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چكيده
امروزه استفاده از سازههای کامپوزيتي به علت نسبت استحکام به وزن باال و خصوصيات مناسب ارتعاشاتي در بسياری از صنايع مخصوصا
سازههای دريايي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است .يکي از پايهای ترين اجزای تشکيل دهنده بسياری سازها ميتواند به صورت يک
تير در نظر گرفته شود که نقش مهمي در طراحي سازهای دارد لذا بررسي تير کامپوزيتي اليهای از لحاظ ارتعاشاتي يکي از مسائل پايهای در
توليدات صنعتي است .متفاوت بودن خصوصيات مکانيکي در جهات مختلف 1به طراح امکان ايجاد طرحههای مختلف و مناسب برای بارگذاری
و شرايط مرزی خاص ميدهدتا از اثرات مخرب تشديد در سازه ها که منجر به خرابي ميشود ،ممانعت به عمل آيد .در مطالعه حال حاضر با
استفاده از روشهای تحليلي مانند تئوری تيموشنکو و اولر برنولي با کمک از تئوری کالسيک ورقها فرکانس طبيعي ارتعاشات در صفحه x-
 yو x-zبرای يک نمونه تير تقويت شده با الياف شيشه بدست ميآيد سپس با مدلسازی به روش اجزامحدود در نرم افزار انسيس ارزيابي از
صحت نتايج اين روش انجام ميشود .مشاهده ميشود که نتايج به يکديگر نزديک است .بعد از آن تاثير پارامترهايي مانند زاويه الياف و ابعاد
تير در سه بعد روی ميزان فرکانس ارتعاشات در هر دو صفحه مورد بررسي و مقايسه قرار ميگيرد .در انتها با اليهچينيهای مختلف چيدماني
متناظر با بيشترين فرکانس بدست آورده ميشود.
واژگان کليدي :تير کامپوزيت چند اليه ،فرکانس طبيعي ،چيدماني اليهها ،تئوري تيموشنكو و اولر برنولي.
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شاد .در اين راساتا ارتعاشات خار از صفحه تير کامپوزيتي
 cross-plyمتقاارن باا روش مااتريس متقارن انجام شاااد و
همچنين اثرات تغيير شاکل برشاي و اينرساي چرخشي نيز
اعمال شد [.]7
همچنين در مطاالعاهای تئوری مرتبه باالتری برای تيرهای
دو سر ساده کامپوزيتي اليهای و ساندويچي با سطح مقاطع
ضااخيم و نازم گوناگون ارائه شااد [ .]19ضاامنا تحليلهای
اجزا محدود زيادی در اين زمينه ارائه شااد .مثال يک تئوری
برای تيرهای کامپوزيتي ارائه شااد و يک مقايسااه بين نتايج
تحليلي تئوری و اجزا محاادود تحليالهااای اساااتاااتيکي و
ارتعاشااااتي در کامپوزيتهای  cross-plyو  angle-plyانجام
شد [.]11
ضاامنا به روش اجزا محدود بر اسااات تئوری تغيير شااکل
برشاااي مرتباه اول ياک تحليال ارتعاشااااتي برای تيرهای
کاامپوزيتي اليهای ارائه شاااد [ .]12،13در تحقيقي ديگر
تحليالهاای ارتعاشاااات آزاد تيرهای کامپوزيتي اليهای 2با
اسااتفاده ازجابجايي دو مرتبه باالتر بر اسااات تئوری تغيير
شااکل برشااي و اجزا محدود ارائه شااد [ .]11در مطالعهای
ديگر روابطي بر مبنای حساب تغييرات و تيوری تغيير شکل
برشي مرتبه باالتر اراده شد [ .]15تيوری تغيير شکل برشي
برای تحليل سختي ديناميکي تيرهای اليهای کامپوزيتي نيز
مورد استفاده قرار گرفت [.]19
تمرکز بيشاااتر مطاالعاات قبلي روی ارتعااشاااات خار از
صفحهای بودهاست در مطالعه حال حاضر اثرات ابعاد تير و و
زاوياه الياف و چيدماني اليههای مختلف هم در ارتعاشاااات
خار از صفحه و هم ارتعاشات صفحهای بررسي ميشود.

 -1مقدمه
امروزه ساااختارهای کامپوزيت اليهای تقويت شااده با الياف
کااربردهاای زياادی در صااانايع دريايي و عمران و ...دارند.
اسااتحکام باال نساابت به وزن و تحمل تنشااهای خسااتگي و
دوام باال مزيتهای اين سااازهها نساابت به سااازههای فلزی
اساات .بررسااي ويژگيهای ارتعاشاااتي سااازهها در چنين
صااانايعي يکي از جنبههای مورد عالقه مهندساااان در اين
ساااالها اسااات .چنانچه فرکانس بار تحريک اعمال شاااده با
فرکاانس طبيعي ساااازه برابر باشاااد منجر به جابجاييهای
بزرگ و نهايتا تخريب ساااازه ميشاااود .پيدا کردن فرکانس
طبيعي و شاکل مدها به طراح کمک ميکند تا با تغيير وزن
و يا ميزان ميرايي ،فرکانس طبيعي ساايسااتم را از فرکانس
تحريک برای جلوگيری از پديده تشااديد دور کند .به همين
دليل کامپوزيتها امکان سازگاری با شرايط ديناميکي خاص
را دارند [.]1
در اين راسااتا سااازههای کامپوزيتي خاصااي مانند پرههای
توربين ،باال هواپيماا ،پرههاای چرخ باال ،تختاه شااانا و...
ضااارورت مطاله ارتعاشاااات تير کامپوزيتي را ايجاد ميکند
[ .]2گساااتردگي تيرهای کامپوزيتي باعث شاااد روشهای
تحليلي مختلفي به منظور بررساي ارتعاشاات آنها ارائه شود
[.]5-3
تئوری ساده اولر برنولي به علت صرف نظرکردن اثرات برش
و کرنش نرماال برای تيرهاای نااازم مناااساااب بود و برای
تيرهای انيزوتروپيک 1و ضاااخيم کارايي خوبي نداشااات به
همين دليل تئوری تغيير شاکل برشي مرتبه اول تيموشنکو
کاه اثرات برش را در نظر ميگرفات بهبود يافت که البته به
علت ثابت بودن کرنش برشي در امتداد ضخامت يک فاکتور
تصحيحي برای آن نيز تعريف شد [ .]5در ادامه افراد زيادی
در تيرهاای اليه گذاریشاااده تحقيق کردهاند ،مايلر و ادامز
ارتعاشااات ورق يک ساار آزاد -يک ساار درگير را برای تير
ارتوتروپيک بدون اثرات برش بررساااي کردند [ .]9در ادامه
حل دقيقي بر اسااات تئوری تيموشاانکو کامپوزيت اليهای
متقارن برای  19شار مرزی ارائه داد [ .]9سپس يک حل
تحليلي برای تير کامپوزيتIشاااکل  FRPبر اساااات تئوری
خطي والسو ارائه شد [.]8
در ادامه مطالعات زيادی بر اسااات تئوری اليهای کالس ايک
(تئوری مرتبه اول تيموشااانکو و تئوری مرتبه باالتر) انجام
Unisotropic

 -2نمونه مورد مطالعه
در اين پژوهش يک تير کامپوزيتي اليهچيني شااده با الياف
شايشاه و رزين اپوکسي با ابعاد  39،999و 3ميليمتر(شکل
( ))1مورد از لحاااظ ارتعاااشاااااتي مطااالعااه قرار ميگيرد.
خصااوص ايات مکانيکي اين تير مانند مدول االسااتيس ايته و
مدول برشاي و ضريب پواسون در جهتهای طولي و عرضي
و ضخامت بايد به عنوان پارامترهای ورودی در روش تحليلي
و اجزا محدود وارد شوند (جدول ( ))1که اين خصوصيات بر
اسات يک تحقيق انتخاب شده است [.]19

1

(Laminated Composite Beams (LCBs
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 مي توان ورق را تحت بارگذاری محوری و برشي داخل
صفحهای در نظر گرفت که منجر به معادله زير برای
کرنش ميشود
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شكل ( )1تير اولر بونولي بعد از تغيير شكل.

()1

جدول( )1خصوصيات مكانيكي تير کامپوزيت اليهاي با الياف
شيشه.
پارامتر ويژگي ماده

مقدار

مدول االستيسيته در راستای طولي E 1 GPa 

1969

مدول االستيسيته در راستای عرضي E 2 GPa 

1169

مدول االستيسيته در راستای عرضي E 3 GPa 

1169

چگالي کامپوزيت



m 3 

c  kg


که عبارت موجود در کروشااه اول و دوم در ساامت راساات
تساوی به ترتيب کرنشها و انحنای صفحه مياني ميباشند.
بعاد از آن رابطاه تنش با کرنشها و انحنا بدسااات ميآيد
وساااپس باا انتگرالگيری از هر اليه  ،نيرو و ممان در واحد
طول در صفحه  X-Yدر راستای ضخامت ورق به صورت زير
بدست ميآيد:

2919

مدول برشي در صفحهG 12(GPa ) 2-1

5635

مدول برشي در صفحه G 13(GPa ) 3-1

5635

مدول برشي در صفحه G 23(GPa ) 3-2

5622

ضريب پواسون  12 2-1

9631

ضريب پواسون  13 3-1

9631

ضريب پواسون  23 3-2

9611

درصد حجمي الياف
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 -3مفااهيم تئوريتورق کالساايک و تيموشاانكو و
اولربرنولي
 - 1-3تئوري تورق کالسيک:
با اسااتفاده از تئوری تورق کالساايک( )CLTميتوان رابطه
جابجايي-کرنش در سااه بعد را برای ورق اليهگذاری شااده
تحت بارهای محوری و برشااي و ممان خمشااي و پيچشااي
بدسااات آورد .در اين راساااتا فرضاااهای زير در نظر گرفته
ميشود:
 هر اليه همگن و اورتوتروپيک است.
 الي ه نازم است و به صورت داخل صفحه بارگذاری
ميشود.
 جابجاييها در راستای اليه کوچک و پيوسته هستند.
 هر اليه االستيک است(رابطه تنش-کرنش خطي است).
 لغزشي بين اليه ها بوجود نميآيد.
 کرنشهای برشي عرضي قابل صرف نظر کردن است.
 کرنش عمودی عرضي قابل صرف نظر کردن است.
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و نهايتا با توجه به نوع هندسااه و کمي محاساابات ،ميتوان
انتگرالها را حل نمود .عالوهبراين ،ساااختيها برای هر اليه
منحصار به فرد هستند .بنابراين به رابطه زير ميتوان دست
يافت.
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جاابجااييهاای کوچاک و باارگذاری جانبي کاربرد دارد در
حقيقت اين تئوری حالت خاصاي از تئوری تيموشنکو است
که برای محاساابه تغيير شااکل برشااي مورد اسااتفاده قرار
ميگيرد و به تيرهای ضااخيم اعمال ميشااود .بعد از خمش
تير اولر برنولي هر سطح مقطع تي ر نسبت به محور خنثي با
زاويه  79درجه باقي ميماند.
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[ ]B[ ،]Aو [ ]Cبه ترتيب ماتريسهای سختي کششي،
کوپلينگ و خمشي هستند .با ترکيب معادالت ميتوان به
يک رابطه ماتريسي کلي رسيد که نيروها و ممانها را توسط
 ABDماتريس به ماتريس کرنش و انحنا ارتبا دهد و سپس
با معکوت کردن رابطه ماتريسي حاصل ميتوان رابطه کرنش
و انحنا را برحسب ماتريس نيرو و ممانها به صورت زير بدست
آورد.
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شكل ( )2تير اولر بونولي بعد از تغيير شكل.

تير مورد تحليال در اين مطاالعه اورتوتروپيک اسااات و دو
محور تقاارن  Yو  zدارد .جرم نيز نسااابت به اين محورها
متقاارن اسااات .فرکاانس زاويهای تير کامپوزيتي اليهای به
صورت زير بدست ميآيد [18و:]17
ارتعاشات در صفحه :x-z
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 -3-3تئوري تيموشنكو
تئوری تيموشانکو برای محاسابه تغيير شکل برشي و اثرات
اينرسي چرخشي مناسب است که برای تحليل رفتار تيرهای
کوتااه و تيرهای کامپوزيتي سااااندويچي و يا تيرهای تحت
تحرياکهاای با فرکانس باال که طول موجشاااان نزديک به
ضاخامت تير اسات ،مناساب اسات(شاکل ( .))3اين تئوری
فرض عمود بودن صفحات بر خط مرکزی تغيير شکل يافته
را ديگر در نظر نميگيرد و کرنش برشي را برای مجموعه در
نظر ميگيرد.
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سختيهای معادل طبق روابط زير بدست ميآيند:
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ارتعاشات در صفحه :x-y

که ] [d] [c] [b] [aبه ترتيب ماتريس تسليم ،کششي،
کوپلينگ و خمشي ميباشند و به صورت زير بدست ميآيند:
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 -2-3تئوري اولر برنولي
تئوری اولر برنولي بر مبنای تئور االستيسيته خطي است که
برای محااسااابه حداکثر با متحمل شاااده و خيز تير مورد
اسااتفاده قرار ميگيرد (شااکل ( .))2اين تئوری در محدوده
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تحليلهای غير خطي کرنش بزرگ و چرخشاااهای بزرگ و
تحليلهای خطي مناسااب اساات .تغيير در ضااخامت المان
برای تحليلهای غير خطي در نظر گرفته ميشااود و ضاامنا
برای مدلساازی کامپوزيتهای اليهای و ساندويچي استفاده
ميشااود .تئوری حاکم بر اين المان تئوری مرتبه اول تغيير
شااکل برش اي اساات .شااکل زير هندسااه ،موقعيت گرهها و
سيستم مختصات مربوطه المان را نشان ميدهد.

تير تيموشنکو

شكل ( )3تير اولر بونولي بعد از تغيير شكل.

 -2-4نوع تحليل
اگر مدول برشااي ماده تير نامحدود باشااد و بنابراين تير در
برش مانند جسااام صااالب عمل کند و اگر اثرات اينرساااي
پيچش اي صاارفنظر شااود ،تئوری تيموشاانکو به تئوری تير
معمولي تبديل ميشاود .فرکانس زاويهای تير تيموشنکو به
صورت زير بدست ميآيد [17و:]29
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آناااليز مودال برای تعيين فرکااانس طبيعي تير کااامپوزيتي
استفاده ميشود و روش بالم لنسزوت 2برای حل معادالت
حاکم در آناليز مودال برای بدساات آوردن  9تا از شااکلهای
مد کاربرد دارد.
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 -5ارزيابي نتايج تحليلي و اجزا محدود
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نتااايج فرکااانس طبيعي  9مود اول مربو بااه ارتعاااشاااات
خمشاي صفحهای ( )x-yو خار از صفحهايئ( )x-zتوسط
نرم افزار انسااايس و تئوری اولر برنولي و تيموشااانکو در
شااکلهای ( )5و ( )9نشااان داده شاادهاساات .نمونه مورد
مطاالعاه در اينجاا تير کامپوزيتي چهار اليهای با جهتيابي
زاوياهای يکنواخت اسااات .که زاويه تمامي الياف 19درجه
اسات .با اساتفاده از کدنويسي در نرم افزار مطلب بر اسات
روابط بيان شاده در قسمت قبل پارامترهايي مانند ماتريس
 ،ABDساااختي خمشاااي معااادل و ديگر ويژگيهااای ورق
کاامپوزيتي الياهای بادسااات آماد و بعاد از آن باا اعمااال
تئوریهای اولر برنولي و تيموشانکو فرکانسها بدست آمده
است.

s
yi

s
Zi

h

5 2
S zz  b  Q55dZ
6 h

()15

2

Q55  G13 cos2   G 23 sin2 

()19
ساختي برشاي در جهت ( yساختي برشي جانبي) با رابطه
زير تعيين ميشود
()19

 - 4تحليل به روش اجزا محدود با

b
1.2a66

S yy 

انسيس1

 -1-4نوع المان
 SHELL281الماني اسااات که در نرم افزار انسااايس برای
مدلسااازی ساااختارهای با پوسااتههای نازم تا نساابتا کلفت
اسااتفاده ميشااود .اين المان  8گره دارد که هر گره شااش
درجه آزادی دارد .درجات ازادی شاااامل جابجايي خطي در
جهت  y،xو  zو چرخش حول محورهای  y ،xو  zاست که
در شاااکل ( )1نشاااان داده شاااده اسااات .اين المان برای

Ansys

شكل ( )4المان  shell281در نرم افزار انسيس.

1

Block Lanczos
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همانطور که مشاهده ميشود نتايج ،اختالف کمي با يکديگر
دارند و در حالت ارتعاشاااات در صااافحه  X-Yنتايج مقادير
فرکانس طبيعي مربوطه شکلهای مد روش اولر برنولي باالتر
از دو روش ديگر اساات و اين به علت اين اساات که تئوری
برنولي ،تير را با انعطاف کمتری نساابت به دو روش ديگر در
نظر ميگيرد .اما اين نکته در مورد ارتعاشات ورق در صفحه
 X-Zبرقرار نيسات و مقادير فرکانس طبيعي بدست آمده از
انسيس بيشتر است.
ضامنا نظر به اينکه الياف در صفحه  X-Yميباشند و هنگام
خمش حول محور  ،Zصاافحه مقاومت بيشااتری نساابت به
خمش حول محور  Yنشاان ميدهد و ارتعاشااات در صفحه
 X-Zنسبت به صفحه  X-Yراحتتر است و فرکانس طبيعي
نيز کمتر ميشود.

 -6تاثير پارامترهاي موثر در ارتعاشات
 1-6تاثير زاويه الياف
بعد از اعتبار سنجي نتايج روش اجزا محدود ،تاثير زاويه الياف
در محدوده مقادير  9تا  189درجه روی نتايج فرکانس
طبيعي مربو به شکل مود اول در ارتعاشات ورق در صفحات
 X-Yدر شکل نشان داده شده است .همانطور که پيش بيني
ميشد مطابق شکل  9يک تقارن اطراف زاويه  79درجه به
علت تقارن در سختي ورق وجود دارد .در ادامه برای مقايسه
بيشتر نتايج فرکانس طبيعي شش مد اول برای ارتعاشات در
صفحه  x-yو  X-Zدست ميآيد (شکلهای  .)11-8به طور
کلي با تغيير زاويه تا زاويه  59درجه در هر شش حالت با
مقدار فرکانس با شيب نسبتاّ تندی مقادير فرکانس کم مي-
شود و اين شيب از  59تا  79درجه هموارتر است.

فرکانس طبيعي مربو به شکل مد اول

انسيس

تيموشنکو
اولر بونولي

فرکانس طبيعي ()HZ
زاويه الياف

شماره شکل مد

شكل ( )7تاثير زاويه الياف در فرکانس طبيعي مود اول در

شكل ( )5مقايسه نتايج فرکانس طبيعي ارتعاشات در صفحه x-

صفحه.x-y

 yبه روشهاي تحليلي و اجزا محدود.
مد سوم

مد دوم
مود اول

انسيس

تيموشنکو
اولر بونولي

فرکانس طبيعي ()HZ

فرکانس طبيعي()Hz

شماره شکل مد

زاويه الياف

شكل ( )6مقايسه نتايج فرکانس طبيعي ارتعاشات در صفحه x-z

شكل ( )8تاثير زاويه الياف در فرکانس طبيعي مودهاي

به روشهاي تحليلي و اجزا محدود.

ارتعاشات صفحه .x-y
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 -2-6تاثير طول و پهنا و ضخامت

مد ششم

مد پنجم
مود چهارم

فرکانس طبيعي()Hz

ابعاد اصلي تير  969،9693و  96993متر است و در اين قسمت
تاثير تغييرات اين پرارمترها روی فرکانس طبيعي با نرم افزار
انسيس بررسي ميشود .نکته قابل ذکر اين است که تغييرات
به دو صورت انجام شده است در يک حالت دامنه تغييرات
در طول و پهنا و ضخامت به يک ميزان (گامهای  9692متر)
صورت ميگيرد که اين گام برای سه جهت ضخامت ،پهنا و
طول است و در حالت ديگر دامنه تغييرات با گامهايي به
ميزان حدودا  199درصد مقادير طول و پهنا و ضخامت
صورت ميگيرد .انتخاب اين دو گام به اين علت بوده تا اثرات
هر دو افزايش از جنبههای مختلف ديده شود.

زاويه الياف

شكل ( )9تاثير زاويه الياف در فرکانس طبيعي مودهاي
ارتعاشات صفحه .x-y

مد سوم

مد سوم

مد دوم
مود اول

مد دوم
مود اول

فرکانس طبيعي()Hz

فرکانس طبيعي()Hz

زاويه الياف

ضخامت تير()mm

شكل ( )11تاثير زاويه الياف در فرکانس طبيعي مودهاي

شكل ( )12تاثير ضخامت تير در فرکانس طبيعي ارتعاشات

ارتعاشات صفحه .x-z

صفحه  x-yافزايش ضخامت با گامهاي  1012متر.

مد ششم

مد پنجم
مود چهارم

فرکانس طبيعي()Hz

فرکانس طبيعي()Hz

مد سوم
مد دوم
مد اول

ضخامت تير()mm

زاويه الياف

شكل ( )13تاثير ضخامت تير در فرکانس طبيعي ارتعاشات

شكل ( )11تاثير زاويه الياف در فرکانس طبيعي مودهاي

صفحه x-yافزايش ضخامت با گامهايي به اندزه ضخامت تير.

ارتعاشات صفحه .x-z
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مد سوم
مد دوم
مد اول
فرکانس طبيعي()Hz

فرکانس طبيعي()Hz

مد سوم
مد دوم
مد اول

پهنای تير()mm

ضخامت تير()mm

شكل ( )14تاثير ضخامت تير در فرکانس طبيعي ارتعاشات

شكل ( )17تاثير پهناي در فرکانس طبيعي ارتعاشات صفحه x-z

صفحه  x-zافزايش ضخامت با گامهاي  1012متر.

افزايش پهنا با گامهاي  1012متر.
مد سوم
مد دوم
مد اول

مد سوم
مد دوم
مد اول

فرکانس طبيعي()Hz

فرکانس طبيعي()Hz

طول()mm

ضخامت تير()mm

شكل ( )15تاثير ضخامت تير در فرکانس طبيعي ارتعاشات

شكل ( )18تاثير طول در فرکانس طبيعي ارتعاشات صفحه x-y

صفحه  x-zافزايش ضخامت با گامهايي به اندزه ضخامت تير.

افزايش طول با گامهاي  1012متر.
مد سوم
مد دوم
مد اول

فرکانس طبيعي()Hz

فرکانس طبيعي()Hz

مد سوم
مد دوم
مد اول

طول()mm

پهنای تير()mm

شكل ( )19تاثير طول در فرکانس طبيعي ارتعاشات صفحه x-y

شكل ( )16تاثير پهناي در فرکانس طبيعي ارتعاشات صفحه

افزايش ضخامت با گامهاي به اندازه طول اوليه تير.

 x-yافزايش پهنا با گامهاي  1012متر.
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با افزايش پهنا فرکانس طبيعي ارتعاشااات در صاافحه  x-yبا
شاااياب تندی افزايش مييابد در حالي که افزايش فرکانس
طبيعي ارتعاشات در صفحه  x-zبا شيب کمي بوجود ميآيد
زيرا بواسطه افزايش پهنا ،ممان اينرسي حول محور zنيز در
ارتعاشااات صاافحه  x-yبه طور چشاامگيری در مقايسااه با
صفحه  x-zافزايش مييابد و البته شيب افزايش فرکانس در
شاکل مدهای باالتر بيشتر ميشود .با افزايش طول و بدنبال
آن کاهش سختي تير فرکانس طبيعي ارتعاشات  x-yو x-z
کاهش مييابد .اين کاهش برای شکل مدهای باالتر با شيب
بيشاااتری انجاام ميشاااود .و روی هم رفتاه ميزان کاهش
فرکانس در ارتعاشاات صافحه  x-yنسبت به ارتعاشات x-z
چشمگيرتر است.
به طور کلي در ارتعاشااات در صاافحه  x-yتغييرات پهنا در
مقايسه با تغيير طول و ضخامت تاثيرات بيشتری روی مقدار
فرکانس طبيعي دارد و در ارتعاشااات  x-zتغييرات ضااخامت
در مقايسه با تغيير طول و پهنا تاثيرات بيشتری روی مقدار
فرکانس طبيعي دارد .در همه حاالت ارتعاشات (صفحه x-y
و صافحه  ،)x-zشيب تغييرات (کاهش يا افزايش) با افزايش
شماره شکل مود افزايش مييابد.
قابل ذکر است که با مقايسه تغييرات با دو گام ،گامهايي که
به اندازه ابعاد اوليه ضااخات و طول و پهنا ميباشااند به طور
کلي نميتوانااد معي ااری برای برآينااد کلي رونااد تغييرات
فرکانس باشد و پيشبيني بر اسات صرف ّا اين گام ،تشخيص
موثرترين پارامتر ،ضاااخامت و پهنا و طول را با ابهام روبهرو
ميکند.

مد سوم
مد دوم
مد اول

فرکانس طبيعي()Hz

طول()mm

شكل ( )21تاثير طول در فرکانس طبيعي ارتعاشات صفحه x-z
افزايش ضخامت با گامهاي  1012متر.
مد سوم
مد دوم
مد اول

فرکانس طبيعي()Hz

طول()mm

شكل ( )21تاثير طول در فرکانس طبيعي ارتعاشات صفحه x-z
افزايش ضخامت با گامهايي به اندازه طول اوليه تير.

نهايتاّ ميتوان نتايج زير بر اساااات شاااکلهای ()21(-)12
استنتا کرد:
اگر مبنای مقايساه افزايش گام ي کسااان در سه بعد باشد ،با
افزايش ضخامت فرکانس طبيعي ارتعاشات در هر دو صفحه
 x-yو  x-zافزايش ميي اابااد اين افزايش در صااافحااه x-z
چشمگيرتر از صفحه  x-yاست زيرا با افزايش ضخامت ممان
اينرساي حول محور yافزايش بيشتری نسبت به ممان حول
محور zدارد .همچنين شاايب تغييرات در صاافحه  x-yبرای
تمامي شااکل مدها در ضااخامتهای بيشااتر ،بيشااتر و شايب
تغييرات در صااافحاه  x-zبرای تماامي شاااکال مادهاا در
ضخامتهای بيشتر ،کمتر ميشود.

Cross-Ply Laminate

 3-6تاثير چيدمان زاويه الياف در فرکانس ارتعاشات
در اين قسمت به تاثير زاويه الياف در ميزان فرکانس طبيعي
ارتعاشااات صاافحه  x-yو  x-zپرداخته ميشااود .تير با همان
ابعاد اوليه در نظر گرفته ميشاااود .بنا به نوع اليه چيني در
بعضاااي جاها تعداد اليهها فرق ميکند ولي مدلساااازی تير
کامپوزيت اليهای با در نظر گرفتن ضخامت يکسان برای تير
در حالتهای مختلف انجام ميشود و ضخامت تمام اليهها در
يک حالت يکساااان اسااات .طرحهای مختلفي برای تيرهای
کامپوزيتي به صورت زير ميتواند در نظر گرفتهشود:
کاامپوزيت چنداليهای متقاطع ::1اگر زاويه الياف در اليهها
فقط 9و 79درجه باشد ()9/79/9/79

1
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شماره شکل مد
شكل ( )23فرکانس طبيعي ارتعاشات تير کامپوزيتي در صفحهx-

 zدر اليه چينيهاي مختلف نسبت به شكل مودهاي مختلف.

شيب تغييرات در حالتهايي که مقدار فرکانس بيشتری دارند
نيز با افزايش شماره شکل مد بيشتر ميشود .چيدماني يک
جهته الياف در ( )15/15/15/15همانطور که انتظار ميرود
بيشترين انعطاف پذيری وکمترين فرکانس را نتيجه ميدهد.
 -7نتيجهگيري
نتايج تحليل ارتعاشاااتي تير کامپوزيتي با اسااتفاده از روابط
اولر برنولي و تيموشاانکو و روش اجزا محدود بساايار مطابق
يکديگر ميباشند .در ارتعاشات يک تير کامپوزيتي چند اليه
در صااافحه  x-yتغييرات پهنا در مقايساااه با تغيير طول و
ضخامت تاثيرات بيشتری روی مقدار فرکانس طبيعي دارد و
در ارتعاشات  x-zتغييرات ضخامت در مقايسه با تغيير طول
و پهنا تاثيرات بيشتری روی مقدار فرکانس طبيعي دارد .در
بررساي تاثير زاويه به طور کلي چيدماني شبه ايزوتروپيک و
چنداليهای متقاطع در هر دو ارتعاشااات صاافحه  x-zو x-y
نسبت به بقيه چيدمانيها به علت باال بودن فرکانس طبيعي
سخت ترين حالت از لحاظ ارتعاشاتي به شمار ميآيد.

فرکانس طبيعي()Hz

کامپوزيت چنداليهای متقاطع
کامپوزيت متوزان
کامپوزيت شبه ايزوتروپيک
کامپوزيت پادمتقارن
کامپوزيت چنداليهای زاويهدار
15/15/15/15

کامپوزيت شبه ايزوتروپيک
متقاطع
چنداليهای
کامپوزيت
ايزوتروپيک
ت شبه
کامپوزيت
متوزان
کامپوزي
کامپوزيت پادمتقارن
کامپوزيت چنداليهای زاويهدار
15/15/15/15

فرکانس طبيعي()Hz

کاامپوزيات چنادالياهای زاويهدار :1اگر ضاااخامت اليهها با
يکاديگر برابر و در جهتهای  و  زاويه بندی شاااوند
(.))15/-15(s
کامپوزيت پادمتقارن :2اگر ضاااخامت و ماده اليهها در باال و
پايين صاافحه مياني يکسااان باشااد اما زاويه بندی الياف در
اليههای با فواصاال يکسااان از صاافحه مياني عالمت متفاوت
داشته باشند (.)15/-39/39/-15
کامپوزيت متوزان :3اگر اليههای به صور ت جفت با ضخامت
و ماده يکسان داشته باشد و زاويه الياف به صورت  و 
باشد (.)15/-39/-15/39
کامپوزيت شبه ايزوتروپيک :1اگر ماتريس سختي کششي آن
همانند يک ماده ايزوتروپ باشد .لزوما بدين مفهوم است که
کامپوزيت اليهای ب تعداد  N  3اليه با ضااخامت يکسااان
و  Nزاويه مساوی بين زاويه بندی الياف مجاور وجود داشته
باشد.
باا توجاه باه شاااکالهای ( )22و ( )23چيدماني شااابه
ايزوتروپيک و چنداليهای متقاطع در هر دو ارتعاشات صفحه
 x-zو  x-yنسااابات باه بقياه چيدمانيها به علت باال بودن
فرکانس طبيعي ساخت ترين حالت به شمار ميآيد .البتهبه
طور خاص در صفحه  x-yچيدماني چنداليهای متقاطع و در
صااافحه  x-zچيدماني شااابه ايزوتروپيک باالترين فرکانس
طبيعي را دارند.

 -8فهرست عالئم
شماره شکل مد

EI yy

شكل ( )22فرکانس طبيعي ارتعاشات تير کامپوزيتي در صفحهx-

EI zz

 yدر اليه چينيهاي مختلف نسبت به شكل مودهاي مختلف.

d11

سختي خمشي حول

محور N. m , y
2

سختي خمشي حول محور

2

z N. m ,,

درايه 1-1از ماتريس تسليم خمشي کامپوزيت اليهای
)(1/N .m

Angle-Ply Laminates
Antisymmetric Laminate

1

Balanced Laminates
Quasi-Isotropic Laminates

2
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a11

(m/N)

طول تير

L

سختي برشي انتقال يافته

Q55

.زاويه بين جهت الياف و محور طولي تير است

 از ماتريس تسليم کششي کامپوزيت اليهای9-9 داريه
a66
(m/N)است
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