسيته در زمان كوتاهتري آشکار ميشود .همچنين ،با افزایش توان  ،nتعداد نوسانات لازم براي
ميرایي كامل بيشتر ميشود و این به معناي افزایش زمان وارهيدگي ورق است .بر پایه شکل ( ،)11كاهش
فركانس طبيعي اصلي تقریباً با لگاریتم  nمتناسب است

بررسي تحليلي رفتار دیناميکي ورقهاي هدفمند ...

63

شکل -9بررسي تأثير توان كسر حجمي ( )nبر خيز نقطه مياني ورق ویسکوالاستيک هدفمند تحت ضربه

شکل -11بررسي تأثير توان كسر حجمي( )nبر فركانس ارتعاشي ورق اصلي ویسکوالاستيک هدفمند

 -3-3-4اثر ضخامت
شرایط مسئله مانند مثال قبلي است .اثر تغيير ضخامت بر تاریخچه تغييرات خيز نقطه مياني ورق و فركانس
طبيعي اصلي آن ،به ترتيب ،در شکلهاي ( )11و ( )12نشان داده شده است (.)n=2 ،α=1/7
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شکل -11بررسي اثر ضخامت بر خيز ورق ویسکوالاستيک هدفمند تحت بار ضربه

شکل -12بررسي اثر ضخامت بر فركانس اصلي ارتعاش خيز ورق مربعي ویسکوالاستيک هدفمند

از نتایج منعکس شده در شکلهاي ( )11و ( )12ميتوان نتيجه گرفت كه با افزایش ضخامت ،ميرایي
ارتعاشات ورق با نرخ كمتري انجام ميشود .زیرا افزایش ضخامت ورق ،باعث افزایش انرژي كرنشي ذخيره
شده در ورق كه با توان سوم ضخامت مرتبط است ،ميشود.

بررسي تحليلي رفتار دیناميکي ورقهاي هدفمند ...

67

 -4-5پاسخ ورق ویسکوالاستیک هدفمند به بار پله
بار پله از آن جهت كه در برگيرنده هارمونيکهاي مختلف و نيز شامل پاسخهاي گذرا است ،یک ورودي
استاندارد شمرده ميشود .براي بررسي پارامتري ورق ویسکوالاستيک هدفمند ،ورقي مربعي (n=2، α=1/7
 )a/h=11،تحت بار دیناميکي یاد شده قرار داده شده است .اثر ویسکوالاستيسيته بر تاریخچه زماني تغييرات
خيز نقطه مياني ورق ،در شکل ( )15نشان داده شده است.

شکل -13اثر ویسکوالاستيسيته بر تاریخچه زماني خيز نقطه مياني ورق هدفمند ویسکوالاستيک
( )Al/Al₂O₃تحت بار پله (.)α=1/7

از تاریخچه تغييرات خيز نشان داده شده در شکل ( )15آشکار است كه با توجه به اینکه تحریک اجباري
است ،در اثر ميرایي ناشي از رفتار ویسکوالاستيک ،بخش گذراي پاسخ به مرور زمان ميرا ميشود تا اینکه
پاسخ سرانجام به طور مجانبي به پاسخ استاتيکي ميل نماید .بدیهي است كه در این حالت ،به دليل وجود
تحریک اجباري و وجود مستهلک كننده ،انرژي اختصاص داده شده به دامنه نوسان با گذشت كاهش یافته
ولي انرژي پتانسيل ذخيره شده (استاتيکي) افزایش ميیابد .لذا با گذشت زمان تنش ميانگين نوسانات
افزایش یافته و خيز بزرگتري با دامنه نوسانات كوچکتر اتفاق ميافتد .افزایش دامنه حاصله ،عمدتاً بدليل كم
شدن اثر ( E2طبق رابطه )1با گذشت زمان و در نتيجه ،كاهش سفتي ورق ميباشد.
براي بررسي اثر پارامترها در فركانسهاي طبيعي بزرگتر ،در در گام بعدي ،طول و ضخامت ورق مربعي ،به
ترتيب 1 ،و  1/1متر در نظر گرفته شدند .ورق تحت بار با تغييرات زماني پلهاي قرار داده شده و تاریخچه
خيز آن در شکل ( )14نشان داده شده است .اثر تغييرات هدفمند ویژگيهاي مواد و ویسکوالاستيسيته بر
فركانس طبيعي اول ورق ،در جدول ( )2بررسي شده است .از نتایج حاصله آشکار ميشود كه خيز بيشينه در
ورق ویسکوالاستيک هدفمند كمتر از خيز ورقهاي الاستيک و هدفمند است .همچنين ،فركانس طبيعي ورق
ویسکوالاستيک هدفمند كمتر از ورقهاي دیگر (بجز ورق سراميکي ویسکوالاستيک) است (نمودار آن،
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فشردهتر است) .براي دادههاي كنوني ،منحني ارتعاش ورقهاي هدفمند و ویسکوالاستيک هدفمند بين
منحنيهاي مربوط به ورقهاي سراميکي و فلزي قرار دارد.

شکل -14بررسي خيز نقطه مياني ورق الاستيک ،هدفمند و هدفمند ویسکوالاستيک
جدول -1مقادیر خيز نقطه مياني ورقهاي الاستيک ،هدفمند و هدفمند ویسکوالاستيک
نوع ورق

wmax (m)  106

)  ( Hz

الاستيک )(Al

1/27

5131

الاستيک )(Al2O3

1/241

6161

FGM

1/12

5189

ویسکوالاستيک )(Al

1/448

3118

ویسکوالاستيک )(Al2O3

1/19

11154

ورق ویسکوالاستيک هدفمند

1/592

3465

اثر توان كسر حجمي مواد ( ،)nبر فركانس طبيعي و خيز بيشينه ورقهاي هدفمند و ویسکو الاستيک
هدفمند ،جهت ارزیابي ميزان تاثير رفتار ویسکو الاستيک مواد ،در جدول ( )5آورده شده است .بر پایه نتایج
ارائه شده در جدول ( )5ميتوان نتيجه گرفت كه چون با افزایش  ،nدرصد حجمي ميانگين مواد فلزي مقطع
افزایش ميیابد ،خيز هر دو ورق هدفمند و هدفمند ویسکوالاستيک افزایش ميیابد ولي خيز بيشينه در ورق
هدفمند ویسکوالاستيک به دليل داشتن ميرایي و سفتي بزرگتر ،كمتر است .همچنين ،با افزایش  ،nپریود
نوسان در هر دو حالت ویسکوالاستيک هدفمند و هدفمند افزایش ميیابد .با این وجود ،پریود نوسان در ازاي
یک  nمشخص ،براي ورق ویسکوالاستيک هدفمند كوچکتر است در نتيجه فركانس طبيعي ورق
ویسکوالاستيک هدفمند از فركانس طبيعي ورق هدفمند بزرگتر است.
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جدول -3اثر توان كسر حجمي مواد ( ،)nبر فركانس طبيعي و خيز بيشينه ورقهاي هدفمند ( ) Al/Al2O3و
ویسکوالاستيک هدفمند ( α=1/7و .) a/h=11

) (Hz
ورق هدفمند ویسکوالاستيک

ورق هدفمند

ورق هدفمند ویسکوالاستيک

ورق هدفمند

6477/31

6285/18

2/1221e-7

2/5416e-7

1

3416/34

4855/22

5/413e-7

5/9464-7

1

4924/78

4487/99

4/389e-7

3/5115e-7

4

4424/78

4188/79

3/879e-7

6/7911e-7

11

5834/71

5516/94

8/846e-7

1/1214e-6

31

5311/16

5141/39

9/746e-7

1/1233e-6

111

5272/49

2991/99

1/198e-6

1/2678e-6



n

)wmax (m

 -3نتیجهگیری
در مقاله كنوني ،رفتار ارتعاشي ورق هدفمند ویسکوالاستيک به روشي نيمه تحليلي بررسي گردید .بر خلاف
مدلهاي بکارگرفته شده در تحليل ارتعاشي ورق كه بر استفاده از مدول الاستيسيته مختلط مبتني بوده و تنها
براي وروديهاي هارمونيک مناسب ميباشند ،در مقاله كنوني ،از معادلات ساختاري انتگرالي براي توصيف
ماهيت ویسکوالاستيک مواد بهره گرفته شده است .نوآوري دیگر در ارتباط با حل عددي معادله انتگرو-
دیفرانسيل حاصله ميباشد .در بخش نتایج ،تحليلهاي عددي متنوعي انجام شده و نکاتي كاربردي استخراج
شدهاند .برخي از نکات یاد شده عبارتند از:
 .1افزایش ضخامت ،نرخ ميرایي ارتعاش را كاهش ميدهد.
 .2با افزایش نسبت منظري ورق ،فركانس ارتعاشي بزرگتر ميشود.
 .5در بارگذاري ناگهاني ،سختي ورق ویسکوالاستيک هدفمند در لحظات ابتدایي ارتعاش اجباري بزرگتر
است و با مرور زمان ،این سختي كاهش یافته و خيزهاي بزرگتري پدید ميآیند.
 .4براي دادههاي كنوني ،با افزایش توان كسر حجمي مواد ( ،)nورق نرمتر شده ،خيز آن افزایش و
فركانس ارتعاشي آن كاهش ميیابد.
 .3با افزایش ميرایي ،سختي سيستم و در نتيجه فركانس طبيعي اصلي افزایش ميیابد .لذا به وسيله مدل
ارائه شده ميتوان از ميراكنندههایي با ثابت ميرایي كمتر براي حذف نوسانات ورق استفاده نمود.
 .6استفاده از ماده هدفمند ،ضمن افزایش سفتي و استحکام ورق به دليل امکان استفاده از مواد سختتر
(مانند سراميک) ،موجب ميراشدن ارتعاش و سفتي آن به ویژه در بارهاي ناگهاني ميگردد.
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Abstract
In the present paper, dynamic behavior of a simply supported FGM viscoelastic plate
subjected to a transverse load with an arbitrary time variations is investigated analytically.
The hierarchical integral model is employed for description of the viscoelastic nature of the
materials and a power law is used for description of the transverse variations of the material
properties of the viscoelastic FGM plate. Solution of the governing equations of the
viscoelastic FGM plate is accomplished through employing a Navier-type spatial solution and
a Runge-Kutta solution for the time-dependency using a numerical trapezoidal discretization
for the time integrals. Influences of various material properties and geometric parameters on
time history of the responses of the plate are investigated comprehensively. Results reveal that
due to the damping nature of the viscoelastic material, stiffness of the plate increases at the
early time instants and consequently, the maximum dynamic transverse deflection of the plate
decreases whereas the natural frequencies increase.

