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خالصه :بهمنظور پیشبینی قابلیت اطمینان سازههای کامپوزیتی نیاز است عدم قطعیت در پاسخهای استاتیکی و دینامیکی این

تاریخچه داوری:
دریافت:
بازنگری:
پذیرش:
ارائه آنالین:
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تحلیل رشد عدم قطعیت در ارتعاشات آزاد ورق کامپوزیتی نامعین به روش المان محدود تصادفی

سازهها کمیسازی شود .در تاریخچه موضوعی تحقیقی که در آن خواص ورق کامپوزیتی به صورت میدان تصادفی و نه پارامتر

تصادفی مدلسازی شده باشد و اثرات آن بر ارتعاشات آزاد ورق مطالعه شده باشد ،مشاهده نشد .در این تحقیق خواص فیزیکی و
مکانیکی مربوط به ورق کامپوزیتی شامل چگالی ،مدول کششی و مدولهای برشی در ورق بهصورت یک میدان تصادفی گوسی در

نظر گرفته میشود .با در نظر گرفتن تابع خودهمبستگی نمایی ،میدان تصادفی به روش کارهونن-الو به دو بخش معین و نامعین

ف شده است .انرژی پتانسیل و
تجزیه میگردد .با فرض تئوری مرتبه اول برشی و تئوری االستیک خطی کرنشهای سیستم تعری 

جنبشی با روش المان محدود استخراج شده است .با استخراج معادالت حرکت تصادفی به کمک اصل همیلتون و معادالت اویلر

الگرانژ ،فرموالسیون و روش حل برای حل مسأله معین با نتایج موجود در تاریخچه مقایسه و صحهگذاری شده است .اثرات عدم
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قطعیت در خواص بر میزان عدم قطعیت در فرکانس طبیعی سازه با روش مونتکارلو مطالعه شده است .نتایج نشان میدهد ،رابطهای
خطی بین ضریب تغییرات خواص فیزیکی و مکانیکی و ضریب تغییرات فرکانس طبیعی ورق کامپوزیتی وجود دارد.

کلمات کليدي:

ورق کامپوزیتی نامعین

روش المان محدود تصادفی
روش کارهونن-الو

روش مونتکارلو
ارتعاشات آزاد

چالش جدیدی برای طراحان سازههای کامپوزیتی باشد.

1-1مقدمه

در تاریخچه تحقیقات زیادی بر مطالعهی ورقهای دارای عدم قطعیت

سازههای کامپوزیتی امروزه به دلیل خواص ویژهای که دارند ،بهطور

متمرکز است .ازجمله تفاوتهایی که این تحقیقات را از یکدیگر متمایز

گسترده جایگزین فلزات سنگینوزن در صنایع هوافضا و دیگر صنایع شدهاند.

D

ویژگیهایی مانند استحکام ویژهی باال ،مدول یانگ ویژهی مناسب همگی

دلیلی بر استفاده روزافزون از این مواد در ساخت سازههای هوافضایی و
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دیگر صنایع است .ویژگیهایی که همگی مرتبط با چگالی پایین این مواد

هستند .نوع فرایندی که در تولید این مواد طی میشود (الیهچینی ،فرایند
پخت و )...و همچنین عدم قطعیت ناشی از قرارگیری این مواد در شرایط
محیطی در سیکل عمر کارکردی ،باعث میشود پراکندگی آماری در خواص

OO

این نوع مواد نسبت به دیگر مواد مهندسی افزایش یابد .پراکندگی در خواص

مکانیکی این مواد مانند مدول یانگ ،ضریب پواسون ،مدول برشی و خواص

استحکامی و همچنین پارامترهای هندسی مانند زاویهی الیاف و ضخامت

F

نهایی ،به همراه قرارگیری این سازهها در معرض بارگذاریهای تصادفی

حرارتی و مکانیکی ،سبب میشود محاسبهی قابلیت اطمینان این سازهها

میسازد ،نوع آنالیز (استاتیک ،دینامیک) ،پارامترهای دارای عدم قطعیت،
رفتار مکانیکی ورق (خطی و غیرخطی) ،شرایط مرزی و نوع مدلسازی

عدم قطعیت است .درزمینهی تحقیقاتی که ورقهای کامپوزیتی نامعین را
در حالت استاتیک بررسی کردهاند ،میتوان به تحقیق سلیم و همکاران []1
اشاره کرد .در این تحقیق آنالیز عدم قطعیت ورق کامپوزیتی مستطیلی تک

الیه و سه الیه به روش نیمهتحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است .در این

تحقیق خواص مواد مانند مدول یانگ و ضریب پواسون بهصورت تصادفی
فرض شده است .توزیع احتمال این پارامترها نیز گوسی فرض شده است.

روند حل بدینصورت است که ماتریس سفتی حول مقدار میانگین ،به کمک
فرم خطی سری تیلور بسط داده شده است .نتایج مربوط به میانگین و

همچنین انحراف معیار پاسخ نقطهی وسط ورق بهعنوان نتیجهی تحقیق

* نویسنده عهدهدار مکاتباتmfakoor@ut.ac.ir :
حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.
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ارائه شده است .راج 1و همکاران [ ]2ورق کامپوزیتی گرافیت اپوکسی

شده است .ورما 7و سینگ ]9[ 8تحقیق مشابهی را درزمینهی آنالیز کمانش

المان محدود آنالیز نمودند .خواص مکانیکی مواد دارای عدم قطعیت است.

خواص و هندسه برای ورقهای مستطیلی انجام دادهاند .در این تحقیق

دارای خواص نامعین تحت بارگذاری معین استاتیکی را به کمک روش
توزیع گوسی برای این پارامترها در نظر گرفته شده است .روش شبیهسازی

در فضای احتمال روش مونتکارلوی کالسیک است .نور 2و همکاران

حرارتی بر ورقهای کامپوزیتی گرافیت اپوکسی باوجود عدم قطعیت در

حساسیت بار حرارتی بحرانی نسبت به تغییرات در خواص نامعین در شرایط
مختلف هندسی و بارگذاری بررسی شده است .پاوار 9و همکاران [ ]10اثرات

گشودگی را تحت بارگذاری فشار همگن بررسی نمودند در این تحقیق کمی

نامعین بر پایه روش امکان رخداد و به کمک فازی سازی پارامترهای نامعین

سازی عدم قطعیت بر پایهی روش امکان رخداد پیشامد است .حل مسأله
به کمک روش اجزاء محدود صورت گرفته است .آنتونیو 3و همکاران []5

( )2007فرموالسیونی بهمنظور بررسی رشد عدم قطعیت در خواص ورقهای
کامپوزیتی و بررسی این اثرات بر پاسخ سازههای نامعین به بارگذاری معین
ارائه کردهاند نمونهی مورد بررسی یک ربع پوسته استوانهای تحت بارگذاری

نیروی معین است .مدول یانگ بهصورت پارامتر تصادفی در نظر گرفته شده
است و همچنین آنالیز حساسیت نسبت به زاویهی الیاف نیز صورت پذیرفته

است .گیاتری 4و همکاران [ ]6اثرات وجود ترک در دامنهی رزین و همچنین

تحت بارگذاری استاتیک مورد بررسی قراردادند .در این تحقیق پارامترهای
کمیسازی شدهاند .برای حل معادالت حاکم بر سازه تحت بارگذاری از روش
المان محدود بهره گرفته شده است .سینگ و همکاران  ]11[کمانش ورق
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هندسه در استوانههای کامپوزیتی تقویتشده بهوسیلهی استرینگر و دارای
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 3[و  ]4تحقیقی درزمینهی بررسی عدم قطعیتهای مربوط به خواص و

عدم قطعیت در خواص الیههای کامپوزیتی را در پاسخ تیرهای جداره نازک

کامپوزیتی را با در نظر گرفتن عدم قطعیت در خواص الیهی کامپوزیتی را

بررسی نمودند .در حل از سه تئوری ،کالسیک ،مرتبه اول برشی و مراتب
باالی برشی بهره گرفته شده است .روش حل بهصورت نیمهتحلیلی است.

درواقع جابجایی بهوسیلهی توابع مشخص پایه بسط داده شده است .بهمنظور
شبیهسازی در فضای احتمال از روش اختالالت بهره گرفته شده است.
ساسیکومار 10و همکاران [ ]12سازههای کامپوزیتی تحت بارگذاری استاتیک

است .مدلسازی کمیتهای دارای عدم قطعیت بهوسیلهی روش مونتکارلو

روش شبیهسازی در فضای احتمال مونتکارلو است .توزیع احتمال غیر
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عدم قطعیت خواص در پاسخ تیر و ورق کامپوزیتی تحت بارگذاری استاتیک

را با عدم قطعیتهای غیر گوسی در خواص مواد را بررسی نمودند .در این

را بررسی نمودهاند .روش مورداستفاده برای حل معادالت ،روش اجزاء محدود

تحقیق با استفاده از روش المان محدود معادالت سیستم حل شده است.

صورت گرفته است .نتایج نشان میدهد بهمنظور تخمین احتماالتی خرابی

گوسی مربوط به پارامترهای نامعین (خواص مواد) بهوسیله آزمایش مشخص

قرار گیرند .لین ]7[ 5آنالیز کمانش ورقهای کامپوزیتی را تحت پیش بار

سازهای استخراج شده است .رفیعی و همکاران [ ]13تخریب الیه اول و

در این سازهها (بهوسیلهی آزمون) اثرات عدم قطعیت میبایست مدنظر
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نامعین بررسی نمود .مدلسازی معادالت و حل آن به کمک روش المان
محدود صورت پذیرفته است .شبیهسازی در فضای احتمال به کمک روش
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مونتکارلو انجام شده است .درنهایت قابلیت اطمینان ورق نسبت به رخداد

کمانش ،استخراج شده است .لل 6و همکاران [ )2009( ]8آنالیز کمانش

شده است .درنهایت احتمال شکست قطعه باهدف استخراج قابلیت اطمینان

همچنین تخریب نهایی لولههای کامپوزیتی (الیاف شیشه ،رزین پلیاستر)
رشته پیچی شده را تحت بارگذاری فشار داخلی بررسی نمودند .در این

تحقیق از فرمولهای تحلیلی موجود در استخراج تنش استفاده شده است.
روش شبیهسازی در فضای احتماالت ،مونتکارلو است .پارامترهای تصادفی

حرارتی ورقهای کامپوزیتی با عدم قطعیت در خواص را بررسی نمودند.

در نظر گرفتهشده شامل زاویهی پیچش الیاف (درروش رشته پیچی) و

کامپوزیتی بهعنوان پارامترهای نامعین در نظر گرفته شدهاند .حل مسأله

فرایند ساخت ،میباشند .درنهایت با توجه ممانهای آماری استخراجشده،
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خواص مواد مانند مدول یانگ ،ضریب انبساط حرارتی و ضخامت الیه چینی
به کمک روش اجزاء محدود صورت پذیرفته است .بهمنظور بررسی عدم

F

قطعیت در روند حل از روش اختالالت مرتبه اول (تیلور خطی) کمک گرفته
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همچنین نسبت حجمی بهعنوان پارامترهای مستعد داشتن عدم قطعیت در
توزیع ویبول برای فشار تخریب نهایی پیشنهاد شده است.

تحقیقات زیادی نیز بر مطالعه عدم قطعیت در ارتعاشات ورقهای
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کامپوزیتی متمرکز است .در تحقیق آنکار 1و یاداو ]14[ 2با در نظر گرفتن

مدلسازی عدم قطعیت در سازهها بهوسیلهی آزمون ارتعاش صحهگذاری

قطعیت در مدول یانگ ،اثرات این عدم قطعیت در انحراف معیار فرکانس

تصادفی ورقهای کامپوزیتی به کار گرفتهاند .در این تحقیق ورق کامپوزیتی

است .در حل مسأله از روش نیمهتحلیلی مودهای فرضی بهره گرفته شده

مورگان 11و همکاران [ ]26آنالیز آیرواالستیسیته غیرخطی پرهی بالگرد را

نمودند .ادهیکاری [ ]25روش جدیدی را بهمنظور استخراج متامدل 10در آنالیز

ترمهای غیرخطی کرنشهای ون-کارمن و همچنین در نظر گرفتن عدم

با خواص مکانیکی و همچنین هندسی نامعین مورد بررسی قرار گرفته است.

غیرخطی ورق کامپوزیتی با استفاده از تئوری کالسیک ورقها بررسی شده

با در نظر گرفتن خواص مواد ،سرعت چرخش و سفتی مربوط به هر سطح
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است .در تحقیق سینگ و همکاران [ ]15با در نظر گرفتن تئوری مرتبه

مقطع بهصورت نامعین بررسی نمودند .مورگان و همکاران [ ]27تحقیق

اول برشی در ورقها و همچنین بهرهگیری از روش اجزاء محدود ،تحقیق

پیشین خود را با در نظر گرفتن خواص مواد بهصورت میدان تصادفی تکمیل

آنکار و یاداو با در نظر گرفتن تئوریهای مرتبه اول و دوم برشی در ورقها

نمودند .شاکر 12و همکاران [ ]28قابلیت اطمینان ورقهای کامپوزیتی را با در

شکل کاملتری به خود گرفته است .برای بررسی اثرات عدم قطعیت نیز به
کمک روش مونتکارلو از نمونههای تصادفی استفاده شده است .پیوان 3و

5

 ]30اثرات عدم قطعیت در خواص مکانیکی ورق کامپوزیتی را بر فرکانس

درزمینهی ارتعاش آزاد سازههای کامپوزیتی نامعین است .در این تحقیق
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نظر گرفتن خواص نامعین بررسی نمودند .پارامترهای تصادفی شامل مدول

نمودند .اومش 13و گانگولی ]31[ 14اثرات عدم قطعیت در پاسخ ارتعاشات

خواص مکانیکی تصادفی صورت پذیرفته است .در یکی دیگر از تحقیقات

این تحقیق از روش المان محدود برای حل معادالت استفاده شده است.

همکاران [ ]16دینامیک تیرهای استوانهای جداره نازک با در نظر گرفتن

یانگ ،مدول برشی ،ضریب پواسون و زاویهی الیاف است .به کمک روش

طبیعی هیئترئیسههای ساندویچی با هستهی نرم را با لحاظ کردن عدم

در فرکانس طبیعی سیستم صورت گرفته است .سپهوند و همکاران [ 29و

عدم قطعیت را بررسی نمودند .پاندیت 4و همکاران [ ]17آنالیز فرکانس

بسط تیلور مرتبه اول از ماتریس سفتی در روش اجزاء محدود ،آنالیز حساسیت

قطعیت در خواص مکانیکی الیههای کامپوزیتی بررسی نمودند .تحقیق دی

و همکاران [ ]18بر مخروطهای کامپوزیتی نامعین از دیگر تحقیقات ارائهشده

طبیعی و توان آکوستیکی منعکسشده از آن را با وجود عدم قطعیت بررسی
ورق کامپوزیتی کنترلشده توسط مواد پیزوالکتریک را بررسی نمودند .در
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تحلیل فرکانسی مخروط کامپوزیتی با سرعت زاویهای تصادفی به همراه

بهمنظور مدلسازی کمیتهای دارای عدم قطعیت (خواص مواد) از بسط

دی و همکاران [ ]19رشد عدم قطعیت در فرکانس طبیعی ورق کامپوزیتی به

آشوب چندجملهای استفاده شده است .نتایج به کمک روش مونتکارلو

همراه درجه حرارت تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است .خواص مکانیکی

صحهگذاری شده است .همانطور که از مطالعه مراجع فوق پیداست مطالعه

به همراه درجه حرارت ثانویه ورق بهعنوان پارامترهای تصادفی در نظر

ارتعاشات آزاد ورقهای کامپوزیتی محدود به در نظر گرفتن خواص بهصورت

گرفته شده است .لل و همکاران [ ]20-22ارتعاشات غیرخطی آزاد ورقهای

D

کامپوزیتی بر بستر االستیک را با در نظر گرفتن عدم قطعیت در خواص

مواد بررسی نمودند .بهمنظور استخراج فرکانسها طبیعی از روش اختالالت

6

PR

بهره گرفته شده است .سپهوند و ماربرگ ]23[ 7مدلی برای کمی سازی

عدم قطعیت در رفتار دمپرهای ویسکواالستیک ارائه کردهاند .در این تحقیق

بهمنظور کمیسازی رفتار دمپر و همچنین استفاده از روش پارامتری ،نسبت
مدول اتالفی به مدول برشی (ضریب اتالف) بهعنوان کمیت تصادفی در نظر

F

OO

گرفته شده است .ادهیکاری 8و فانی ]24[ 9روش ماتریس ویشارت را بهمنظور
Onkar
Yadav
Piovan
Pandit
Dey
perturbation
Marburg
Adhikari
Phani

1
2
3
4
5
6
7
8
9

پارامتر تصادفی است .در این تحقیق خواص فیزیکی و مکانیکی بهصورت
میدان تصادفی در نظر گرفته میشود (تابع مختصات) و به کمک بسط

کارهونن-الو میدان تصادفی گسسته سازی میشود و پاسخها در فضای
احتماالتی مطالعه میشوند.

2-2بیان مسأله

بررسی ارتعاشات آزاد ورقهای کامپوزیتی نامعین ،میتواند در پیشبینی

رفتار دینامیکی این نوع سازهها با اثرگذاری بر تابع پاسخ فرکانسی راهگشا
باشد .در این تحقیق به بررسی ارتعاشات آزاد این نوع ورقها پرداخته میشود.
metamodel
Murugan
Shaker
Umesh
Ganguli
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خواص مربوط به سازه کامپوزیتی شامل مدول در جهت الیاف و عمود بر آن

با بکارگیری روش المان محدود و فرض تئوری مرتبه اول برشی،

2

با استخراج ماتریس سختی و ماتریس جرم تصادفی ،با بهکارگیری روش

و مدولهای برشی ،بهصورت یک میدان تصادفی در نظر گرفته میشود و
نه پارامتر تصادفی این موضوع در تحقیق سیریراموال 1و چریسانتوپولوس

معادالت حرکت تصادفی به کمک معادالت اویلر  -الگرانژ صورت میگیرد.

[ ]32بررسی شده است .منشأ عدم قطعیت در خواص میتواند شامل نسبت

مونتکارلو ،خواص آماری فرکانس طبیعی اول تا سوم استخراج میشود.

آل نبودن فرایند پخت باشد .متغیرهای تصادفی شامل مدولهای کششی و

نامعین مطالعه میشود.

مدولهای برشی و چگالی ورق میباشند .تابع خودهمبستگی در نظر گرفته

شده برای میدان تصادفی از نوع نمایی است .شکل ورق مربعی مطابق شکل 1
فرض میشود که در آن  xو  yجهت مختصات کلی و  Xو  Yجهات الیاف

UN

حجمی الیاف نسبت به رزین ،جهتگیری الیاف و عدم قطعیت ناشی از ایده

تغییرات انحراف معیار فرکانس طبیعی با تغییرات انحراف معیار خواص
خواص در نظر گرفته شده برای تک الیه کامپوزیتی بهصورت یک میدان

تصادفی در نظر گرفته میشود .خواص نامعین و تصادفی شامل مدولهای
کششی ،مدولهای برشی و چگالی است .ضرایب پواسون (کوچک و بزرگ)

تغییرات مختلف خواص تصادفی استخراج شده و حساسیت ضریب تغییرات

رایج در مباحث قابلیت اطمینان سازهها کاربرد دارند .تحقیقی نیز در این زمینه

چهار ضلع ورق ،ضریب تغییرات سه فرکانس طبیعی نخست به ازا ضرایب
فرکانسهای طبیعی برای ضخامتهای مختلف ورق مطالعه میشود.

RR
CO

و عمود بر آن را نشان میدهد .با فرض شرایط مرزی تکیهگاه ساده در

بهصورت معین فرض میشوند .اتوکواریانس میدان تصادفی در نظر گرفته

شده برای خواص نامعین دارای هسته نمایی است .این نوع هستهها بهصورت

توسط صورت گرفته است که نمایی بودن تابع اتوکواریانس را تأیید مینماید

[ ].32هستههای در نظر گرفته شده برای متغیرهای تصادفی به ترتیب در

3-3معادالت ساختاری

مدول یانگ و مدولهای برشی و چگالی بهصورت یک میدان تصادفی

فرضیات رابطه ( )5نیاز به تعریف چهار اتوکواریانس فوقالذکر وجود دارد.

TE
EC

گوسی در نظر گرفته میشود .ضرایب پواسون بزرگ و کوچک بهصورت

رابطههای ( )1تا ( )4استخراج شده است [ .]32توجه شود که با توجه به

سازی میدان تصادفی به کمک بسط کارهونن  -الو
معین فرض میشود .گسسته ()1

F

OO

PR

D

صورت میگیرد.

(((


Fig. 1. Schematic of composite plate

شکل  :1شماتیک ورق کامپوزیتی
Sriramula
Chryssanthopoulos

1
2
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=C
)  E exp(− (x − x ) / l x − ( y − y ) / l y
E
2
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2

12

()10

for i : odd

12

(((


=C
)  G exp( − ( x − x ) / l x − ( y − y ) / l y
G

(((


=C
)   exp( − ( x − x ) / l x − ( y − y ) / l y


(((1


2

23

23

, v = x, y

i

i

a + sin(2 a ) / 2
i

i

) sin( v

for i : even

i

i

a − sin(2 a ) / 2
i

2

(((


1 −  12 21

شود .میدان جابجایی برای ورق در نظر گرفتهشده ،با استفاده از تئوری مرتبه

 12 E 2

=

اول برشی بهصورت رابطه ( )11با استفاده از جابجایی نقاط وسط ورق در

1 −  12 21

جهات مختلف تعریف میشود.

G 12 = G 13

که در آن  Cکرنل در نظر گرفته شده برای تابع خود ارتباطی l x ،و
()11

ly

(((1


طول ارتباط در جهات طول و عرض و  σانحراف معیار متغیر موردنظر است.
با تعریف اتوکواریانس مربوط به خواص نامعین بسط کارهونن-الو بهمنظور

RR
CO

 21 E 1

بهمنظور استخراج معادالت حرکت نیاز است میدان جابجایی تعریف

UN

(((


=C
)  G exp( − ( x − x ) / l x − ( y − y ) / l y
G

) cos( v




 (v ) = 



u= u + z x
v= v + z  y
w =w

که در آن  v0 ، u0و  w0جابجاییهای نقاط میانی ورق در جهات طول (،)x

گسسته سازی میدان تصادفی پیوسته مربوط به کمیتهای تصادفی بکار

عرض ( )yو ضخامت مطابق شکل  1است .با استفاده از تعاریف خطی

گرفته میشود .بهعنوان نمونه اگر میدان تصادفی مدول در جهت الیاف

کرنش و با فرض جابجاییهای کوچک با استفاده از تئوری مرتبه اول برشی،

روی بازه رابطه ( )6تعریف گردد ،این میدان به روش کارهونن  -الو مطابق

TE
EC

کرنشهای خطی مطابق رابطههای ( )12تا ( )16قابلاستخراجاند [.]34

رابطه ( )7بر اساس بسط حاصلضرب مقادیر ویژه و توابع ویژه و همچنین
متغیرهای تصادفی استاندارد قابلتعریف است [.]33

(((1


()12

(((

()13

)    ( ) ( x ) ( y
i

i

i

i

y

i

x

n



11

E

(((1


D

(((


] x  [−a, a ], y  [ −b , b

=E ( x , y , 
) E +
11

11

i =1

(((1


PR

بهمنظور استخراج (
)14ویژه و بردارهای ویژه در بسط کارهونن  -الو
مقادیر

برای مسأله دارای اتوکواریانس نمایی (رابطههای ( )1تا ( ))4از رابطههای
()15

(((1


( )8تا ( )10بسته به طول خود ارتباطی تابع اتوکواریانس در جهات مختلف

OO

 yy()  xy()  = u, x v, y u, y + v, x 

)(
xx



=
 xx(1)  yy(1)  xy(1)  x ,x y ,y x ,y +y ,x 



(((1

که در آن  εو  γبه ترتیب کرنش درون و برون صفحهای است که
)(
xz

نوع آن با توجه به اندیس ،مشخص شده است .باال اندیس صفر و  1مجزا

0
i : odd c = 1 / l x ,1 / l y
= ) c − i tan(i d
,

0
i : even
d = a, b
= ) i + c tan(i d

کننده کرنشهای ناشی از جابجایی صفحهی میانی ورق و کرنشهای ناشی

= z

کرنشی با استفاده از رابطه ( )17با جمع انرژی پتانسیل الیههای مختلف

F

(((


 yz   yz(  ) 
  =  () 
 xz   xz 

 yz() = ,x + x , y +  y 

تفصیل در مرجع [ ]33شرح داده شده است.
استفاده میشود این روند (به)16

(((


 xx(1) 
 (1) 
 yy 
 (1) 
 xy 

 xx( ) 
 ( ) 
 yy  + z
 ( )
 xy 

 xx 
 
 yy 
=
 
 xy 

, =  i , i
y

x

z

از دوران است .با فرض اینکه ماده دارای رفتار االستیک خطیباشد ،انرژی

2c
2

z + c
2
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ورق تعریف میگردد.

k

k

(((2


()22
 yz + K s xz  xz )i

yz

 2  +K 
i =1

V

s

23ه)ها با  N .layerنشان داده شده و ضریب
در این معادله تعداد (الی
تصحیح برشی معادل  5لحاظ میشود .انرژی جنبشی کل ورق با در
6
نظر گرفتن اثرات حرکت انتقالی و اینرسی دورانی توسط رابطه ( )18به

دست میآید.

k

k

Q 44 Q 45   0 yz 
 yz 
=
 

  0 
 xz m Q 45 Q55   xz 

(((2


UN

(((1


dV

1 ( xx  xx +  yy  yy +  xy  xy

N . layer

= Up

 xx 
Q11 Q12 Q16   xx 



  
 yy  = Q 21 Q 22 Q 26   yy 
 
Q16 Q 26 Q 66   xy 

  
 xy m

در معادالت فوق بسته به اینکه الیه چینی نسبت به چه زاویهای نسبت
به دستگاه مختصات اصلی قرار داشته باشد ،مقادیر درایههای ماتریس سختی

(((1


+v 2 +w 2  dV

2

1

=ماتریس سختی تحت دوران استخراج شود.
T

Nlayer

 2   u

P

i =1

V

با جایگذاری میدان جابجایی رابطه ( )11در رابطه ( )18انرژی جنبشی

مطابق رابطه ( )19قابل استخراج است.

TE
EC
N . layer



= TP

i =1

h

h

(((2

المانهای ماتریس سفتی در دستگاه اصلی فیبر و ماتریس برای یک
2

2

2

2

−h

OO

 12 E2
 21 E1
=
,
)
25
(
1 − 12 21 1 − 12 21

(((2


1

2

PR

کامپوزیت مطابق رابطه ( )21تعریف میشوند.

2

−h

=
I

D

z 2  dz ,

2

=  dz, I 
z  dz , I 
=

=
, Q12

E1

1 − 12 21

t2

t1

t2



H = Ldt
t1

L= T − U p

بدین ترتیب که با استخراج انرژی پتانسیل و جنبشی با قرار دادن در

رابطه ( )24الگرانژین سیستم محاسبه و با استفاده از فرمول اویلر  -الگرانژ
مطابق رابطه ( )25معادله حاکم بر سیستم استخراج میشود.

1 − 12 21
E2

=   (T − U P )dt

(((2


که در آن ممانهای ()24
اینرسی مطابق رابطه ( )20قابل استخراج است.

−h

با توجه به تعاریف انتگرالی انرژی جنبشی و انرژی کرنشی در بخش

معادالت دیفرانسیل حاکم استفاده میشود.

+ I  2 u + 2v   + I  2 +  2  dx dy
1 x
y 2  x
y

h

4-4استخراج معادالت حرکت

قبل ،از اصل همیلتون توسعهیافته مطابق رابطه ( ،)24بهمنظور دستیابی به
1
2
 2 2
 ( I u + v + w 


2V

(((1
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دستگاه دوران یافته استخراج میگردد .توجه شود که برای هر الیه نیاز است

=
Q11

= Q22

=
=Q66 G
=G
G13
12 , Q44
23 , Q55

F

معادله ساختاری یک الیهی کامپوزیتی (الیه  )kمطابق رابطههای ()22

و ( )23قابل استخراج است.

= )) (t , q (t ), q (t
= 0 i
(1,..., n ((2



d L
dt q i

(t , q (t ), q (t )) −

L
q i

بهمنظور حل معادالت ،روش المان محدود مورداستفاده قرار گرفته است.
بدین منظور از المان ایزوپارامتریک (سرندپیتی 8 )1گرهای استفاده شده است.
میدان جابجایی با در نظر گرفتن تعریف رابطه ( )1برای پنج درجه آزادی
موجود بهصورت رابطه ( )26بسط داده میشود.
Serendipity

530
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NN

(((2

تعداد گره المان در اینجا  8لحاظ میشود ،تابع درونیابی ایزوپارامتریک
( ,  ) i

N

i

=


i =1

الیاف و مدولهای برشی استخراج شده است .در رابطه فوق برای متغیرهای
استاندارد فرضیات رابطه ( )29برای میانگین و واریانس متغیرهای تصادفی

(1 +   )(1 +   )(  +   − 1) , j = 1, 2, 3, 4
j

j

j

j

1

=

4

j

لحاظ شده است.

N

1

هستند(1.در = N
طبیعی−  )(1 +
مختصات  ) , j
=5, 7
فرمول
که در آن  ξو  ηمتغیرهای
2
2

()29

j

فوق متغیرهای دارای اندیس باید مقداردهی شوند .شماره متناظر 1
هر گره در
2

j

فرمول فوق متناظر با شمارههای گره در شکل  2هستند.

N
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= (1 +   )(1 −  ) , j =6, 8
2

;E ( i ) = 0

2
; E ( i ) = 1

(((2


j

j

UN

رابطه ( )28بهراحتی قابلتبدیل به مسأله مقدار ویژه بوده و با تولید اعداد

با قرار دادن خواص نامعین (رابطه (( ))20پس از دوران برای الیههای

تصادفی برای متغیرهای تصادفی مطابق روش مونتکارلو ،خواص آماری

دوران یافته) و همچنین میدان جابجایی مفروض (رابطه ( ))26در رابطههای

مقدار ویژه و به عبارتی فرکانس طبیعی ورق قابل استخراج است .بدین

برای یک المان قابل استخراج است.

همگرایی مدنظر در روش مونتکارلو ادامه مییابد.

انرژی ( )7و ( )8و استفاده از رابطه ( )25معادالت حرکت به فرم رابطه ()28

منظور تولید اعداد تصادفی و همچنین افزایش جمعیت پاسخ تا رسیدن به

n

(((2


( M +  M i i )   + ( K +
i =1

= +  K i i )  
0
G23

با توجه به اینکه روش مونتکارلو تکرار یک حل معین است ،برای

n
n
E11
G12
i i
i i
=i 1 =i 1 =i 1

+K

n

5-5صحهگذاری بر فرموالسیون

TE
EC

K

صحهگذاری فرموالسیون حاکم کافی است ،حل معین مستخرج از حل المان
محدود صحهگذاری شود .بدین منظور حل المان محدود به ازا نسبت ضلع

 Mو  Kماتریس جرم و سختی میانگین هستند و  ξمتغیر احتماالتی

به ضخامت ورق برای ورق مربعی با ضلع واحد استخراج شده و با مقادیر

مربوط به هر متغیر تصادفی در بسط رابطه ( )20است .این رابطه با طی فرایند

موجود در مرجع [ ]35مقایسه شده است .خواص در نظر گرفته شده برای

اسمبلینگ معادالت کلی را نتیجه میدهد .در این معادله یک بسط ماتریسی

ورق مطابق جدول  1است.

در حل المان محدود ،از شبکه بندی  10در  10پس از بررسی همگرایی

شبکه بندی استفاده شده است .با در نظر گرفتن شرایط مرزی (رابطه ())30
برای الیه چینی [0و90و ]0نتایج در جدول  2ارائهشده است و مطابقت خوبی

را بین روش حاضر با تحقیق مرجع نشان میدهد .نتایج با پارامتر بیبعد
سازی مطابق رابطه ( )31بیبعد شده است.

OO

PR

D

(((3


()30

=W= V= 
0
x

y= 0, b :

(((3

بهمنظور صحهگذاری بر شبیهسازی تصادفی ازآنجاییکه تحقیقات

()31

Fig. 2. 8 node serendipity element

شکل  :2المان  8گرهای

=W= U= 
0
y

x= 0, a :

)  = a 2 (  / E 22 h 2

F

4

چگالی ،و یک بسط ماتریسی برای ماتریس سختی متناظر با مقدار ویژه
و بردار ویژه بسط کارهونن-الو متغیرهای تصادفی شامل مدول در جهت

مطابق رابطه ( )27تعریف میشود.

(((2


برای ماتریس جرمی متناظر با مقدار ویژه و بردار ویژه بسط کارهونن-الو

موجود در تاریخچه بر شبیهسازی عدم قطعیت بهصورت پارامتر تصادفی
531
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جدول  :1خواص لمینا مورد بررسی []35

جدول  :3خواص لمینا موردبررسی ][36

Table 1. Properties of composite lamina

Table 3. Properties of composite lamina

G 12 / E 22 = G 13 / E 22
G 23 / E 22
12

v

)E (GPa
22

40

E 11 / E 22

0/6

G 12 / E 22 = G 13 / E 22

0/5

G 23 / E 22

0/25

v

12

6/92

)

جدول  :2مقایسه فرکانس بیبعد برای روش حاضر و مرجع
Table 2. Comparison of normalized natural frequencies

5

10/290

10/263

17/518

17/483

10
20

14/767

0/5
0/2
0/25

(

1

TE
EC

نسبت طول به
ضخامت

المان محدود

مرجع ][35

m3

kg

25

RR
CO

E 11 / E 22

مقدار

UN

خواص

خواص

مقدار

14/702

(نه میدان تصادفی) متمرکز است ،با شبیهسازی مدول کششی در جهت الیاف

بهصورت پارامتر تصادفی روند حل با مقایسه با نتایج موجود در مرجع []36

D

صحهگذاری میشود .برای شبیهسازی مدول یانگ در جهت الیاف بهصورت

پارامتر تصادفی کافی است در رابطه ( )7مقادیر ویژه و بردار ویژهی نخست

PR

برابر یک و مقادیر ویژه و بردارهای ویژه مراتب باالتر برابر صفر لحاظ شود.

Fig. 3. Comparison of natural frequency of the plate considering
))tensile modulus uncertainty (Coefficient Of Variation (COV

شکل  :3مقایسه نتایج شبیهسازی مقدار ویژه نخست ارتعاشات آزاد ورق با عدم
قطعیت در مدول کششی راستای الیاف

ورق مربعی با الیه چینی متقارن [0و90و90و ]0و شرایط مرزی تکیهگاه ساده

با خواص مطابق جدول  3با روند حاضر مورد تحلیل قرار گرفته است .شبکه

بندی مورد استقاده همانند قسمت قبل است.

 6-حل مسألهی ارتعاشات آزاد ورق نامعین کامپوزیتی

در این قسمت ارتعاشات آزاد یک ورق مربعی کامپوزیتی با خواص

نتایج ضریب تغییرات حاصل از شبیهسازی حاضر با نتایج مرجع []36

بهصورت تصادفی مشابه رابطه ( )7و با در نظر گرفتن  3ترم از بسط کارهونن

همانگونه که از شکل  3پیداست نتایج شبیهسازی حاضر مطابقت خوبی با

نیز همان شرایط مرزی تکیهگاه ساده (رابطه ( ))30در نظر گرفته شده است.

OO

مسأله مقدار ویژهی نخست ورق کامپوزیتی با نسبت طول به ضخامت

نامعین مطالعه شده است .ابعاد ورق بهصورت واحد در نظر گرفته شده است.

در شکل  3ارائه شده است.

 -الو با طول خود ارتباطی برابر  2متر در نظر رفته شده است .شرایط مرزی

F

 10با تکرار حل  10000درروش مونتکارلو مورد حل قرار گرفت .مقایسهی

خواص میانگین در نظر گرفته شده برای ورق مطابق جدول  1است .خواص

نتایج موجود در تاریخچه دارد .بنابراین روند حل مسأله تصادفی نیز مورد تأیید است.

532

الیه چینی در نظر گرفته شده در این قسمت الیه چینی [0و90و90و ]0است.
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اگر ضریب تغییرات برابر نسبت انحراف معیار به میانگین متغیر تصادفی

ورق ،نمودار ضریب تغییرات سه فرکانس طبیعی نخست ورق برای نسبت

طبیعی به ازاء ضریب تغییرات مختلف در خواص مکانیکی ورق مطالعه شده

است متغیرهای تصادفی شامل چگالی ،مدولهای کششی و مدولهای

تعریف شود ،برای یک ورق با ضخامتهای مختلف ضریب تغییرات فرکانس

ضلع به ضخامتهای مختلف در شکلهای  6تا  8رسم شده است .قابلذکر

است .ابتدا بهمنظور بررسی همگرایی روش مونتکارلو ضریب تغییرات مقدار

برشی هستند که بهطور همزمان به صورت میدان تصادفی در نظر گرفته

ویژه نخست (مجذور فرکانس طبیعی) به ازا افزایش تعداد نمونههای تصادفی

برای نسبت ضلع به ضخامت  10در شکل  4ارائه شده است.

 10000نمونه حل شده و خواص آماری استخراج شده است.

UN

شدهاند .حل به ازا چهار مقدار انحراف معیار  0/05 ،0/1 ،0/15و  0/2با تکرار

اگر معیار همگرایی تغییرات کمتر از  1درصد در ضریب تغییرات متغیر

نتایج نشان میدهد ،رابطهای خطی بین ضریب تغییرات فرکانس طبیعی

تصادفی برای رسیدن به همگرایی کافی است .تولید نمونهها برای رسیدن به

فرکانس طبیعی نسبت به تغییرات در انحراف معیار پارامترهای تصادفی

تصادفی به ازا افزایش هزار نمونه تصادفی تعریف شود ،تعداد  7000نمونه

و ضریب تغییرات متغیرهای تصادفی وجود دارد .حساسیت ضریب تغییرات

دقت بیشتر در ضریب تغییرات و همچنین مشاهده رفتار ضریب تغییرات تا

RR
CO

با کاهش ضخامت ورق ،افزایش مییابد؛ بنابراین ورقهای نازکتر نسب

 10000نمونه افزایش یافته است.

به عدم قطعیت در خواص حساسیت بیشتری دارند و این مورد در طراحی

در این مرحله تمامی متغیرهای تصادفی معرفیشده در قسمت قبل

ورقهای نازک میبایست لحاظ شود .شیب نمودار ضریب تغییرات فرکانس

بهصورت همزمان تصادفی با انحراف معیار  0/05فرض شدهاند .تابع چگالی

طبیعی با کاهش ضخامت افزایش مییابد و با نزدیک شدن به نسبت ضلع

احتمال سه مقدار ویژه نخست ورق نامعین برای نسبت ضلع به ضخامت 10

به ضخامت برابر با  100با نرخ کمتری تغییر میکند.

و انحراف معیار  0/05برای متغیرهای تصادفی در شکل  5ارائه شده است.

در این قسمت متغیرها بهصورت مجزا مورد تحلیل قرارگرفتهاند و سپس

همانگونه که از شکل فوق پیداست توزیع مقادیر ویژه نخست متناظر

تأثیر تجمیع پارامترهای دارای عدم قطعیت بر فرکانس طبیعی نخست

با توزیع در نظر گرفته شده برای متغیرهای تصادفی ،توزیعی گوسی به نظر

TE
EC

مطالعه شده است .در شکل  9پارامتر تصادفی مدول در جهت الیاف در نظر

میرسد .در نهایت به ازا مقادیر مختلف ضریب تغییرات در خواص تصادفی

F

OO

PR

D

گرفته شده است.

Fig. 4. COV of first Eigen value with increasing samples number

شکل  :4ضریب تغییرات مقدار ویژه نخست با افزایش تعداد نمونهها
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Fig. 5. Probability Density Function (PDF) of three first eigen values
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شکل  :5تابع چگالی احتمال سه مقدار ویژه نخست

Fig. 6. COV of first natural frequency

شکل  :6ضریب تغییرات فرکانس طبیعی نخست

534

Fig. 7. COV of second natural frequency
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شکل  :7ضریب تغییرات فرکانس طبیعی دوم
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Fig. 8. COV of third natural frequency

شکل  :8ضریب تغییرات فرکانس طبیعی سوم
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Fig. 9. COV of first natural frequency considering tensile modulus uncertainty

TE
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شکل  :9ضریب تغییرات فرکانس طبیعی نخست با فرض عدم قطعیت در مدول در جهت الیاف

مشاهده میشود که با کاهش ضخامت ورق ،حساسیت اثرات عدم

قطعیت در مدول کششی بر عدم قطعیت فرکانس طبیعی افزایش مییابد

و این رفتار خطی است .در شکل  10پارامتر تصادفی مدولهای برشی
 G12 = G13در نظر گرفته شده است.

فرکانس طبیعی نخست ،اثرات اعمال همزمان و تکتک عدم قطعیتهای فوق

در ضریب تغییرات فرکانس طبیعی برای ورق با نسبت ضلع به ضخامت 10

در شکل  13ارائه شده است.

با بررسی ضریب تغییرات مشاهده میشود در بین پارامترها ،عدم قطعیت

با کاهش ضخامت ورق ،حساسیت اثرات عدم قطعیت در مدولهای

چگالی و مدولهای اصلی بیشترین اثرات را در عدم قطعیت فرکانس طبیعی

نیز همچنان خطی است .با توجه به کاهش سهم انرژی پتانسیل ناشی از

بنابراین نیاز است برای بررسی قابلیت اطمینان سازههای کامپوزیتی به

D

برشی  G12 = G13بر عدم قطعیت فرکانس طبیعی کاهش مییابد و رفتار

کرنش برشی با کاهش ضخامت ورق این مورد منطقی به نظر میرسد .در

PR

شکل  11پارامتر تصادفی مدول برشی  G23در نظر گرفته شده است.

همانگونه که دیده میشود با کاهش ضخامت ورق ،حساسیت اثرات

این عدم قطعیت بر عدم قطعیت فرکانس طبیعی کاهش مییابد و رفتار نیز

OO

همچنان خطی است در اینجا نیز میتوان به کاهش سهم انرژی کرنشی
برشی در ورقهای نازکتر اشاره کرد .در شکل  12پارامتر تصادفی چگالی
ورق در نظر گرفته شده است.

دارند و پارامتر  G23کمترین اثرگذاری را نسبت به دیگر پارامترها داراست؛

پراکندگی در مدولهای اصلی و چگالی توجه ویژه شود.
7-7نتيجهگيری و جمعبندي

آنالیز عدم قطعیت در فرکانس طبیعی ورق کامپوزیتی با خواص تصادفی

بهصورت یک میدان تصادفی به کمک روش مونتکارلو بررسی شد .نتایج

نشان میدهد رابطهای خطی بین ضریب تغییرات فرکانس طبیعی و ضریب

تغییرات متغیرهای تصادفی وجود دارد .حساسیت ضریب تغییرات فرکانس

با تغییر ضخامت ورق ،حساسیت اثرات عدم قطعیت در چگالی بر عدم

طبیعی نسبت به تغییرات در انحراف معیار پارامترهای تصادفی با کاهش

موضوع به دلیل تناسب مستقیم ماتریس جرمی (انرژی جنبشی) با چگالی

فیزیکی و مکانیکی شامل چگالی ،مدول کششی و مدول برشی بر عدم

F

قطعیت فرکانس طبیعی تغییر نمیکند و رفتار نیز همچنان خطی است .این
ورق است .بهمنظور مقایسه اثرگذاری هر یک از پارامترها در رشد عدم قطعیت
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ضخامت ورق ،افزایش مییابد .همچنین اثرات عدم قطعیت در خواص

قطعیت در فرکانس طبیعی ورق ،بهصورت جداگانه و توأمان مطالعه شد.
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Fig. 10. COV of first natural frequency considering shear modulus ( G12 = G13 ) uncertainty

G12 = G13  ضریب تغییرات فرکانس طبیعی نخست با فرض عدم قطعیت در مدول برشی:10 شکل
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Fig. 11. COV of first natural frequency considering shear modulus ( G 23 ) uncertainty

G 23  ضریب تغییرات فرکانس طبیعی نخست با فرض عدم قطعیت در مدول برشی:11 شکل
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Fig. 12. COV of first natural frequency considering density uncertainty

OO

PR

D

TE
EC

شکل  :12ضریب تغییرات فرکانس طبیعی نخست با فرض عدم قطعیت در چگالی

Fig. 13. COV of first natural frequency considering uncertainty of random variables

F

شکل  :13مقایسه ضریب تغییرات فرکانس طبیعی نخست با فرض عدم قطعیت در متغیرهای تصادفی
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جهت الياف
جهت عمود بر الياف
مشتق نسبت به x

باالنويس

تصادفی برای خواص مکانیکی در ضخامتهای مختلف متفاوت است اما

E1

برای چگالی حساسیت یکسانی دیده میشود .همچنین در بین پارامترهای

وابستگی متغير به مدول در جهت الياف

تصادفی چگالی و مدول کششی بیشترین تأثیر را در رشد عدم قطعیت
فرکانس طبیعی دارند درحالیکه مدول برشی  G23کمترین اثرگذاری را
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