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چکيده
در اين مقاله فرمولبندي و حل تحليلي مسأله تير انعطاف پذير با خواص مكانيكي متغير در راستاي ضخامت ارائه
شده است .گرچه تغييرشكل در تير انعطاف پذير در اندازه هاي بزرگ اتفاق ميافتد ،اما با کرنش هاي االستيک بسيار
کوچک همراه بوده ،به محدوده پالستيک وارد نميشود .فرمول بندي تغييرشكل هاي بزرگ با استفاده از مختصات
محلي و کارتزين براي تير انعطاف پذير غيرهمسانگرد با شرايط مرزي گيردار  -آزاد ،منجر به يک معادله ديفرانسيل
معمولي غيرخطي درجه دوم ميشود که با حل تحليلي آن ،مؤلفه هاي تغييرشكل به دست ميآيد .نتايج حل تحليلي
براي تير انعطاف پذير غيرهمسانگرد با نتايج حل المان محدود انسيس مقايسه شده است .تأثير معكوس شدن توزيع
خواص مكانيكي در بُعد ضخامت بر رفتار خمشي تير انعطاف پذير و ميزان تأثير خواص مكانيكي متغير در
تغييرشكل تير انعطاف پذير نسبت به حالت خواص مكانيكي ثابت ،به دست آمده است .نتايج روش ارائه شده را
مي توان براي اعتبار سنجي نتايج روش هاي ديگري که براي حل مسأله تير انعطاف پذير با خواص مكانيكي متغير
ارائه ميشود ،به کار گرفت.
کلمات کليدي  :تير انعطاف پذير ،هندسه غيرخطي ،خواص مكانيكي متغير ،حل تحليلي ،المان محدود

Large deflection of Flexible Functionally Graded Beams
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ABSTRACT
Motivation of this paper is presentation of analytical solution for flexible functionally graded beams
problem when carry elastic large deflection, with small strains and without concerning plastic region. The
formulation of large deflection in curvilinear and Cartesian coordinate systems for the free-clamped flexible
functionally graded beam, culminate in the second order non-linear ordinary differential equation that can
solve it in the analytical approach. The components of deflection that are derived with analytical solution and
ANSYS approach are compared. The influence of the distribution reversing of the material property and the
influence of the variable material property in the components of deflection are studied. This analytical
approach can be used for verifying the other method results, if any.
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 -1مقدمه
يک عضو انعطاف پذير در يک مکانيزم ،عضوي است که
تغييرشکل بزرگ معيني را در محدودۀ االستيک (کرنش هاي

قطبي نيسـت [ .]11با توجه به اين که استفاده از تغييرمکان هاي
محلي براي به دست آوردن روابط کرنش-تغييرمکان کامالً
غيرخطي ،چنين پيچيدگي را ازبين ميبرد [ ]12بنابراين دراين
مقاله ازاين روش استفاده شده است.

بسيار کوچک) به سبب يک نيروي معين تحمل ميکند .اين گونه

در به دست آوردن فرمولبندي تغييرشکل هاي بزرگ در تير

رفتار در اعضاي برخي روبات ها ،سيستمهاي انتقال نيرو و

انعطاف پذير تحت نيرو و ممان انتهايي ،از مفاهيم بنيادي علوم

مکانيزم هاي برگشت سريع مشاهده ميشود .جايگزيني

مهندسي مانند مکانيک محيط هاي پيوسته استفاده ميشود ولي

اعضاي انعطاف پذير در مکانيزم هاي چند عضوي ،موجب

از آنجايي که منجر به يک معادله ديفرانسيل معمولي درجه دوم

کاهش بسيار در اثرات مخرب ناشي از اصطکاک ،سايش و

غيرخطي ميشود ،براي حل آن تنها ميتوان از روش هاي

تکانه هاي ناشي از عملکرد اعضاي صلب در مکانيزم شده ،در

تحليلي ،نيمه تحليلي و يا عددي استفاده کرد .معادلۀ مذکور در

نتيجه عالوه بر کاهش هزينه هاي ساخت و نگهداري ،موجب

حالت تير همسانگرد که تحت بار انتهايي باشد ،حل تحليلي شده

افزايش عمر مکانيزم ها نيز ميگردد .در اين مجموعه ها براي

است [ .]14[ ،]13همچنين مسأله تير انعطاف پذير همسانگرد و

بررسي رفتار اعضاي انعطاف پذير غالباً آنها را همانند يک تير

يا غيرهمسانگرد وقتي تحت بارگذاري انتهايي و بارگذاري

يکسرگيردار مدلسازي ميکنند [ .]3[ - ]1وقتي از يک عضو

مياني باشد ،از روش هاي عددي مانند روش شوتينگ و يا نيمه

انعطاف پذير در شرايط محيطي با دماي باال يا تحت سايش و يا

تحليلي مانند روش تجزيه آدوميان حل شده است [.]16[ ،]15

ارتعاش مداوم استفاده شود ،يک راهکار براي افزايش عمر و

اما تاکنون روش حل تحليلي حتي در شرايط بارگذاري محدود

کارايي آن ،به کارگيري مواد با خواص مکانيکي متغير در

به بار انتهايي در تير انعطاف پذير غيرهمسانگرد انجام نشده

ساختار آن است [ .]4در حل اين مسائل الزم است که هندسه

است .از اين رو ارائه فرمولبندي تغييرشکل هاي بزرگ در تير

غيرخطي تير انعطاف پذير ،وقتي که تغييرشکل ها و چرخش

انعطاف پذير با خواص مکانيکي متغير و حل تحليلي معادله

هاي بزرگ االستيک را تحمل ميکند ولي کرنش ها در اندازه

حاکم در تغييرشکل تير انعطاف پذير ،رويکرد اين مقاله است که

هاي بسيار کوچک اتفاق ميافتد ،مدل سازي شود .از طرفي

درآن از تعريف انحناها ،کرنش ها و تنش هاي محلي و نيز

ميبايست تأثير خواص مکانيکي متغير در فرمولبندي روابط

انتگرال هاي بيضوي استفاده ميشود .همچنين قابليت نرم-

کرنش-تغييرمکان مسئله وارد شود که اين موضوع تاکنون در

افزار انسيس در حل اين مسأله بررسي شده است [ .]16روش

تيرهاي انعطاف پذير مطالعه نشده است .تا حد امکان انتخاب

تحليلي ارائه شده دراين مقاله مي تواند براي اعتبارسنجي نتايج

روش حل در مسائلي که در آنها استفاده از خواص مکانيکي

روش هاي ديگر به کارگرفته شود .درآخر ،ميزان تغييرمکان ها

متغير مطرح ميشود ،بر پايه تعميم روش هايي است که براي

در تير انعطاف پذير همسانگرد و غيرهمسانگرد در ازاي

مواد همسانگرد وجود دارند [ .]1[ -]5با بررسي روش هايي که

توزيع هاي متفاوتي از خواص مکانيکي مقايسه شده است.

تاکنون براي تيرهاي انعطاف پذير همسانگرد ارائه شده است،
مشاهده ميشود که تانسور کرنش وُن کارمَن [ ]3و نيز تانسور

 -2تعريف مسأله

کرنش گرين – الگرانژ که با تانسور تنش پيوال-کيرشهف نوع
دوم همراه است [ ]9هر يک نقص هايي دارند .با توجه به اينکه

ضخامت  hرا با شرايط تکيه گاهي گيردار  -آزاد مطابق شکل

ميتوان تغييرشکل تيرانعطاف پذير االستيک را از نوع انتقال و

( )1درنظر بگيريد .بعد عرضي و ضخامت که به ترتيب در

چرخش جسم صلب درنظرگرفت ،استفاده از کرنش ها و تنش

راستاي محورهاي  Zو Yواقعند ،در مقايسه با بعد طولي تير

هاي محلي به عنوان روشي ديگر معرفي شده است [ .]11دراين

(در راستاي  )Xکوچک هستند؛ امتداد محور  Xها بر راستاي

روش با اندازه گيري کرنش نسبت به دستگاه مختصات محلي

تار مرجع از تير تغييرشکل نيافته منطبق است.

تير انعطاف پذير با سطح مقطع مستطيلي به عرض  bو

درتير تغييرشکل يافته ،ماهيت کرنش از نوع کرنش هندسي و نه
کرنش پديد آورنده انرژي کرنشي فرض ميشود که اين نوع
کرنش را ميتـوان کرنش ژائومن ناميد .با اين تفاوت که براي
تعريف آن از تانسور کشيـدگي راست مربوط به گراديان

تغييرشکل استفاده نميشود و نيازي به روش پيچيده تجزيه
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اميركبير /مهندسي مکانيک /سال چهل و سه /شماره  / 2زمستان 0931

ĝ j  ĝ k   jk

()2

که در آن   jkبيانگر دلتاي کرونکر است.
 -2-2به دست آوردن انحناها
حـــال چنانچـــه از ( )2نســـبت بـــه  sمشـــتق گرفتـــه شـــود

و       sباشد ،داريم:

ĝ j  ĝ j  0, ĝ j  ĝ k   ĝ k  ĝ j ; for j , k  1,2,3

()3
شكل ( :)1دستگاه مختصات تير تغييرشكل نيافته  XYZو

دستگاه مختصات تير تغييرشكل يافته 

 xcو  ycبه ترتيب بيانگر مختصات محوري و عرضي نقطۀ  Cدر
انتهــاي آزاد تي ـر بــر روي تــارمرجع  α ،زاوي ـه اي کــه ني ـروي
متمرکز  Pدرنقطه اثر خود بر تير (نقطۀ  )Cبا محور Xميسازد.
  0بيانگر شيب تير در نقطه اثر نيروي  Pو مقداري ثابت است

و  بيانگر شيب تير در هر نقطه دلخـواه ماننـد ) Q1(xQ1,yQ1از

که با مشتق گيري از  ĝ j ;  j  1,2,3نسـبت بـه  sو اسـتفاده از
( )3ميتوان نوشت [:]11
 ĝ1 
 ĝ1 
  
 
 ĝ 2   K   ĝ 2 
s  
 ĝ 
 ĝ 3 
 3

()4

که درآن  ، K ماتريس انحنا ،برابر است با:
  2
 1 
0 

()5

تير انعطاف پذير بوده ،تغييرات آن وابسته به تغييـرات  sاسـت.
وقت ـي تي ـر تغييرشــکل م ـيدهــد ،امتــداد آن ماننــد ي ـک کمــان
خـواهدشد .براي بيان طول کمان تيـر از تکيـه گاه تا نقطه هـاي
) C(xc,ycو) Q1(xQ1,yQ1به ترتيب از Lو sاستفاده ميشود.

براي به دست آوردن معادالت حاکم کامالً غيرخطي در يک
تير اويلر-برنولي انعطاف پذير از دستگاه هاي مختصات نشان
داده شده در شکل ( )1و فرضيات تير اويلر–برنولي استفاده
ميشود .با توجه به اينکه در تيرهاي ضخيم بر خالف تيرهاي
نازک ،انحناها قبل از وارد شدن تير به منطقه پالستيک تغييرات
عمده اي نخواهند داشت و نيز در تيرهاي نازک با وجود اين که
انحناها تغييرات عمده اي دارا هستند ،اما تغييرشکل هاي برشي
قابل چشم پوشي است؛ بنابراين تقريب به کارگيري فرضيات
اويلر-برنولي قابل قبول است [ .]12همان گونه که مشاهده

مي شود ،دستگاه مختصات محلي منحني الخط متعامد با 
و دستگاه مختصات کارتزين مرجع با  XYZمشخص شده اند
که انتقال مختصات به کمک ماتريس انتقال  T صورت
ميگيرد ،به طوريکه داريم:
()1

0
0
1

sin

 cos

cos
0



0

0
1

يا به عبارت ديگر:

1  ĝ2  ĝ3 , 2  ĝ3  ĝ1 , 3  ĝ1  ĝ2

()6

که   1انحناي چرخشي حول محور   2 ، انحناي چرخشي يا
خمشي حـول محـور  و   3انحنـاي خمشـي حـول محـور 

 -1-2معرفي دستگاه هاي مختصات

T    sin

3

ĝ1  ĝ 3   0
ĝ 2  ĝ 3     3
ĝ 3  ĝ 3    2

ĝ1  ĝ 2
ĝ 2  ĝ 2
ĝ 3  ĝ 2

 ĝ1  ĝ1
K    ĝ 2  ĝ1
 ĝ 3  ĝ1

 ĝ1 
ê x 
 
 
 ĝ 2   T  ê y  ,
 ĝ 
ê 
 3
 z

کــه درآن  ê y ، ê xو  ê zبردارهــاي يکــه بــه ترتيـب در راســتاي

محورهاي  Y ، Xو  Zبـوده و  ĝ j ;  j  1,2,3بردارهـاي يکـه

درراستاي محورهاي   ، و  هستند ،به گونه اي که ميتـوان
نوشت:
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است .توجه داشته باشيم که در ( )4اسـتفاده از عالمـت " "بـه
معني هم ارز بودن دو طرف رابطـه اسـت .بـا ايـن توضـيح کـه
چنانچــه تغيي ـرات هري ـک از بردارهــاي يک ـه  ĝ j ;  j  1,2,3را
نســبت بــه تغيي ـرات  sبخــواهيم (بــه عنــوان م ــال؛ ،)  ĝ1 s
کافيست تا ميزان انحناي تير انعطاف پذير در راستاي دو بـردار

يکه ديگر (در اين م ال؛ انحناهاي  )  2 ,  3را بـدانيم .حـال بـا
توجه به ( )5( ،)1و ( ،)6ميتوان مقادير انحنا رابه صـورت زيـر
نوشت:
()1

()3





 3  ĝ1  ĝ 2



 (cos  ) ê x  (sin ) ê y   (sin )ê x  (cos  ) ê y
  3  sin (cos  )  cos  (sin )   

 1  ĝ2  ĝ3  0,  2  ĝ3  ĝ1  0

 -3-2تغييرمکان ها و کرنش هاي محلي
درحالت کلي بردار تغييرمکان هر المان از يک سازه
انعطاف پذير را ميتوان شامل دوبخش دانست کـه يکي حرکت
جسم صلب (جابجايي/چرخش) و ديگري تغييرشکل محلي المان
باشد .از حرکت جسم صلب هيچ گونه کرنش يا انرژي کرنشي
حاصل نميشود؛ بنابراين براي دستيابي به روابط کرنش-
تغييرمکان کامالً غيرخطي در تير انعطاف پذير ،از ميدان-
00

تغييرمکان محلي استفاده ميشود .از آنجايي که از تئوري

مرجع در سطح مقطع مـورد نظـر و ~ بيـانگر زاويـۀ چـرخش

اويلر  -برنولي استفاده ميشود و طبق فرضيات اين تئوري،

المــان در دســتگاه  و وابســته بــه  sهســتند .بــراي  کــه

سطح مقطع تير قبل و بعد از تغييرشکل ،مسطح بوده ،عمود بر

بيانگر تغييـر طـول تـار مرجـع در حالـت تغييرشـکل يافتـه ،در

تار مرجع باقي ميماند ،با استفاده از شکل( )2ميدان تغييرمکان
در دستگاه  XYZبراي نقاط سطح مقطعي از تير در حالت
دوبعدي به صورت زير تعريف ميشود:
u1 ( s, y )  u10 ( s)  y sin ( s),

u 2 ( s, y )  u 20 ( s)  y1  cos  ( s)

()9

u 3 ( s, y )  0

که در آن  u10و  u 20مؤلفه هاي تغييرمکان نقطۀ  Q1از
تار مرجع المان مورد نظر در راستاي محورهاي  Xو  Yبوده،

 زاويه چرخش المان مورد نظر نسبت به محور  Zاست.

همچنين y،ارتفاع هر نقطۀ دلخواه  Hاز سطح مقطع عرضي المان
تير تغييرشکل نيافته ،در راستاي ضخامت و نسبت به تار مرجع
است که در المان تغييرشکل يافته به  H1تغيير موقعيت ميدهد.
در واقع ( )9با استفاده از مفهوم تغييرمکان هاي محلي بسيار
کوچک (شکل ( ))3و نيز عبارات زير به دست آمده است:
QH  Q1H1  y , Q1H 2  ycos , H1H 2  ysin ,
) HH 2  y (1  cos

راستاي  است داريم:

u~10 s 

()11

به عالوه ،با استفاده از شکل ( )3و رابطه ( )6ميتوان گفت:
~

dĝ1  ĝ 2
()12
 lim
 ĝ1  ĝ 2  3
s ds0 ds
حال براي بـه دسـت آوردن کـرنش هـاي محلـي بايـد از بـردار
تغييرمکــان محلــي کــه در دســتگاه مختصــات محلــي 

درنظرگرفته ميشود ،نسبت به  sمشتق گرفت:


~u
̂g
̂g
U u~1

ĝ1  2 ĝ 2  u~1 1  u~2 2
s
s
s
s
s

()13

حال با مشتق گيري از ( )9نسبت به  sواستفاده از ( )11تـا ()12
ميتوان نوشت:
u~1 / s   (cos~ )~   3
u~ / s   (sin~ )~  0

()14

2

اما در مورد مؤلفه هاي تغييرمکان محلـي المـان مـورد نظـر در
شکل( ،)2باجايگذاري ( )11در (:)9
u~1  u~2  0

()15

بنابراين:
()16


U /  s  (  3 ) ĝ1

شكل( :)2ميدان تغييرمكان تارمرجع و نقاط سطح مقطعي از تيربا
خواص مكانيكي متغير که  yrبيانگر فاصلۀ تارمرجع نسبت به
تارمياني است.

حال چنانچه ميدان تغييرمکان نسبت به دستگاه 

درنظر گرفته شود ،داريم U(s , )  u~1 (s , ) ĝ1  u~2 (s , ) ĝ 2
که در آن ~ uو ~ uمؤلفه هاي تغييرمکان هاي محلي به ترتيب
1

2

در راستاي    sو  بوده و از آنجايي که دستگاه 

يک دستگاه مختصات محلي متصل به المان مورد نظر است،
مي توان نوشت:
()11

u~10  u~20  0,~  u~20 s  0

که در آن  u~10و  u~20تغييرمکان هاي نقطـه اي منطبـق بـر تـار

 02

شكل ( :)3تعبير هندسي تغيير بي نهايت کوچک در
زاويهچرخش محلي



حال اگر از بردار تغييرمکان )  U(s ,نسبت به  مشتق گرفته
شود:
()11


U u~1
~u
̂g
̂g

ĝ1  2 ĝ 2  u~1 1  u~2 2
 




که درآن مقادير مشتق مؤلفه هاي تغييرمکان نسبت به  وقتـي
در دستگاه مختصـات محلـي  درنظرگرفتـه مـيشـود ،بـا
استفاده از ( )9و ( )11به صورت زير است:
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()13

u~1   sin~  0,u~2   1  cos~   0

F1 cos   F2 sin  P cos   0

()26

بنابراين:


U   0

()19

به طور مشابه ميتوان مشتق بردار تغييرمکان محلـي را نسـبت
به  با عبارت زير به دست آورد:
()21

مؤلفه هاي  ê xو  ê yرا برابر صفر قرار ميدهيم؛ بنابراين:


~u
̂g
̂g
U u~1

ĝ1  2 ĝ 2  u~1 1  u~2 2  0
 




حال مؤلفه هاي کرنش محلي را ميتـوان بـا اسـتفاده از( )13تـا
( )21به صورت زير نوشت (که منطبق بـا کـرنش هـاي تئـوري
کالسيک مقدماتي است):
()21


11  (U s)  ĝ1   3


12  (U s)  ĝ 2  (U  )  ĝ1  0

 22   33  13   23  0

F2 cos   F1 sin  P sin   0

()21

حــــال بــــا حــــذف  F1از ( )26و ( ،)21رابطـــه بـــين  Pو F2

به دست مي آيد:

F2  P sin  

()23

کــه باجايگــذاري ( )23در ( )22رابطــه بــين نيــروي انتهــايي و
تغييرات ممان خمشي در راستاي طول تير به دست ميآيد:

 M  (1 )  Psin  

()29

 -5-2روابط بين منتجه هاي تنش و انحناها براي تير
انعطاف پذير با خواص مکانيکي متغير
چنانچه تيرانعطاف پــذير داراي خواص مکانيکي متغير در
راستاي ضخامت بوده ،اين تغييرات بر اساس تابع نمايي

 -4-2معادالت تعادل
با توجه به شکل ( )4براي تعادل ممان ها حول تار مرجع در
هر المان از تير با حذف جمله هايي ازمرتبه کوچک تر ،ميتوان

تعريف شود [ ،]11[ ،]1[ ،]5ميتوان نوشت:
()31

) E( )  E0  e (  y r ) , 1   h ln ( E2 E1

که در آن  hضخامت تير E1 ،و  E2مدول االستيک به ترتيب در

نوشت:
()22

)M  ds  F2 1  ds  0  F2   M  (1 

و نيز براي تعادل نيروها در هر مقطع از تير ميتوان نوشت:
 
()23
FP  0

که  Pبردار نيروي خـارجي متمرکـز وارد بـر نقطـه اي از تيـر

بوده و  Fبردار برآيند نيروهـاي داخلـي اسـت کـه روي سـطح
مقطع اثر ميکند ،به طوري که:
()24


F  F1ĝ1  F2 ĝ 2 ,

P   Pcos  êx  Psin  ê y

با جايگذاري ( )1و ( )23در ( )24داريم:
()25
0

 F1 cos   F2 sin   eˆx
  F1 sin   F2 cos   eˆ y
 P cos   eˆx  P sin   eˆ y

    h 2  yrو    h 2  yrاست که  yrبيانگر فاصـله
تار خن ي (تار مرجع) نسبت به تار ميـاني در خمـش تيـر اسـت.
همچنين  1/λبي بعـد و معيـار غيريکنـواختي اسـت .بـا تعريـف

)  e (  yrدر ( )31توزيع خـواص مکـانيکي در بعـد ضـخامت

مستقل از مقدار جابجايي تار خن ي خواهد شد .ثابت هاي  E0و
 1/λرا مي توان با اسـتفاده از شـرايط مـرزي توزيـع مـاده بـه
دست آورد .حال از آنجايي که مقادير کـرنش بسـيار کوچـک و
در حد االستيک هستند ،ميتوان روابط تنش  -کرنش را مطـابق
با قانون هوک معرفي نمود:

11( )  E 11

()31

که با استفاده از ( )31( ،)21و ( )31بـراي ممـان خمشـي در هـر
مقطع عرضي از تير حول تار مرجع ميتوان نوشت:
M     11( ) dA

 3 ] d dz

()32

2

h 2  yr

 E( ) [  

A
b 2





b 2  h 2 yr

h
 y
 2 r


 2 2 2
( )  E0 b 3 e  (  yr

 )
 2 3  h

    yr
2

شكل ( :)4دياگرام آزاد الماني از تير انعطاف پذير

کــه بــراي بـه دســت آوردن معادلـه تعــادل ،ضــرايب هريـک از
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رابطۀ ( )32با اين فرض به دست آمده است که وقتي تير
انعطاف پذير ،نازک است ،ميتوان از مقدار انقباض و يا انبساط
طولي تارمرجع آن در تغييرشکل هاي بزرگ صرف نظر کرد
09

(  .)  0اين فرض براي آن است که حل تحلــيلي اين مسأله


(d 21 ds 2 )  ( P L) 2 sin1  0

()44

امکان پذيرشود .حال براي يافتن مقدار  ، yrمشتق ( )32نسبت

از آنجايي که محدوده هاي ذيل براي  sو  برقرار است؛

زير براي  yrبرحسب ضخامت تير ) (hو پارامتر توصيف

()45
0  s  L , 0   0

مــيتــوان گفــت 0  s  1,   1    0 :برقــرار بــوده و

به  yrبرابر صفر قرار داده ميشود که در آن صورت عبارت
توزيع خواص مکانيکي ( )λبه دست ميآيد:
h (e h  1) 1

2 (e h  1) 

()33

شرايط مرزي عبارتند از:
yr h ,  

حال با تعريف پارامتر  Cبه صورت ذيل:

1 u0  

()46
0

()41


ds 

1 0 

d1

h

 y

()34

r

 2 2 2  2
C  E0 b e  (  yr ) (  2  3 )
 
   h  y


r

2

 -1-3روش حل
با استفاده از شرايط مرزي ( )46و ( ،)41که براي يک تير

و اين فرض که   0است ميتـوان ( )29و ( )32را بازنويسـي

انعطاف پذير يکسرگيردار با بارمايل در يک نقطه دلخواه از

کرد:

طول آن است ،ميتوان ( )44را حل تحليلي نموده ،مؤلفه هاي

()35

 M   P sin    

تغييرمکان تارمرجع از تير انعطاف پذير را به دست آورد .در

()36

M  C 3

مرجع [ ]13شرح کامل روش حل براي ( )44آمده است که در

باجايگذاري ( )36در ( )35داريم:
()31

اينجا به طور مختصر بيان ميشود .نتــــايج راه حل تحليلي
 C  3  P sin   

 -3فرمولبندي حل تحليلي
(d 2 ds 2 )  [ P sin(  )] C  0

حال با تبديل ( )33به يک فرم استاندارد ،حل تحليلي آن
امکان پذير خواهد شد .براي انجام اين تبديل از تعاريف زير
استفاده ميشود:


s  s L,

()39
()41

1     ,

()41

P  P C

گه در آن  Pپارامتر بي بعد بار بوده و در بررسي نتـايج از آن
براي بيان مقـدار نيـرو نيـز اسـتفاده مـيشـود .از ( )39و ()41
مي توان استنتاج نمود که:
()42
()43

d1
d1
d
d

    L.
ds
L.ds
ds
ds
d 2 1
d 2
d 2
  1  L2 .
2 2
2
L .ds
ds
ds 2



d 2
2

ds

که وقتي نيروي معلوم Pبـا زاويـه  ،αروي انتهـاي آزاد آن اثـر
کند ،بـا اسـتفاده از( )39( ،)33و ( )42بـه صـورت زيـر نوشـته
مي شود:

()43


x  [2 psin (cos m  cos n)  g ( ) cos ] P

()49


y  [2 pcos (cos m  cos n)  g ( ) cos ] P

که در آنها:

با استفاده از( )1و ( )31ميتوان نوشت:
()33

عبارتست از:

()51





g ( )  F  p, m  F  p, n  2E p, n  2E p, m

و  xو  yبــه ترتي ـب مختصــه هــاي طــولي وعرض ـي از شــکل-
تغييريافتــۀ تــارمرجع در دســتگاه مختصــات  XYZاســت .کــه
 ، F  p , m, F  p , n, E p , n, E p , mفــــــرم اســــــتاندارد

انتگرالهاي بيضوي لژاندر بوده [ ]13و  Pدر ( )41تعريف شده
است .همچنين:
()51


]p  sin[( 0   ) / 2

()52


m  sin 1 sin 2 p

()53


n  sin 1 sin[(   ) / 2] p



در اين ميان پارامتر  pکه مدول شکل نامگذاري ميشود از حـل
رابطه زير به دست ميآيد:
()54



P L  F  p , n  F  p , m

مراحل به دست آوردن مؤلفه هاي تغييرمکان يک تير
انعطاف پذير گيردار  -آزاد که نيروي مايل )  ( P ,روي آن اثر
ميکند در مرجع [) ]13صفحات  52تا  )55آمده است.

 -4حل مسأله تيرانعطاف پذير همسانگرد
در جدول ( )1مشخصات تير انعطاف پذير همسانگرد از

 01

اميركبير /مهندسي مکانيک /سال چهل و سه /شماره  / 2زمستان 0931

جنس "فوالدِفنر" با شرايط مرزي گيردار-آزاد تحت بارمتمرکز
انتهايي آمده است ،که البته نتايج آزمايش براي آن در شرايط
 P  1.3موجود است [.]12
جدول ( :)1مشخصات تير انعطاف پذير همسانگرد
Value

Parameter

)2.84  107(psi

E

)2× 0.02(in2

)Width× Thickness (b× h

)15(in

)Length (L

)1.333  10-6(in4

I

1.3,0.9,0.2

P

شكل ( :)5نتايج المان محدود ،حل تحليلي و تجربي براي

90o

α

هندسه تغييرشكل يافته تير همسانگرد جدول ()1

 -1-4نتايج حل تحليلي و حل المان محدود براي
تيرانعطاف پذير همسانگرد
در اين مرحله عالوه بر نتايج حل تحليلي که از مراحل
مذکور در بخش [ ]§ -1-3به دست مي آيد ،نتايج حل المان
محدود به کمک نرم افزار انسيس نيز براي تير انعطاف پذير
همسانگرد به دست آمده است تا به عنوان ابزاري براي بررسي
رفتار تير انعطاف پذير غيرهمسانگرد مورد ارزيابي قرار گيرد.
حل المان محدود براي تير همسانگرد با استفاده از المان
سه بعدي ترکيبي ( solsh190با قابليت تطبيق با هندسه
غيرخطي) انجام شده است؛ چرا که مدت زمان الزم براي حل

 -5حل مسأله تير انعطاف پذير غير همسانگرد
حال به بررسي مسأله اي که در آن خواص مکانيکي تير
انعطاف پذير در راســــتاي ضخامت به طور نمــايي تغيير
کنــد ،ميپردازيم .مقدار ثابت هاي  E0و  1/λبه گونه اي
انتخاب مي شود که مقدار مدول االستيک در سطح زيرين از تير
برابر مدول االستيک تير همسانگرد جدول ( )1و در سطح ديگر
به ميزان تقريبي دو برابر افزايش داشته باشد.
 -1-5مشخصات تير انعطاف پذير با خواص مکانيکي
متغير

در انسيس با المان  solsh190بسيار سريع تر (کمتر از يکدهم

در جدول ( )2مشخصات تيرانعطاف پذير مورد نظر ذکر

برابر) از مدت زمان الزم با هر المان نوع  solidو يا  shellاست.

شده است .ابعاد هندسي و شرايط مرزي مانند تير انعطاف پذير

با توجه به تکنيک هايي که تاکنون انجام شده است []13
مي توان ازتعداد کافي المان  solsh190در بعد ضخامت و طول
استفاده نمود .تعداد المان هاي مناسب در هر اينچ از راستاي
طولي و نيز بعد ضخامت از تير به ترتيب برابر  120و 1000

انتخاب شده است که نتايج آن همگرا شده و بيشترين دقت را

همسانگرد جدول ( )1است.
جدول ( :)2خواص مكانيكي و هندسي تيرغير همسانگرد
Value

Parameter

)3.986  107(psi

E0

33.9

λ

1.97

E2/E1

) 2  0.02 (in

)Width×Thickness (b×h

)15(in

L

)(0.75,45o),(1,45o),(3,45o

)( P , α

در مقايسه با نتايج حل تحليلي دارد .شکل ( )5نشان ميدهد که
مي توان با اعتبار قابل قبولي ،نتايج المان  solsh190را معتبر
دانست .نتايج تجربي که براي نقاطي از تير همسانگرد به
فواصل مساوي ) 1(inاز يکديگر و شامل مختصات هنــدسه
تغييرشکل يافته تير انعطاف پذير است [ ]12نيز براي مقايسه
نشان داده شده اند.

2

 -2-5مقايسه نتايج حل المان محدود و نتايج حل تحليلي
حل المان محدود ،به کمک قابليت ماکرو نويسي در قالب يک
فايل متني در نرم افزار انسيس و با اسـتــفاده از المان
 solsh190براي تير انعطاف پذير غيرهمسانگرد و با رعايت
مش بندي مناسب انجام ميشود [ .]19در شکل ( )6نتايج بدست
آمده از دو روش براي تير انعطاف پذير غيرهمسانگرد جدول
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( )2مقايسه شده اند .همان گونه که مشاهده مي شود ،رفتار تير

( )2با مقدار نيروي انتهايي برابر ) P=0.22(lbاست .همچنين

در هر دو روش مذکور مشابه است .مقدار عددي نتايج دو

تأثير مقادير مختلف  λرا نيز در مقدار تغييرشکل نشان

روش در جدول ( )3آمده است؛ بنابراين نتايج انسيس در اين

مي دهد .همان گونه که مشاهده مي شود با تغيير خواص تير از

شرايط بارگذاري معتبر است.

همسانگرد به غيرهمسانگرد ميزان تغييرات در رفتار خمشي
بسيار بيشتر از حالتي است که دو تير غيرهمسانگرد با يکديگر
مقايسه مي شوند (حتي اگر ميزان تغييرات خواص مکانيکي در
آنها بيشتر از ميزان تغييرات خواص از همسانگرد به
غيرهمسانگرد باشد) .به طوري که اگر مقدار  E2/E1=1.97باشد
آنگاه خيز خمشي  -استاتيکي تير در انتهاي آزاد آن با کاهشي
تا  25%نسبت به  E2/E1=1همراه خواهد شد .اما وقتي در دو
تير غيرهمسانگرد مقدار  E2/E1تقريباً پنج برابر شود ميزان
کاهش خيز انتهاي تير برابر  25%است.

شكل ( :)6نتايج تحليلي و المان محدود براي مختصات
هندسه تغييرشكل يافته تير جدول ()2

جدول ( :)3نتايج تحليلي و المان محدود براي مختصات انتهاي
تير جدول ()2
= 1 , α = 45°

P

= 3 , α = 45°

P

)yC (inch

)xC (inch

)yC (inch

)xC (inch

)s = 15 (inch

4.2682

14.24194

10.74

8.8028

ANSYS

شكل ( :)7مقايسه رفتـار خمشي تير همسانگرد و تير

4.433613

14.18241

10.99463

8.35803

Analytical

غيرهمسانگرد

 -3-5تأثير معکوس شدن توزيع خواص مکانيکي
در سازه هايي با خواص مکانيکي متغير ،تأثير معکوس
شدن توزيع خواص مکانيکي در رفتار خمشي ،قابل بررسي

است [ .]13[ ،]1در جدول ( )2با انتخاب    33.9ميتوان
توزيع خواص مکانيکي را معکوس نمود .به طوري که مدول
االستيک در سطح زيرين تير ،تقريباً دو برابر مدول االستيک در
سطح فوقاني آن شود .در اين مورد نتايج روش حل تحليلي و
حل المان محدود بيانگر بي تأثير بودن توزيع معکوس خواص
مکانيکي در بُعد ضخامت ،بر روي رفتار خمشي تير است به
گونه اي که در هر دو حالت ،مقدار جابجايي ها يکسان است.

 -6مقايسه رفتار خمشي تير انعطاف پذير
همسانگرد و غيرهمسانگرد

 -7نتيجه گيري
در اين مقاله فرمولبندي مسأله تغييرشکل هاي بزرگ در
تيرانعطاف پذير غيرهمسانگرد که با هندسه غيرخطي همراه
بوده ،شامل يک معادله ديفرانسيل معمولي غيرخطي مرتبه دوم
ميشود ،به دست آمده است .اين معادله با روش تحليلي حل
شده است .از جمله نتايج اين تحقيق عبارتند از؛
 با ارائه حل تحليلي تعميم داده شده ،امکان تأئيد نتايجمدل هاي پيچيده سه بعدي ،بدون نياز به آزمايش هاي زمانبر و
هزينه بر پديد آمده است.
 با معکوس نمودن نحوه توزيع خواص مکانيکي درراستاي

ضخامت،

ميزان

تغيير شکل

استاتيکي

در

تير انعطاف پذير غيرهمسانگرد تغيير نمي کند.
 -در توزيع نمايي خواص مکانيکي در راستاي ضخامت از

شکل ( )1بيانگر ميزان اختالف در رفتـار خمشي تير

تيرانعطاف پذير يکسر گيردار ،ميزان اختالف تغييرشــــکل

انعطاف پذير همسانگرد جدول ( )1و تير غيرهمسانگرد جدول

استاتيکي تحت بار انتهايي ثابت نسبت به توزيع يکنواخت
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تحت نيرو و وزن تير و ممان انتهايي به همراه نيروها و

.به طور غيرخطي به توان تابع نمايي وابسته است

 که شرايط عملکرد عملگرهاي پيزو را،ممانهايي در طول تير

 با استفاده از روشهاي عددي و،در تحقيقات بعدي

. حل خواهد شد،شبيه سازي کند

 معادله حاکم بر تير انعطاف پذير غيرهمسانگرد،نيمه تحليلي
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