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 ارتعاشات و پایداری یک تیر مدرج محوری با جفت حرکتهای محوری و، باهدف بهبود عملکرد سیستمهای بایژیروسکوپیک،در این مقاله
 یک مطالعه پارامتریک مفصل بهمنظور توضیح اثر فاکتورهای کلیدی مختلف مانند، همچنین.دورانی تحت بارمحوری مطالعه شده است
 چرخش و حرکت عبوری کوپل بر مشخصات دینامیکی سیستم، ضریب ویسکوزیته، نوع توزیع مواد،نرخ درجه بندی محوری مواد
 با استفاده از تکنیک. فرض شده است مشخصات مادی سیستم در راستای طولی بهصورت خطی یا نمایی تغییر میکنند.انجامشده است
 یک روش تحلیلی نیز برای. سرعتهای محوری و چرخشی بحرانی سیستم به دست میآیند،گسسته سازی گالرکین و تحلیل مقدار ویژه
 نقشه های پایداری سیستم آزموده شدند و برای اولین بار در این مقاله نشان.شناسایی آستانههای ناپایداری سیستم بهکاربرده شده است
 نتیجه شده است که.دادهشده است که با تنظیم صحیح درجهبندی محوری مواد میتوان روند تکامل پایداری سیستم را تغییر داد
 همچنین نتایج نشان.تغییرات پارامترهای گرادیان چگالی و مدول االستیک اثرهای متضاد بر محدودههای دایورژنس و فالتر سیستم دارند
دادهاند که با تعیین همزمان گرادیان چگالی و مدول االستیک در راستای طولی میتوان اثرات ناپایدارکننده نیروی محوری فشاری را
تقلیل داد
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To improve the performance of the bi-gyroscopic systems, vibration and stability of an axially graded
beam with both axial and rotational motion subjected to axial load have been studied. In addition, a
detailed parametric study was performed to explain the effect of various key factors such as range of axial
graded of materials, type of material distribution, viscosity coefficient, rotation and axial motion on the
dynamic of the system. It was assumed that the material properties of the system change linearly or
exponentially in the longitudinal direction. The critical axial and rotational speeds of the system were
obtained by using the Galerkin discretization technique and eigenvalue analysis. An analytical method
was used to identify system instability thresholds. The stability graphs were inspected. For the first time
in this paper, it was verified that the stability evolution of the structure could be changed by properly
regulating the axial graded of the material. It was concluded that changes in density gradient parameters
and elastic modulus have opposite effects on the divergence and flutter boundaries of the system. Also,
the destabilizing influences of compressive axial load can be reduced by determining the density gradient
and elastic modulus in the longitudinal direction, simultaneously
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مواد مدرج نوع خاصی از مواد مرکب هستند که خواص ترمومکانیکی آنها در
راستای مشخصی از جسم ،بهصورت نرم و پیوسته تغییر میکنند ] .[8در
مقایسه با مواد ایزوتروپیک و الیهای مرسوم ،مواد مدرج ویژگیهای
منحصربه فردی مانند چقرمگی شکست باالتر ،تمرکز تنش کمتر ،مقاومت
خوردگی و دمایی بهتر را نمایش میدهند [ .]9به همین دلیل ،بهکارگیری
مواد مدرج در سازههای متحرک محوری میتواند منجر به نتایج برجسته شود
[ . ]10در این زمینه ،ارتعاشات تیر متحرک محوری منعطف ساختهشده از
مواد مدرج بر اساس روش المان محدود توسط پیوان و سامپایو [ ]11مطالعه
شده است .نتایج آنها نشان داد که استفاده از فلز بهعنوان جزء اصلی تیر در
مقایسه با سرامیک ،منجر به نوسان فرکانسی کمتری در سیستم میشود.
سویی و همکاران [ ]12ارتعاش آزاد عرضی تیر متحرک محوری مدرج را با
استفاده از تئوری تیر تیموشنکو مطالعه کردند .آنها اثر پارامترهای مختلفی
همچون سرعت حرکت محوری و شاخص قانون توانی را بر روی فرکانسهای
طبیعی بررسی کردند .پایداری تیر متحرک محوری مدرج با سرعت وابسته به
زمان توسط یان و همکاران []13بررسی شد .آنها برای به دست آوردن
محدودههای پایداری سیستم از روش چندمقیاسی مستقیم استفاده کردند.
نتایج آن ها نشان داد که آستانه پایداری سیستم با افزایش سرعت محوری و
پارامتر سختی تکیهگاه به ترتیب کاهش و افزایش مییابد .همچنین ،ترکیب
مواد مدرج و سازههای چرخان توسط محققین متعددی مطالعه شده است
[ .]14بهطور مثال ،لی و ژانگ [ ]15پاسخهای دینامیکی تیرهای مخروطی
مدرج تابعی محوری چرخان را بر اساس روش بی-اسپالین مطالعه کردند.
آن ها اثرات نسبت مخروطی ،ناهمگنی ماده ،سرعت دورانی و شعاع توپی را بر
روی دینامیک سیستم بررسی کردند .بهاالدینی و سعیدی [ ]16به تحلیل
آیرواالستیک تیغههای مدرج تابعی چرخان تقویتشده با نانوصفحات گرافن
در جریان فراصوت پرداختند .آنها با استفاده از روش گالرکین تعمیمیافته به
حل مسئله پرداختند و نشان دادند که افزودن مقدار کمی از صفحات گرافنی
به ماتریس پلیمر منجر به افزایش فرکانسهای طبیعی میشود .ابراهیمی و
مختاری [ ]17رفتارهای ارتعاش آزاد عرضی تیر تیموشنکو چرخان مدرج
تابعی که از مواد متخلخل ساختهشده را با استفاده از روش نیمهتحلیلی
تبدیل دیفرانسیلی مطالعه کردند .آنها نشان دادند که به ازای مقادیر مناسب
شاخص قانون توانی ،رفتار ارتعاشاتی تیرهای چرخان مدرج بهبود مییابد،
درحالیکه نسبت الغری اثر ناچیزی بر رفتار ارتعاشی سیستم دارد .زرین زاده
و همکاران [ ]18ارتعاشات آزاد تیرهای مخروطی چرخان مدرج محوری را با
بکار گیری روش اجزا محدود برای شرایط مرزی مختلف بررسی کردند .آنها
اثرات ناهمگنی مواد ،نسبت مخروطیت ،شعاع هاب و پارامتر سرعت چرخش
را بر دینامیک سیستم بررسی کردند .اوه و همکاران [ ]19پایداری
ترمواالستیک تیرهای دایروی جدار نازک مدرج چرخان را بررسی کردند.
آنها نشان دادند که تغییرات شاخص توانی میتواند مرزهای پایداری سیستم
را بهطور قابلتوجهی جابجا کند .رامش و رائو [ ]20فرکانسهای طبیعی
ارتعاشات تیرهای چرخان یکسرگیردار مدرج محوری پیش-تاب را مطالعه
کردند .آن ها اثرات کوپلینگ مودهای طولی و عرضی را بر پاسخ دینامیکی
سیستم به ازای گرادیانهای مختلف مواد بررسی کردند .اوه و همکاران []21
ارتعاشات پره های چرخان توربوماشین ها را که از مواد مدرج تابعی
ساختهشدهاند و در میدانهای دما باال عملیات میکنند ،در نظر گرفتند .آنها
خواص مؤثر مواد را با فرض روش اختالط و موری تاناکا به دست آوردند.
فاضل زاده و حسینی [ ]22رفتار آیروترمواالستیک تیرهای جدار نازک
ساختهشده از مواد مدرج تابعی را در جریانهای فراصوت و تأثیر پارامترهای
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هندسی بر این رفتار را مطالعه کردند .نتایج آنها نشان داد که فرکانسهای
طبیعی تحت بار آیروترمواالستیک کاهش مییابند .لیبرسکیو همکاران []23
ارتعاشات تیرهای جدار نازک مدرج را در محیطهای حرارتی مدل کردند.
آن ها فهمیدند که گرادیان دما بعالوه تغییرات خواص مواد نقش اساسی در
تعیین سرعتهای بحرانی کمانش سیستم دارند .تیرهای متحرک چرخان،
یکی از اصلیترین المانها در سازههای مکانیکی هستند [ .]24به دلیل
داشتن همزمان حرکت محوری و حرکت چرخشی ،این سیستمهای
بایژیروسکوپیک ،دارای پویایی دینامیکی غنی بین سیستمهای ژیروسکوپیک
هستند؛ اما علیرغم اهمیت باالی این سازههای کاربردی ،مطالعات محدودی
درزمینه مدلسازی ریاضی و تحلیل دینامیکی آنها انجامشده است [ .]25در
این زمینه ،یوه و یانگ [ ]26مدلسازی دینامیکی یک تیر چرخان متحرک
محوری را بهصورت شبیهسازی و آزمایشگاهی بررسی کردند .آنها نشان
دادند که اثر نیروی اینرسی در تیرهای چرخان در سرعتهای باال قابلتوجه
است درحالیکه در سرعتهای پایین قابل صرفنظر است .پاسخهای
دینامیکی پیش پیچش تیر چرخان متحرک محوری یکسرگیردار بر اساس
تئوری تیر اویلر-برنولی توسط لی [ ]27مطالعه شده است .او نشان داد که
تغییرات جابهجایی سر تیر به ازای حرکتهای نسبتاً سریع طولی و چرخشی،
دارای نوسان کمتری است .ژو و چانگ [ ]28پاسخ ارتعاشی و پایداری یک
تیر چرخان متحرک محوری را بر اساس تئوری تیر رایلی مطالعه کردند .آنها
نشان دادند که با افزایش ممان اینرسی سیستم ،نواحی پایداری سیستم
کوچک میشوند .یانگ و همکاران [ ]29دینامیک تیر چرخان متحرک
محوری را بررسی کردند .آنها فرکانسهای طبیعی و نقاط انشعاب سیستم را
به ازای تغییرات سرعت محوری و سرعت دورانی به دست آوردند .برخالف
سازه های چرخان متحرک ایزوتروپیک ،ادبیات فنی موجود بر روی تحلیل
ارتعاشاتی سیستم های چرخان متحرک کامپوزیتی محدودتر است .قایش و
همکاران [ ]30تحلیل ارتعاشات غیرخطی یک روتور همراه با حرکت محوری
را انجام دادند .آنها با بهکارگیری روش مقیاس چندگانه ،فرکانسهای
غیرخطی و محدودههای پایداری پاسخ حالت ماندگار را به دست آوردند.
صاحبکار و همکاران [ ]31ارتعاشات غیرخطی یک رشته حفاری متحرک
محوری در یک چاه اریب را بررسی کردند .آنها اثرات جرم نامتوازن و نیروی
غیرخطی سیال بر پاسخ دینامیکی و مودهای غیرخطی سیستم را مطالعه
کردند .اخیراً ،لی و همکاران [ ]32مشخصههای کوپل شده ارتعاشاتی یک تیر
کامپوزیتی جدار نازک چرخان متحرک محوری را مطالعه کردند .آنها اثرات
مشخصههای هندسی همچون نسبتهای طول و ضخامت به شعاع و خواص
مواد نظیر زاویه جهت بندی الیاف را بر روی رفتار دینامیکی سیستم بررسی
کردند .بر طبق اطالعات نویسندگان ،تحلیل ارتعاشاتی تیرهای مدرج محوری
با جفت حرکت محوری و دورانی تابهحال مطالعه نشده است .همچنین اثر
بهکارگیری مواد ویسکواالستیک ،مواد مدرج طولی (تغییرات مدول االستیک
و چگالی جداگانه و همزمان با توابع توزیع مختلف) و همچنین اثر نیروهای
محوری فشاری و کششی بر رفتار ارتعاشاتی و پایداری دینامیکی سیستمهای
بایژیروسکوپیک تاکنون گزارش نشده است .هدف اصلی این مقاله ارزیابی
استفاده از مواد مدر ج محوری ،مواد ویسکواالستیک و همچنین بررسی اثر
نیروهای محوری فشاری و کششی در بهبود عملکرد سازههایی که همزمان
تحت حرکت محوری و چرخشی هستند ،است .ابتدا در بخش  ،2معادالت
دینامیکی سیستم استخراج میشوند .سپس در بخش  ،3برای استخراج
معادالت کاهش مرتبه یافته ،تکنیک گسسته سازی گالرکین استفاده میشود.
در ادامه ،مسئله مقدار ویژه در بخش  4انجام میشود .برای اطمینان از
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درستی روش مورداستفاده در پژوهش حاضر ،در زیربخش  ،5-1نتایج
بهدست آمده با نتایج موجود در ادبیات مقایسه میشوند .در ادامه ،اثر گرادیان
مواد ،توزیعهای مختلف مواد ،خاصیت ویسکواالستیک ،نیروی محوری،
سرعت محوری و حرکت دورانی بر مرزهای پایداری و مشخصات دینامیکی
سیستم با جزییات بحث و بررسی میشوند .ضمناً برای اولین بار نشان داده
خواهد شد که روند تکامل تیرهای متحرک محوری دورانی چرخشی را
میتوان با درجهبندی محوری مواد و مواد ویسکواالستیک تغییر داد.
همچنین ،مرزهای دایورژنس سیستم بهصورت تحلیلی و عددی به دست
میآیند و مقایسه میشوند .درنهایت ،نیز بعضی از نتایج مهم بیان خواهند
شد.
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که در آن  vو  wبه ترتیب جابجایی عرضی سیستم در راستای محورهای  yو
 zهستند .ضمناً  βضریب ویسکوزیته εx ،کرنش طولی و  σxتنش محوری
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شکل  1شماتیک یک تیر دو سر مفصل با حرکتهای محوری و دورانی را
نشان میدهد .فرض میشود که تیر نسبت به محور طولی متقارن است و یک
نیروی محوری فشاری  Pدر دو انتهای تیر به آن وارد میشود .تیر بهصورت
همزمان با سرعت  uدر راستای محوری حرکت میکند و با سرعت دورانی Ω
میچرخد .طول تیر  ،Lممان اینرسی آن  Iو سطح مقطع آن نیز  Aاست
[.]33
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𝑢 𝑇 = ∫ 𝜌(𝑥)𝐴 (𝑢2 + ( +
)𝑤𝛺 −
2 0
𝑡𝜕
𝑥𝜕
2
𝑤𝜕
𝑤𝜕
(+
𝑢+
𝑥𝑑 ) )𝑣𝛺 +
𝑡𝜕
𝑥𝜕

انرژی جنبشی سیستم ترکیبی از انرژی جنبشی ناشی از حرکتهای طولی و
دورانی سیستم است که در سیستمهای بایژیروسکوپیک به کار گرفته میشود
[ .]36کار انجامشده توسط نیروی محوری فشاری نیز به دلیلی چرخش در
سیستم اینچنین به دست میآید [:]37

Fig. 1 Schematic of the axially graded beam with both axial and
rotational motions
شکل  1شماتیک تیر مدرج محوری با حرکت محوری و دورانی

مشخصات مادی تیر یعنی مدول االستیک ) E(xو چگالی ) ρ(xبه
ترتیب طبق معادالت ) (1و ) ،(2در راستای طولی تیر طبق قانون خطی یا
نمایی تغییر میکنند:
()1
()2

)𝑥(𝑓 𝐸(𝑥) = 𝐸0
)𝑥(𝑔 𝜌(𝑥) = 𝜌0

که در آن  ρ0و  E0چگالی و مدول االستیک در ابتدای تیر هستند و
()3

()6

𝑡2

()12

𝐿𝜌
𝜌0
𝐿𝐸
= 𝐸𝛼
𝐸0

()13

= 𝜌𝛼

در روابط ) (5و ) ρL (6و  ELچگالی و مدول االستیک در انتهای تیر
هستند .با در نظرگیری رابطه خطی کرنش-جابجایی و معادله ترکیبی اساسی
ماده ویسکواالستیک براساس مدل کلوین-وویت ،میتوان نوشت [:]34

𝛿 ∫ (𝑇 + 𝑊𝑃 − 𝑉) 𝑑𝑡 = 0
𝑡1

با جایگذاری معادالت ) (11-9در معادله ) ،(12معادالت دینامیکی حاکم بر
سیستم طبق روابط ) (13و ) (14استخراج میشوند.

) 𝜌𝛼(𝑥ln
𝑥
𝐿 𝑒 = )𝑥(𝑔 𝑔(𝑥) = 1 + (𝛼𝜌 − 1) or
𝐿
) 𝐸𝛼(𝑥ln
𝑥
𝐿 𝑒 = )𝑥(𝑓 𝑓(𝑥) = 1 + (𝛼𝐸 − 1) or
𝐿

در روابط ) (3و ) αρ ،(4و  αEبه ترتیب پارامترهای گرادیان چگالی و
مدول االستیک هستند و چنین تعریف میشوند:
()5

برای استخراج معادالت دینامیکی سیستم از اصل همیلتون استفاده
میشود [:]38

()14

)𝑣 𝜌(𝑥)𝐴(𝑣̈ + 2𝑢𝑣̇ ′ − 2𝛺𝑤̇ + 𝑢2 𝑣 ′′ − 2𝑢𝛺𝑤 ′ − 𝛺2
)𝑤𝛺 + 𝜌′ (𝑥)𝐴𝑢(𝑣̇ + 𝑢𝑣 ′ −
+ 𝑃𝑣′′ + 𝐸(𝑥)𝐼𝑣 ′′′′
+ 2𝐸 ′ (𝑥)𝐼𝑣 ′′′ + 𝐸 ′′ (𝑥)𝐼𝑣 ′′
+ 𝛽𝐼(𝑣̇ ′′′′ + 𝑢𝑣 ′′′′′ ) = 0
′
)𝑤 𝜌(𝑥)𝐴(𝑤̈ + 2𝑢𝑤̇ + 2𝛺𝑣̇ + 𝑢2 𝑤 ′′ + 2𝑢𝛺𝑣 ′ − 𝛺2
)𝑣𝛺 + 𝜌′ (𝑥)𝐴𝑢(𝑤̇ + 𝑢𝑤 ′ +
+ 𝑃𝑤′′ + 𝐸(𝑥)𝐼𝑤 ′′′′
+ 2𝐸 ′ (𝑥)𝐼𝑤 ′′′ + 𝐸 ′′ (𝑥)𝐼𝑤 ′′
+ 𝛽𝐼(𝑤̇ ′′′′ + 𝑢𝑤 ′′′′′ ) = 0

که عالمت پریم و دات به ترتیب بیانگر مشتق نسبت به  xو  tهستند .برای
استخراج روابط بیبعد ،پارامترهای بیبعد زیر تعریف میشوند:
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()4

()11

𝐿 1
𝜕𝑣 2
𝜕𝑤 2
𝑥𝑑 ) ) ( 𝑊𝑃 = ∫ 𝑃 (( ) +
2 0
𝑥𝜕
𝑥𝜕

مطالعه پارامتریک تیرهای با حرکات طولی و دورانی تحت بار محوری...
∗ 𝑤
𝐸0 𝐿2
√𝑡 = 𝑡 ,
,
𝐿
𝐴 𝜌0

= ∗𝑤

𝐴 𝛺 𝜌0
√
𝐿 𝐸0

()15

𝑣
,
𝐿
= ∗𝛺

𝑥
,
𝐿

= ∗𝑣

𝐴 𝑢 𝜌0
,
√
𝐿2 𝐸0

علی فروغی و محمد رضا قضاوی
K2 Q
} {]
K1 P

= ∗𝑥

= ∗𝑢

𝑃𝐿2
𝐿𝛽
,
=𝜂
,
𝐿)𝑥( 𝜆(𝑥 ∗ ) = 𝑔′
𝐼𝐸
√𝜌0 𝐴𝐸0
, 𝛾(𝑥 ∗ ) = 𝑓′(𝑥)𝐿 ,
𝜇(𝑥 ∗ ) = 𝑓′′(𝑥)𝐿2
𝑃∗ = ±

̈0 Q
G
]{ } + [ 1
̈M1 P
−G2

̇G2 Q
K
]{ } + [ 1
̇G1 P
−K 2

M
[ 1
0

0
} {=
0

()21

که در آن:
𝑇])𝑡( 𝑛𝑞 𝐐 = [𝑞1 (𝑡), 𝑞2 (𝑡), … ,
𝑇])𝑡( 𝑛𝑝 𝐏 = [𝑝1 (𝑡), 𝑝2 (𝑡), … ,

()22
()23

1

𝑥(𝐌1 )𝑠𝑟 = ∫ 𝑔(𝑥)𝜙𝑠 (𝑥)𝜙𝑟 (𝑥)d

()24

الزم به ذکر است که در نیروی محوری (* ،)Pعالمتهای مثبت و منفی ،به
ترتیب به نیروهای فشاری و کششی ارجاع داده میشوند .با جایگذاری
پارامترهای بیبعد رابطه ) (15در معادالت دینامیکی سیستم و حذف ستاره
از پارامترهای بی بعد ،معادالت دینامیکی بدون بعد سیستم بهصورت زیر به
دست میآیند:

()16

()17

)𝑣 𝑔(𝑥)(𝑣̈ + 2𝑢𝑣̇ ′ − 2𝛺𝑤̇ + 𝑢2 𝑣 ′′ − 2𝑢𝛺𝑤 ′ − 𝛺2
+ 𝜆(𝑥)𝑢(𝑣̇ + 𝑢𝑣 ′ − 𝛺𝑤) + 𝑃𝑣 ′′
+ 𝑓(𝑥)𝑣 ′′′′ + 2𝛾(𝑥)𝑣 ′′′
) + 𝜇(𝑥)𝑣 ′′ + 𝜂(𝑣̇ ′′′′ + 𝑢𝑣 ′′′′′
=0
)𝑤 𝑔(𝑥)(𝑤̈ + 2𝑢𝑤̇ ′ + 2𝛺𝑣̇ + 𝑢2 𝑤 ′′ + 2𝑢𝛺𝑣 ′ − 𝛺2
+ 𝜆(𝑥)𝑢(𝑤̇ + 𝑢𝑤 ′ + Ω𝑣) + 𝑃𝑤′′
+ 𝑓(𝑥)𝑤 ′′′′ + 2𝛾(𝑥)𝑤 ′′′
) + 𝜇(𝑥)𝑤 ′′ + 𝜂(𝑤̇ ′′′′ + 𝑢𝑤 ′′′′′
=0

1

(𝐆1 )𝑠𝑟 = 𝑢 ∫ 2𝑔(𝑥)𝜙𝑠 (𝑥)𝜙𝑟′ (𝑥)d𝑥 +
0

1

()25

0

𝑛

()18

)𝑥( 𝑗𝜙)𝑡( 𝑗𝑞 ∑ = )𝑡 𝑣(𝑥,
𝑗=1
𝑛

()19

0

1

𝑥(𝐆2 )𝑠𝑟 = −2𝑢 ∫ 2𝑔(𝑥)𝜙𝑠 (𝑥)𝜙𝑟 (𝑥)d

()26

0

1

𝑥(𝐊1 )𝑠𝑟 = 𝑢2 ∫ 𝑔(𝑥)𝜙𝑠 (𝑥)𝜙𝑟′′ (𝑥)d
0

1
2

𝑥−𝛺 ∫ 𝑔(𝑥)𝜙𝑠 (𝑥)𝜙𝑟 (𝑥)d
0
1

1

𝑥+𝑢2 ∫ 𝜆(𝑥)𝜙𝑠 (𝑥)𝜙𝑟′ (𝑥)d𝑥 + 𝑃 ∫ 𝜙𝑠 (𝑥)𝜙𝑟′′ (𝑥)d
0

0
1

1

𝑥+ ∫ 𝑓(𝑥)𝜙𝑠 (𝑥)𝜙𝑟′′′′ (𝑥)d𝑥 + 2 ∫ 𝛾(𝑥)𝜙𝑠 (𝑥)𝜙𝑟′′′ (𝑥)d
1

0
1

0

𝑥+ 𝜂𝑢 ∫ 𝜙𝑠 (𝑥)𝜙𝑟′′′′′ (𝑥)d

()27

𝑥𝜇(𝑥)𝜙𝑠 (𝑥)𝜙𝑟′′ (𝑥)d

0

∫+
0

1

𝑥𝑔(𝑥)𝜙𝑠 (𝑥)𝜙𝑟′ (𝑥)d

∫ 𝛺𝑢(𝐊 2 )𝑠𝑟 = −2
0

𝑥− 𝑢𝛺 ∫ 𝜆(𝑥)𝜙𝑠 (𝑥)𝜙𝑟 (𝑥)d

()28

برای گسسته سازی معادالت و به دست آوردن معادله مرتبه کاهشیافته ،از
روش گالرکین استفاده میشود .به همین دلیل جابجاییهای عرضی سیستم
طبق روابط زیر تخمین زده میشوند [:]39

1

𝑥𝑢 ∫ 𝜆(𝜉)𝜙𝑠 (𝑥)𝜙𝑟 (𝑥)d𝑥 + 𝜂 ∫ 𝜙𝑠 (𝑥)𝜙𝑟′′′′ (𝑥)d

1

 -3روش گسسته سازی

0

0

 -4تحلیل پایداری
معادله ماتریسی مرتبه دوم حرکت سیستم را میتوان به فرم مرتبه اول زیر
کاهش داد:
𝐁𝐙̇(𝜏) + 𝐄𝐙(𝜏) = 0

()29

که در آن

)𝑥( 𝑗𝜙)𝑡( 𝑗𝑝 ∑ = )𝑡 𝑤(𝑥,
𝑗=1

𝟎 𝐌1
]
𝟎 𝐌1
],
𝐆
𝐆2
[ 1
]
−𝐆2 𝐆1
[

که در آن  nتعداد مودهای در نظر گرفتهشده q ،و  pبه ترتیب مختصات
تعمیمیافته وابسته به زمان در راستای محورهای  yو  zهستند .همچنین𝜙 ،
تابع تخمینی برای جابجایی عرضی سیستم در راستای محورهای  yو z
هستند و چنین بیان میشوند [:]29
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()20

)𝑥𝜙𝑗 (𝑥) = √2 sin(𝑗π

با جایگذاری روابط ) (19-18در معادالت ) (16و ) (17و بهکارگیری روش
گالرکین ،فرم عمومی بدون بعد معادالت گسسته سیستم به شکل زیر نوشته
میشود:
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()30

𝐐
𝐏
] ̇ [ = )𝜏(𝐙
𝐐
̇𝐏

𝟎
],

𝐊2
]
𝐊1

𝐊
[ 1
−𝐊 2

𝟎
[=𝐁
𝐌
𝟎
[ 1
]
𝟎 𝐌1
𝐌
𝟎
−[ 1
]
𝟎 𝐌1
[=𝐄
𝟎

حال با فرض راهحل  Z=Ae𝜆tمعادله مرتبه کاهشیافته ( )29منجر به
مسئله مقدار ویژه زیر میشود:

()31

𝟎 = 𝐈𝐘𝐀 − λ

مطالعه پارامتریک تیرهای با حرکات طولی و دورانی تحت بار محوری...

که  Iماتریس همانی است 𝜆 ،مقدار ویژه مختلط است و  .Y=-B-1Eقسمت
موهومی مقدار ویژه سیستم ((𝜆( )ω=Imageبه فرکانس طبیعی ارتعاشات
سیستم مربوط است و قسمت حقیقی آن ((𝜆( )𝛿=Realبه دمپینگ سیستم
مربوط میشود .هنگامیکه  ω=0سیستم دچار دایورژنس میشود .همچنین
هنگامیکه  𝛿>0است ،در سیستم ناپایداری فالتر رخ خواهد داد.

 -5نتایج عددی و بحث
در این بخش ابتدا برای اطمینان از درستی روش حل مورداستفاده،
فرکانس های طبیعی سیستم با نادیده گرفتن گرادیان محوری مشخصات مواد
استخراج میشوند و با نتایج موجود در ادبیات مقایسه میشوند .سپس ،اثر
گرادیان محوری چگالی و مدول االستیک بر رفتار دینامیکی سیستم تحلیل
میشود .درنهایت نیز تأثیر توزیعهای مختلف مواد در راستای طولی و
تغییرات همزمان مشخصات مادی سیستم بر نواحی پایداری توضیح داده
میشود.

علی فروغی و محمد رضا قضاوی

که در شکل -3الف مشاهده میشود ،در نبود سرعت دورانی در سیستم
( ،)Ω=0فرکانس پایهای سیستم یک شاخه دارد .در این حالت ،با افزایش
سرعت محوری ،فرکانس پایهای سیستم بهطور یکنوا کاهش مییابد تا در
سرعت محوری دایورژنس ( ،)udفرکانس پایهای سیستم صفر میشود و
بعدازآن سیستم در ی ک محدوده مشخصی از سرعت محوری متحمل پدیده
دایورژنس میشود .همانطور که در این شکل مشاهده میشود ،با افزایش
پارامتر گرادیان مدول االستیک ،فرکانس پایهای بعالوه سرعت محوری
دایورژنس سیستم افزایش مییابد .این روند را میتوان با این حقیقت توجیه
کرد که ازآنجاییک ه پارامتر گرادیان مدول االستیک تنها در ماتریس سختی
سیستم نقش دارد ،بنابراین می توان گفت افزایش پارامتر گرادیان مدول
االستیک ،اثر افزایش سختی بر سیستم القا میکند .درنتیجه ،با افزایش ،αE
مقاومت سیستم به دایورژنس افزایش پیدا میکند و سیستم در سرعتهای
باالتر متحمل پدیده دایورژنس میشود.

 -1-5صحه سازی مدل
قسمت موهومی و حقیقی چهار مقدار ویژه اول تیر ایزوتروپیک (شامل دو
جفت فرکانس طبیعی پسرو و پیشرو) هنگامیکه  Ω=5است ،به ترتیب در
شکل ( 2الف) و (ب) رسم شده است .همانطور که مشاهده میشود ،نتایج
پژوهش حاضر با نتایج یانگ و همکاران [ ]29تطابق خوبی دارد .الزم به ذکر
است همانطور که در شکل -2الف مشاهده میشود ،در مقایسه با تیرهای
متحرک محوری و تیرهای چرخان ،تیرهایی که همزمان حرکت محوری و
چرخشی دارند ،روند تکامل پایداری "پایدار-مود اول دایورژنس-پایدار-ترکیب
مودفالتر-پایدار-مود اول دایورژنس-پایدار-ترکیب مودفالتر" را تجربه
میکنند .بهبیاندیگر ،مطابق شکل -2الف ،در مقایسه با سیستمهای
مونوژیروسکوپیک ،سیستمهای بایژیروسکوپیک در یک سرعت دورانی ثابت با
افزایش سرعت محوری ،میتوانند دو سرعت مختلف دایورژنس ( ud1و  )ud2و
دو سرعت مختلف فالتر ( uf1و  )uf2را تجربه کنند .همانطور که در این
شکلها مشاهده میشود ،بخشهایی از نمودار که دارای شیب منفی هستند
اشاره به فرکانس طبیعی پسرو  1یا مد فرکانسی فرد و قسمتهای دارای شیب
مثبت مربوط به فرکانس طبیعی پیشرو  2یا مود فرکانسی زوج میباشد .الزم
به ذکر است برای استخراج صحیح نتایج و مطابقت قابلقبول با نتایج ارائه
شده توسط یانگ و همکاران [ ،]29از شش مود ارتعاشاتی در روش گالرکین
استفاده شده است.

b

در این بخش فرض میشود که مدول االستیک سیستم بهطور خطی در
راستای طولی تیر درجهبندیشده است .در شکلهای ( 3الف-د) تغییرات
فرکانس پایهای سیستم برحسب تغییرات سرعت محوری سیستم به ازای
سرعتهای دورانی مختلف ،هنگامیکه  P=0است ،رسم شده است .همچنان
1 Backward
1 Forward

Fig.2 (a) Imaginary and (b) real parts of the first two eigenvalues of
the isotropic beam for ζ=0, P=0, Ω=5

شکل ( 2الف) قسمت موهومی و (ب) حقیقی دو جفت مقدار ویژه اول تیر
ایزوتروپیک به ازای ζ=0, Ω=5, P=0

بهبیان دیگر ،افزایش پارامتر گرادیان مدول االستیک منجر به ساختار سفتتر
سیستم میشود .هنگامی که سیستم ترکیبی از حرکت محوری و دورانی دارد
(شکلهای  3ب-د) ،به دلیل اثر ژیروسکوپیک کوریولیس ،یک انشعاب در
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 -2-5اثر پارامتر گرادیان مدول االستیک

a
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فرکانسهای طبیعی رخ میدهد .درنتیجه فرکانس پایهای سیستم به دو
شاخه مجزای چرخش پسرو (شاخه پایینی) و چرخش پیشرو (شاخه باالیی)
تقسیم میشود که این مطلب قبالً در [ ]40اثبات شده است .در این حالت،
حرکتهای چرخشی پیشرو و پسرو برای دو مود اول بهنوبت اتفاق میافتند و
یک موج عرضی با پیکربندی فضایی در طول ارتعاشات ارائه میشود .اثر
تغییرات سرعت محوری بر فرکانس پایهای سیستم ،وابسته به مقدار سرعت
دورانی سیستم است .بهطوریکه مطابق شکل -3ب ،در سرعتهای دورانی
کوچک (مثالً  ،)Ω=5ابتدا با افزایش سرعت محوری تیر فرکانسهای پایهای
پسرو و پیشرو سیستم بهآرامی کاهش مییابند تا در یک سرعت محوری
مشخص ،فرکانس پایهای پسرو صفر میشود و سیستم پدیده کمانش را تجربه
میکند .بعدازآن ،بالفاصله با افزایش سرعت محوری ،سیستم مجدداً پایدار
میشود .در این شرایط با افزایش بیشتر سرعت محوری ،فرکانس پسرو روند
افزایشی پیدا میکند ،درحالیکه فرکانس شاخه باالیی همچنان کاهش
مییابد .این روند ادامه پیدا میکند تا در سرعت محوری فالتر ،شاخههای
پایینی و باالیی فرکانس با یکدیگر تالقی پیدا میکنند و باهم یکی میشوند و
یک فالتر کوپلینگ دوجهته اتفاق میافتد .درنتیجه ،سیستم دچار پدیده
فالتر میشود و یک کوپلینگ فالتر بین مختصات عمومی در دو جهت عرضی
اتفاق میافتد .در این حالت جابجاییهای سیستم با نوسان ناپایدار میشوند.
بر اساس این شکل ،با افزایش  ،αEسرعتهای محوری متناظر پدیدههای
دایورژنس و فالتر هر دو افزایش مییابند .همچنین ،همانطور که مشاهده
میشود ،برای سرعتهای محوری کمتر از سرعت محوری دایورژنس (،)u<ud
تغییرات محوری مواد اثر یکسانی بر شاخههای پایینی و باالیی فرکانس
پایهای سیستم دارد ،بهطوریکه با افزایش  ،αEفرکانسهای پیشرو و پسرو
سیستم افزایش مییابند؛ اما به ازای  ،u>udاین اثر بر شاخه پایینی فرکانس
پایهای سیستم معکوس میشود .در سرعتهای دورانی متوسط ،سرعت
محوری دایورژنس سیستم ایزوتروپیک به مقدار صفر نزدیک میشود .بهطور
مثال همانطور که در شکل -3ج مشاهده میشود ،به ازای ،Ω=9.87
سرعت محوری دایورژنس سیستم ایزوتروپیک برابر صفر میشود .درنتیجه به
ازای  ،αE>1ازآنجاکه در سیستم دایورژنس رخ میدهد ،رفتار دینامیکی
سیستم و اثر گرادیان محوری مواد بر آن مشابه شکل -3ب است؛ اما به ازای
 ،αE<1در سیستم ناپایداری دایورژنس رخ نمیدهد و سیستم فقط ناپایداری
فالتر را تجربه میکند .در این حالت شاخههای پایینی و باالیی ،با افزایش
سرعت محوری ،به ترتیب افزایش و کاهش مییابند .در سرعتهای دورانی
زیاد (مثالً  ،)Ω=12در سیستم دایورژنس رخ نمیدهد (شکل -3د) .در این
حالت ،با افزایش پارامتر گرادیان مدول االستیک ،فرکانسهای پایهای پسرو و
پیشرو ،به ترتیب کاهش و افزایش مییابند .بر اساس شکلهای  3الف-د ،با
افزایش سرعت دورانی سیستم ،شاخههای فرکانس پایهای سیستم به سمت
مقادیر فرکانسهای بیشتر جابجا میشوند .درنتیجه سرعت دایورژنس سیستم
با افزایش سرعت دورانی سیستم کاهش مییابد تا اینکه در سرعتهای
دورانی زیاد ،در سیستم دایورژنس رخ نمیدهد .ذکر این نکته حائز اهمیت
است که تغییرات سرعت دورانی ،بر روی سرعت فالتر سیستم اثری ندارد،
درحالیکه با افزایش پارامتر گرادیان مدول االستیک میتوان هردوی
سرعتهای دایورژنس و فالتر را بهطور همزمان به تأخیر انداخت.

علی فروغی و محمد رضا قضاوی

a

b

c

d
Fig.3 Fundamental frequency of the system based on axial velocity
for ζ=0, P=0, αρ=1 (a) Ω=0 (b) Ω=5 (c) Ω=9.87 (d) Ω=12

شکل  3فرکانس پایهای سیستم برحسب سرعت محوری به ازای P=0, αρ=1,
( ζ=0الف) ( Ω=0ب) ( Ω=5ج) ( Ω=9.87د) Ω=12
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نقشه پایداری سیستم در صفحه  u-Pدر شکل  4به ازای  Ω=5رسم
شده است و سرعتهای مربوط به دایورژنس و فالتر نشان دادهشدهاند .ذکر
این نکته حائز اهمیت است که سیستم به ازای تمامی سرعتهای کمتر از
اولین سرعت محوری دایورژنس ( )u<ud1پایدار است .همچنین فراتر از
دومین سرعت محوری فالتر ( )u<uf2سیستم ناپایداری فالتر را تجربه خواهد
کرد .ازآنجاکه با افزایش نیروی محوری فشاری سختی مؤثر سیستم کاهش
مییابد ،درنتیجه مناطق پایداری سیستم کوچک میشوند و مقاومت سیستم
به دایورژنس و فالتر کم میشود .بهبیان دیگر ،افزایش نیروی محوری فشاری،
جابجایی مرزهای ناپایداری فالتر و دایورژنس به سمت سرعتهای کمتر را
نتیجه میدهد .همچنین ،همانطور که مشاهده میشود ،افزایش پارامتر
گرادیان مدول االستیک ،نقش تعیینکنندهای در جابجایی مرزهای پایداری
دایورژنس و فالتر به سرعتهای باالتر ایفا میکند .در مقایسه با سیستم
ایزوتروپیک ،سرعتهای محوری دایورژنس و فالتر با افزایش پارامتر گرادیان
مدول االستیک افزایش مییابند و مناطق پایداری منبسط میشوند .ذکر این
نکته حائز اهمیت است که اثر گرادیان محوری بر سرعتهای دایورژنس و
فالتر اول محسوستر است.

Fig.4 Axial velocities of the divergence and flutter of the system
versus the axial load for ζ=0, Ω=5, αρ=1

شکل  4سرعتهای محوری دایورژنس و فالتر سیستم برحسب نیروی محوری به
ازای Ω=5, αρ=1, ζ=0

فرکانسهای پایهای پسرو و پیشرو سیستم کاهش مییابند ،درحالیکه به
ازای سرعتهای دورانی بیشتر از سرعت دورانی دایورژنس (،)Ω>Ωd
فرکانس پایه ای پسرو با کاهش پارامتر گرادیان مدول االستیک روند افزایشی
دارد .مطابق شکل -5ب ،هنگامیکه سرعت محوری سیستم افزایش مییابد
(مثالً  ،)u=3در سیستم ایزوتروپیک فرکانس پایهای پیشرو کاهش مییابد؛
اما فرکانس پایهای پسرو سیستم به ازای  Ω<Ωdکاهش مییابد ،درحالیکه
مقدار آن به ازای  Ω>Ωdافزایش مییابد .بهعبارتدیگر در یک سرعت
چرخشی یکسان ،با افزایش سرعت محوری فرکانس پایهای پیشرو سیستم
کاهش مییابد؛ اما فرکانس پایهای پسرو سیستم به ازای سرعتهای دورانی
کمتر و بیشتر از سرعت دورانی دایورژنس ،به ترتیب کاهش و افزایش مییابد.
همچنین با افزایش سرعت محوری سرعت دورانی دایورژنس سیستم کاهش
مییابند .ضمناً ،با افزایش سرعت محوری سیستم ،شاخههای فرکانس پایهای
سیستم بعد از دایورژنس موازی یکدیگر هستند .بر طبق شکل ( 5الف-ب)،
هنگامی شاخههای باالیی و پایینی فرکانس بر رویهم منطبق نباشند ،سرعت
چرخشی فالتر سیستم ازنظر تئوری بینهایت است .در این حالت نیز با
کاهش  ،αEسرعت دورانی دایورژنس و فرکانسهای پایهای پیشرو سیستم
کاهش مییابند .همچنین با کاهش  ،αEفرکانس پسرو سیستم به ازای
 Ω<Ωdو  Ω>Ωdبه ترتیب کاهش و افزایش مییابد .مطابق شکلهای 5
(الف-ب) ،با تغییرات  ،αEشاخههای فرکانس پایهای سیستم بهصورت موازی
جابجا میشوند .ضمناً همانطور که در شکل -5ب مشاهده میشود ،با کاهش
پارامتر گرادیان مدول االستیک (مثالً  ،)αE=0.6در رفتار دینامیکی سیستم،
ناپایداری دایورژنس مشاهده نمیشود .در این حالت شاخههای پسرو و پیشرو
بر رویهم منطبق میشوند و سیستم پایداری خود را به ازای تمامی
سرعتهای دورانی از طریق ناپایداری فالتر از دست میدهد .بر طبق شکل 5
(الف-ب) ،هنگامیکه شاخههای باالیی و پایینی فرکانس بر رویهم منطبق
نباشند ،سرعت چرخشی فالتر سیستم ازنظر تئوری بینهایت است .همچنین،
بر اساس شکلهای  3و  5میتوان نتیجه گرفت که در مقایسه با حالت
ایزوتروپیک ،با تغییرات پارامتر گرادیان مدول االستیک ،میتوان روند تکاملی
پایداری سیستم را تغییر داد .نقشه پایداری سیستم در صفحه  Ω-Pدر شکل
 6به ازای  u=1رسم شده است و محدودههای مربوط به دایورژنس و فالتر
نشان دادهشده اند .برای سیستم ایزوتروپیک ،به ازای سرعتهای دورانی کم
(مثالً  ،)Ω<9.1با افزایش  ،Pابتدا سیستم پایدار است و در یک نیروی
محوری مشخص متحمل ناپایداری دایورژنس میشود و سپس مجدداً پایدار
میشود .بهعبارتدیگر ،برای سرعتهای دورانی نسبتاً کم ،ناپایداری اولیه
همیشه از نوع دایورژنس است .همانطور که در این شکل مشخص است ،دو
ناحیه پایدار توسط مرز ناپایداری دایورژنس از هم جدا میشوند و پدیده
دایورژنس فقط بر روی این مرز اتفاق میافتد و ناحیه ناپایداری دایورژنس
وجود ندارد .به طور فیزیکی ،در این حالت تیر در هردو راستای عرضی کمانش
میکند .همچنین ازآنجاییکه سیستم کانسرواتیو است ،ناپایداری اولیه که در
سیستم رخ می دهد ،دایورژنس است .با افزایش بیشتر نیروی محوری فشاری،
سیستم به ازای  P>8.9از طریق ناپایداری فالتر ،پایداری خود را از دست
میدهد و دیگر پایداری خود را به دست نمیآورد .بهعبارتدیگر ،در سمت
راست خطوط قایم نشان دادهشده ،سیستم متحمل ناپایداری فالتر میشود.
همچنین به ازای سرعتهای دورانی زیاد (مثالً  ،)Ω>9.1سیستم ناپایداری
دایورژنس را تجربه نمیکند و با افزایش نیروی فشاری محوری ابتدا پایدار
است و سپس در سیستم ناپایداری فالتر رخ خواهد داد .سیستم ایزوتروپیک،
به ازای نیروهای محوری فشاری کم (مثالً  )P<8.9میتواند پایدار باشد و

1183

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

در شکلهای ( 5الف-ب) ،فرکانس پایهای پسرو و پیشرو تیر مدرج
محوری برحسب سرعت چرخشی به ازای سرعتهای محوری مختلف
هنگامیکه  P=0است رسم شده است .بر اساس شکل -5الف ،هنگامیکه
سیستم ایزوتروپیک است و تنها دارای حرکت دورانی است ( ،)u=0با افزایش
سرعت دورانی ،فرکانس پایهای پیشرو ،افزایش مییابد ،درحالیکه فرکانس
پایهای پسرو کاهش مییابد .این روند ادامه مییابد تا هنگامیکه فرکانس
پایه ای پسرو در یک سرعت دورانی مشخص صفر میشود و سیستم دچار
دایورژنس میشود .سرعت دورانی متناظر ،سرعت دورانی دایورژنس ()Ωd
نامیده میشود .بعدازاین نقطه عطف ،با افزایش بیشتر سرعت دورانی سیستم،
فرکانسهای پسرو و پیشرو سیستم هر دو افزایش مییابند و شاخههای
فرکانسی پایینی و باالیی سیستم باهم موازی میشوند .همانطور که در این
شکل نشان دادهشده است ،با کاهش پارامتر گرادیان مدول االستیک ،سرعت
دورانی دایورژنس سیستم کاهش مییابد .همچنین ،به ازای سرعتهای
دورانی کمتر از سرعت دورانی دایورژنس ( ،)Ω<Ωdبا کاهش  ،αEهردوی

علی فروغی و محمد رضا قضاوی
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ناپایداری دایورژنس را تجربه کند ،اما به ازای  ،P>8.9تنها ناپایداری فالتر را
متحمل میشود .نقشه پایداری نشان می دهد که با افزایش سرعت دورانی تیر
و درنتیجه افزایش اثرات ژیروسکوپیک در سیستم ،نواحی پایداری گسترش
مییابند .بر اساس شکل  ،6با افزایش پارامتر گرادیان مدول االستیک،
مرزهای دایورژنس به سمت نیروهای محوری فشاری و سرعتهای دورانی
بیشتر جابجا میشوند .بهبیاندیگر ،با افزایش  ،αEناحیه پایداری اولیه برای
سیستم بزرگتر می شود .ازآنجاکه افزایش پارامتر گرادیان مدول االستیک
خاصیت افزایش سختی دارد ،درنتیجه محدوده فالتر نیز به سمت نیروهای
محوری بزرگتر جابجا میشوند و پدیده فالتر در نیروهای محوری فشاری
بزرگتر رخ میدهد .براساس شکلهای  ،6-3افزایش سرعت دورانی و سرعت
محوری در سیستم ،به ترتیب موجب کاهش سرعت محوری دایورژنس و
سرعت دورانی دایورژنس میشود .سرعت دورانی دایورژنس سیستم برحسب
پارامتر گرادیان مدول االستیک در شکل  7نشان دادهشده است .منحنیهای
سرعت دورانی دایورژنس سیستم به ازای تمامی سرعتهای محوری با افزایش
 ،αEافزایشی هستند .با افزایش سرعت محوری سیستم ،سرعتهای دورانی
دایورژنس سیستم کاهش مییابند .همچنین برای سرعتهای محوری بزرگ،
به ازای مقادیر کوچک  ،αEسرعت دورانی دایورژنس ناپدید میشوند .در این
حالت تیر متحرک محوری حتی در نبود حرکت چرخشی ،در شرایط فالتر
قرار دارد که با افزایش سرعت محوری سیستم ،محدوده رخداد ناپایداری
فالتر نیز افزایش مییابد.

علی فروغی و محمد رضا قضاوی

هنگامیکه  P=0است ،در شکل  10رسم شده است .همانطور که انتظار
میرفت.

a

 -3-5اثر پارامتر گرادیان چگالي
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در این بخش فرض میشود که چگالی سیستم بهطور خطی در راستای
طولی تیر درجهبندیشده است .برای بررسی اثرات تغییرات محوری چگالی بر
رفتار ارتعاشاتی سیستم ،تغییرات فرکانس پایهای پسرو و پیشرو سیستم
برحسب سرعت محوری به ازای پارامترهای گرادیان چگالی مختلف در نبود
نیروی محوری فشاری ،هنگامیکه  Ω=9.5است ،در شکل  8رسم شده
است .همانطور که مشاهده میشود با افزایش  ،αρفرکانسهای پایهای پیشرو
سیستم به ازای تمامی سرعتهای محوری کاهش مییابد .همچنین ،برای
سرعتهای محوری کمتر از سرعت محوری دایورژنس ( ،)u<udبا افزایش
پارامتر گرادیان چگالی فرکانس پایهای پسرو کاهش مییابد ،درحالیکه برای
 ،u>udاین روند معکوس میشود .ضمناً همانطور که مشخص است با
افزایش  ،αρسرعتهای محوری دایورژنس و فالتر سیستم کاهش مییابد.
تغییرات فرکانس پایهای سیستم برحسب سرعت دورانی به ازای پارامترهای
گرادیان چگالی مختلف هنگامیکه  u=2.5است ،در شکل  9رسم شده است.
همان طور که مشخص است ،با تغییر چگالی سیستم در راستای طولی،
منحنیهای فرکانس پایهای سیستم همچنان موازی باقی میمانند .بر اساس
این شکل ،با افزایش  ،αρفرکانس پایهای پیشرو سیستم به ازای تمامی مقادیر
 Ωکاهش مییابد .همچنین برای  ،Ω<Ωdفرکانس پایهای پسرو سیستم با
افزایش  ،αρکاهش مییابد ،درحالیکه برای  ،Ω>Ωdاین روند معکوس
میشود .درنتیجه می توان گفت پارامترهای گرادیان چگالی و مدول االستیک
اثرات معکوس بر رفتار ارتعاشاتی سیستم دارند .باهدف بررسی دقیقتر رفتار
دینامیکی سیستم به ازای تغییرات  ،αρتغییرات سرعت دورانی دایورژنس
سیستم برحسب پارامتر گرادیان چگالی برای سرعتهای محوری مختلف

b
Fig.5 Fundamental frequency of the system versus rotating velocity
for P=0, ζ=0, αρ=1 (a) u=0 (b) u=3

شکل  5فرکانس پایهای سیستم برحسب سرعت دورانی به ازای P=0, αρ=1,
( ζ=0الف) ( u=0ب) u=3

Fig.6 Stability map of the system in Ω-P plane for ζ=0, u=1, αρ=1

شکل  6نقشه پایداری سیستم در صفحه  Ω-Pبه ازای u=1, αρ=1, ζ=0
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Fig.7 Divergence rotating velocity of the axially graded beam based
on elastic modulus gradient parameter for ζ=0, P=0, αρ=1
شکل  7سرعت دورانی دایورژنس تیر مدرج محوری برحسب پارامتر گرادیان

مدول االستیک به ازای P=0, αρ=1, ζ=0

Fig.8 Fundamental frequency of the system versus axial velocity
for ζ=0, P=0, αE=1, Ω=9.5
شکل  8فرکانس پایهای سیستم برحسب سرعت محوری به ازای Ω=9.5, P=0,

αE=1, ζ=0

علی فروغی و محمد رضا قضاوی

Fig.9 Fundamental frequency of the system versus the rotating
velocity for ζ=0, P=0, u=2.5, αE=1
شکل  9فرکانس پایهای سیستم برحسب سرعت دورانی به ازای P=0, u=2.5,

αE=1, ζ=0

Fig.10 Divergence rotating velocity of the axially graded beam
versus the density gradient parameter for ζ=0, P=0, αE=1
شکل  10سرعت دورانی دایورژنس تیر مدرج محوری برحسب پارامتر گرادیان

چگالی به ازای P=0, αE=1, ζ=0

1185

نشریه علوم و فناوری کامپوزیت

با افزایش سرعت محوری سیستم ،سرعت دورانی دایورژنس سیستم کاهش
مییابد .این موضوع اشاره به آن دارد که کاهش سرعت محوری ،منجر به
بزرگ شدن ناحیه پایداری سیستم میشود ،مخصوصاً در  αρهای بزرگ.
بهعبارت دیگر ،تیرهای چرخان بدون حرکت محوری ،پایداری بیشتری نسبت
به تیرهای تحت حرکت چرخشی و محوری همزمان دارند .عالوه بر این
مشاهده میشود که با افزایش سرعت محوری ،در  αρهای بزرگ سرعت
دورانی دایورژنس سیستم صفر میشود .در این حالت در سیستم ناپایداری
دایورژنس رخ نمیدهد و به ازای تمامی سرعتهای دوران ،ناپایداری فالتر رخ
خواهد داد .یک نکته مهم دیگر در این شکل این است که برعکس نمودارهای
سرعت دورانی دایورژنس در صفحه  ،Ωd-αEمنحنیها در صفحه  Ωd-αρبا
افزایش پارامتر گرادیان چگالی کاهشی میباشند .درنتیجه میتوان گفت
پارامتر گرادیان چگالی بر پایداری سیستم اثر کاهشی دارد.

برای ارزیابی بهتر اثر گرادیان چگالی در راستای طولی سازه بر دینامیک
سیستم ،مرزهای دایورژنس به ازای  αρهای مختلف هنگامیکه  P=0است،
رسم شده است و با حالت ایزوتروپیک مقایسه شده است .همانطور که
قابل مشاهده است ،در مقایسه با سیستم ایزوتروپیک ،با افزایش پارامتر
گرادیان چگالی پدیده دایورژنس در سرعتهای محوری و دورانی کمتر رخ
خواهد داد و برعکس .پارامتر گرادیان چگالی در ماتریسهای جرم ،دمپینگ و
سختی نقش دارد .با توجه شکلهای  ،11-8میتوان نتیجه گرفت اثر
افزودگی جرم پارامتر گرادیان چگالی بر رفتار دینامیکی سیستم غالب است و
افزایش پارامتر گرادیان چگالی اثر ناپایدارکننده بر سیستم دارد .بر اساس
شکلهای  ،11-3میتوان نتیجه گرفت که افزایش سختی ساختاری بعالوه
کاهش نسبت جرمی ،روشهای مؤثر برای بهبود رفتار پایداری سیستمهای
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بایژیروسکوپیک و روشی برای به تأخیر انداختن شروع ناپایداریهای
استاتیکی و دینامیکی ،همزمان در سیستم هستند.

علی فروغی و محمد رضا قضاوی
چگالی و مدول االستیک به ازای u=1, Ω=4, P=0, ζ=0

در شکل  13اثر توزیعهای مختلف مشخصات مواد بر مرزهای دایورژنس تیر
مدرج محوری هنگامیکه  Ω=2و  P=0است ،نشان دادهشده است .طبق
انتظار مرزهای دایورژنس سیستم به ازای  αE=1و یا  αρ=1بر رویهم
منطبق میشوند .همانطور که مشاهده میشود ،سیستم در حالت تغییرات
محوری چگالی و مدول االستیک ،به ترتیب در حالتهای توزیع نمایی و
خطی پایدارتر است .بهبیاندیگر ،در حالت چگالی متغیر ،توزیع نمایی ،ناحیه
پایداری بزرگتری را پیشبینی میکند ،درحالیکه در حالت مدول االستیک
متغیر ،توزیع خطی منجر به یک سیستم پایدارتر خواهد بود .همچنین
افزایش  αEو کاهش  αρمنجر به یک سیستم پایدارتر میشود.

Fig.11 Effect of density gradient parameter on the divergence
boundaries of the system for ζ=0, P=0, αE=1
شکل  11اثر پارامتر گرادیان چگالی بر مرزهای دایورژنس سیستم به ازای P=0,

αE=1, ζ=0

 -4-5اثر پروفایل توزیع مشخصات مادی
در این بخش فرض میشود که چگالی و مدول االستیک سیستم
جداگانه بهصورت خطی یا نمایی در راستای طولی تیر درجهبندیشدهاند .در
شکل  ،12فرکانسهای پایهای پسرو و پیشرو سیستم با توزیعهای نمایی و
خطی مشخصات مادی برحسب پارامترهای گرادیان چگالی و مدول االستیک
هنگامیکه  u=1و  Ω=4رسم شدهاند .همانطور که مشخص است فرکانس
پایهای سیستم با افزایش  αEو  αρبه ترتیب افزایشی و کاهشی هستند .ذکر
این نکته حائز اهمیت است که هنگامیکه  αE=1و یا  αρ=1است ،سیستم
به حالت ایزوتروپیک کاهش مییابد ،درنتیجه در این حالت فرکانسهای
طبیعی برای توزیعهای نمایی و خطی مشخصات مادی سیستم باهم برابر
هستند .یک ویژگی مهم دیگر در این نمودار این است که در مقایسه با
تغییرات نمایی مدول االستیک ،فرکانسهای پایه سیستم به ازای تغییرات
خطی مدول االستیک بزرگتر هستند .درحالیکه فرکانسهای پایهای سیستم
در حالت تغییرات نمایی چگالی در مقایسه با تغییرات خطی چگالی بزرگتر
هستند.
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Fig.12 Fundamental frequencies of the axially graded beam versus
the density and elastic modulus gradient parameters for ζ=0, P=0,
u=1, Ω=4
شکل  12فرکانسهای پایهای تیر مدرج محوری برحسب پارامترهای گرادیان
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Fig.13 Divergence axial velocity of the axially graded beam versus the
density and elastic modulus gradient parameters for ζ=0, P=0, Ω=2
شکل  13سرعت محوری دایورژنس تیر مدرج محوری برحسب پارامترهای گرادیان

چگالی و مدول االستیک به ازای Ω=2 , P=0 , ζ=0

 -5-5اثر تغییرات همزمان چگالي و مدول االستیک
فرض میشود که چگالی و مدول االستیک سیستم بهطور همزمان
( )αρ=αE=αبهصورت خطی در راستای طولی تیر درجهبندیشدهاند .در
شکل  ،14تغییرات سرعت محوری دایورژنس سیستم برحسب پارامتر
گرادیان ( )αبرای بارهای محوری مختلف ترسیمشده است .همانطور که
واضح است ،مرزهای دایورژنس سیستم که بهصورت عددی محاسبه شدهاند،
با نتایج حل تحلیلی مطابقت خوبی دارد .همانطور که انتظار میرود با کاهش
نیروی محوری فشاری و یا افزایش نیروی کششی ،مناطق پایداری سیستم
بزرگ میشوند .همانطور که مشاهده میشود ،در حالت نیروی فشاری
افزایش پارامتر گرادیان خاصیت پایدارکننده بر سیستم دارد ،درحالیکه در
حالت نیروی کششی ،افزایش پارامتر گرادیان خاصیت ناپایدارکننده بر
سیستم دارد .همچنین ،یک تغییر سریع در سرعت محوری دایورژنس سیستم
در مقادیر کم پارامتر گرادیان مشاهده میشود .از سوی دیگر ،به ازای مقادیر
بزرگ  ،αسرعت محوری دایورژنس سیستم ،حساسیت خود را نسبت به
نیروی محوری از دست میدهد و مرزهای پایداری به ازای نیروهای محوری
مختلف ،باهم موازی میشوند .بنابراین ،میتوان با تعیین همزمان گرادیان
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چگالی و مدول االستیک در راستای طولی اثرات ناپایدارکننده نیروی محوری
فشاری را تقلیل داد.
 -6-5اثر ویسکوزیته
درنهایت باهدف بررسی اثر مواد ویسکواالستیک بر دینامیک سیستم ،قسمت
موهومی و حقیقی دو جفت فرکانس طبیعی اول ارتعاشات (شامل
فرکانس های پسرو و پیشرو) تیر برحسب سرعت متحرک محوری در شکل
( 15الف-ب) به ازای دو مقدار مختلف از پارامتر ویسکواالستیک ) (ζنمایش
دادهشده است .همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش خاصیت
ویسکواالستیک مواد ،سرعت بحرانی دایورژنس سیستم تغییر نمیکند که این
ویژگی با راهحل تحلیلی ارائهشده در پیوست ،قابلاثبات است .ازآنجاییکه
سیستم ویسکواالستیک ،ناپایستار است ،فرکانسهای طبیعی سیستم قبل از
رخداد دایورژنس مختلط میشوند ،مخصوصاً فرکانسهای مودهای باالتر.
براساس شکل -15ب ،هنگامیکه سیستم ویسکواالستیک باشد ،قسمت
موهومی منحنیهای فرکانسی ،تقارن خود را نسبت به محور  xاز دست
میدهند .ضمناً همچنان که مشاهده میشود ،سیستم ویسکواالستیک ،روند
تکامل پایداری "پایدار-فالتر مود اول-دایورژنس مود دوم" را تجربه میکند.
درنتیجه می توان گفت ،در مقایسه با سیستم ایزوتروپیک ،مواد
ویسکواالستیک روند تکامل پایداری سیستم را تغییر میدهند .درمجموع
می توان گفت که پایداری کیفی تیرهای متحرک محوری به اثرات مواد
ویسکواالستیک سیستم وابستگی دارد ،درحالیکه گرادیان محوری مواد ،نقش
قابلتوجهی در تعیین مقدار کمی سرعت بحرانی و فرکانسهای طبیعی
سیستم دارد.
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است .اگر در سیستم ناپایداری دایورژنس رخ دهد ،افزایش پارامتر گرادیان
مدول االستیک و کاهش پارامتر گرادیان چگالی ،فرکانس پایهای پسرو را در
سرعت های کمتر و بیشتر از سرعت محوری دایورژنس به ترتیب افزایش و
کاهش میدهند ،در غیر این صورت ،منجر به کاهش فرکانس پایهای پسرو
سیستم میشود .در حالت چگالی متغیر و مدول االستیک متغیر ،به ترتیب
توزیعهای نمایی و خطی منجر به فرکانسهای بزرگتر و سیستم پایدارتر
میشوند .همچنین ،فهمیده شد که پارامترهای گرادیان چگالی و مدول
االستیک ،به ترتیب اثرات ناپایدارکننده و پایدارکننده بر سیستم دارند.
بهبیان دیگر ،در مقایسه با تیرهای ایزوتروپیک ،تیرهای مدرج محوری
هنگامیکه چگالی و مدول االستیک در راستای طولی سیستم به ترتیب کاهش
و افزایش یابند ،پایدارتر خواهند بود .نتیجه پژوهش حاضر نشان داد که
تغییرات سرعت دورانی ،تأثیری بر آستانه ناپایداری فالتر سیستم ندارد .نشان
داده شد که با تنظیم درست تغییرات محوری مواد میتوان مرز ناپایداری
دایورژنس را حذف نمود و محدودههای ناپایداری فالتر را به تعویق انداخت.
نتایج نشان دادند که با تعیین همزمان گرادیان چگالی و مدول االستیک در
راستای طولی می توان اثرات ناپایدارکننده نیروی محوری فشاری را تقلیل داد.
مدلسازی و نتایج پژوهش حاضر میتواند در طراحی سیستمهای
بایژیروسکوپیک غیرهمگن مفید باشد.

a

Fig.14 Divergence axial velocity of the system versus gradient
parameter for ζ=0, Ω=1
شکل  14سرعت محوری دایورژنس سیستم برحسب پارامتر گرادیان به ازای

Ω=1 , ζ=0

در این مقاله ،یک تحقیق مفصل بر روی دینامیک سازهای تیرهای مدرج
محوری با حرکت محوری و دورانی تحت بارمحوری خارجی انجامشده است.
روشهای عددی و تحلیلی بهکاربرده شدهاند تا شرایط ناپایداری دایورژنس و
فالتر سیستم مطالعه شود .اثر پارامترهای مختلف مانند تغییرات محوری
خصوصیات مادی ،نیروی محوری ،سرعت محوری و دورانی بر رفتار ارتعاشاتی
سیستم بررسی شد .نتایج نشان دادند که با افزایش مدول االستیک و کاهش
چگالی در راستای طولی سیستم ،فرکانس پایهای پیشرو سیستم افزایش
مییابد .اثر گرادیان محوری مواد بر فرکانس پایهای پسرو سیستم پیچیدهتر

b
Fig.15 (a) Real and (b) imaginary parts of two first natural
frequencies based on axial velocity for P=0, u=2, Ω=5, ζ=0.001

شکل ( 15الف) قسمت حقیقی و (ب) مجازی دو فرکانس طبیعی اول برحسب
سرعت محوری به ازای P=0 , ζ=0.001, Ω=5
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 -6نتیجهگیری

علی فروغی و محمد رضا قضاوی

 پیوست-7
 کمترین فرکانس،هنگامیکه سیستم سرعت محوری یا دورانی بحرانی دارد
طبیعی سیستم یعنی فرکانس پایهای پسرو سیستم صفر میشود و سیستم
 بهمنظور استخراج.]41[ سختی خود را به ازای مود اصلی از دست میدهد
) با در نظر گرفتن یک مود19(  معادله،سرعت بحرانی مربوط به مود اول
:]42[  به معادله زیر کاهش مییابد،)r=s=1(
𝑚11
[𝑚
21

𝑚12
𝑐11 𝑐12
𝑚22 ] 𝐪̈ 1 (𝜏) + [𝑐21 𝑐22 ] 𝐪̇ 1 (𝜏)
𝑘
𝑘12
+ [ 11
] 𝐪 (𝜏) = 0
𝑘21 𝑘22 1

)a-1(

:با تغییرات خطی مشخصات مادی میتوان نوشت
𝑘11 = 𝜋

4 (𝛼

𝐸

+ 1) − 𝜋 2 ((𝛼𝜌 + 1)𝑣 2 + 2𝑃)
− 𝑣 2 (𝛼𝜌 − 1) − Ω2 (𝛼𝜌 + 1)

𝑘12 = 2𝑣𝛼𝜌 − 4Ω

)a-3(

𝑘13 = 2𝑣(𝛼𝜌 − 2) + 4Ω
𝑘22 =

𝜋 4 (𝛼𝐸

)a-2(

2

)a-4(
2

+ 1) − 𝜋 ((𝛼𝜌 + 1)𝑣 + 2𝑃)
− 𝑣 2 (𝛼𝜌 − 1) − Ω2 (𝛼𝜌 + 1)

)a-5(

 هنگامیکه،[43] بر طبق تئوری پایداری سیستمهای خطی ژیروسکوپیک
.]44[  دترمینان ماتریس سختی صفر میشود،مقادیر ویژه سیستم صفر شود
درنتیجه سرعت محوری (یا دورانی) بحرانی سیستم را میتوان از رابطه زیر به
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𝑘11 𝑘22 − 𝑘12 𝑘21 = 0

)a-6(
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