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چکیده
در این پژوهش رفتار غیرخطی ارتعاشات آزاد تیر یکسرگیردار دارای ترک خستگی مورد بررسی قرار گرفته است .بدین
منظور ابتدا ارتعاشات عرضی تیر یکسرگیردار در مود اول به صورت یک سیستم یک درجه آزادی با جرم و سختی معادل مدل-
سازی شده است .سپس مدل جدیدی برای سختی دوخطی تیر با ترک باز و بسته شونده ارائه شده است .به کمک این مدل
معادله دیفرانسیل حاکم بر سیستم به شکل قابل تحلیل به روش لیندست -پوانکاره نوشته شده است .نتایج به دست آمده نشان
میدهد پاسخ به دست آمده به روش اغتشاشات از دو قسمت تشکیل شده است که بخش اول آن پاسخ سیستمی است که
سختی آن برابر با میانگین سختی معادل در حالتهای کامالً باز و کامالً بسته ترک بوده و بخش دیگر جمالت تصحیحی هستند
که با اضافه شدن به جمله اول ،اثرات تغییر در سختی معادل ناشی از باز و بسته شدن ترک را در پاسخ سیستم منظور میکنند.
در حقیقت جمالت تصحیح در برگیرنده اجزای هارمونیکهای باالتر ظاهر شده در پاسخ ناشی از رفتار غیرخطی سیستم است.
صحت نتایج به دست آمده با استفاده از تستهای تجربی به تأیید رسیده است.
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 -1مقدمه
ترکهای خستگي اغلب در اجزای سازههای تحت بارهای
تکراری به وجود ميآيند و اگر به موقع تشخيص داده نشوند،
ميتوانند منجر به خرابي شوند .تحقيقات نشان ميدهد پاسخ
ديناميکي سازه معيوب و سازه سالم متفاوتند و با اندازهگيری اين
تفاوت بر اساس مدلي از سازه معيوب ميتوان پارامترهای عيب
(عمق و محل ترک ) را تعيين کرد [ .]1اغلب اين تحقيقات بر
اساس مدلهای خطي انجام شدهاند .در اين مدلها ترک در سازه
به صورت يک شيار هميشه باز در نظر گرفته ميشود و اغلب از
تغييرات ايجاد شده در فرکانسهای طبيعي و شکل مودهای
ارتعاشي برای تشخيص عيب در سازه استفاده ميشودElber .
[ ]2در تحقيقات خود دريافته است که ترک خستگي در هنگام
ارتعاش باز و بسته ميشود ]3[ Gudmunson .با بررسي اين
پديده به اين نتيجه رسيد که استفاده از مدل ترک باز برای
بررسي رفتار ترک خستگي ميتواند منجر به نتايج نادرستي شود
که مهمترين آن پيشبيني عمق ترک خستگي کمتر از مقدار
واقعي آن است .چنين تخمين نادرستي ميتواند خطراتي را در
پي داشته باشد ،لذا اخيراً توجه محققين به مدلهای باز و بسته
شونده ترک 1معطوف شده است .با توجه به اينکه رفتار باز و
بسته شونده ترک خستگي منجر به تغيير سختي سازه در هنگام
ارتعاش و در نتيجه باعث رفتار غيرخطي سيستم ميشود ،ارائه
مدلي دقيق برای پيشبيني رفتار ديناميکي سازههای دارای ترک
خستگي امری دشوار است .مشخصه اصلي اين رفتار غيرخطي،
حضور مؤلفههای فرکانسي باالتر در پاسخ ديناميکي سازه است.
محققين مختلفي به بررسي مدلهای ارائه شده در اين زمينه
پرداختهاند Friswell .و  ]4[ Pennyرفتار غيرخطي تير
يکسرگي ردار با ترک باز و بسته شونده در مود اول ارتعاشي را
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توسط يک نوسانگر يک درجه آزادی ساده با سختي دوخطي
مدلسازی کردهاند .در اين مدل وضعيت باز يا بسته بودن ترک
در هر لحظه به عالمت انحنای منحني خيز تير در محل ترک
بستگي دارد .تحليل آنها حاکي از حضور مؤلفههای فرکانسي
باالتر در ضرايب صحيحي از فرکانس طبيعي سيستم است.
Shenو  ]5[ Chuبا استفاده از روش گالرکين هر يک از مودهای
ارتعاشي يک تير با تکيهگاههای ساده را به صورت يک معادله
حرکت دوخطي مدلسازی کردهاند .بررسيهای انجام شده توسط
اين محققين بر روی پاسخ سيستم به تحريک هارمونيک به
وضوح نشاندهنده رفتار غيرخطي برای هريک از مودهای
ارتعاشي است .همين محققان [ ]6با توجه به مزايای روشهای
تحليلي نسبت به ساير روشها سعي کردهاند که از برهمنهي

حلهای خطي موجود برای نيم سيکلهای ترک باز و ترک بسته
به کمک بسط فوريه به يک حل تحليلي برای مدل سختي
دوخطي دست يابند Ostachowicz .و  ]7[ Krawczuckبا در
نظر گرفتن تغييرات سختي به صورت يک تابع موج مربعي و با
استفاده از روش هارمونيک باالنس 3رفتار سازه دارای ترک
خستگي را بررسي کردهاند .اين محققين با توجه به حساسيت
اجزای هارمونيک موجود در پاسخ ديناميکي سازه معيوب نسبت
به پارامترهای عيب ،به بررسي امکان ترکيابي بر اساس تغييرات
ايجاد شده در دامنه اين اجزا پرداختهاند .در يک مدل پيچيدهتر
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 Abrahamو  ]8[ Brandonاز ماتريسهای ارتباط متغير با زمان
برای مرتبط کردن دو قسمت تير که توسط ترک از هم جدا
شدهاند ،استفاده کردهاند .اين ماتريسها توسط بسط فوريه به
دست آمدهاند .در اين مدل برای نزديکتر شدن به شرايط واقعي
فرض شده است که تغييرات در سختي سازه به صورت پيوسته
رخ ميدهد .با اين وجود روش عددی و مجاسبات طوالني به کار
رفته برای استخراج پاسخ ،نحوه ارتباط پارامترهای ترک را با
اجزای فرکانسي باالتر به درستي روشن نميکند و همچون
بسياری از تحقيقات پيشين انجام شده در اين زمينه صرفاً به
حضور اين مؤلفههای فرکانسي باالتر در پاسخ ديناميکي سازه
معيوب و حساسيت آنها نسبت به پارامترهای عيب اشاره ميکند.
در مدل سادهتری که توسط  Chengو همکاران [ ]9ارائه شده
است سختي به صورت يک تابع هارمونيک زماني با فرکانسي برابر
با فرکانس تحريک سازه بين مقادير متناظر با حالتهای کامالً باز
و کامالً بسته ترک تغيير ميکند .چنين فرضي منجر به يک مدل
خطي با ضرايب متغير با زمان ميشود .با استفاده از اين مدل
 Dukaو  ]10[ Hadjileontiadisاز يک روش آناليز زمان-
فرکانس برای بررسي مشخصههای غيرخطي پاسخ ديناميکي
استفاده کردهاند.
عالوه براين در تحقيقات انجام شده در اين زمينه با استفاده
از روش المان محدود نيز حضور اجزای هارمونيک در ضرايب
صحيحي از فرکانس طبيعي سيستم و حساسيت آنها نسبت به
پارامترهای عيب مورد تأييد است [ .]13[ -]11از اين جمله مي-
توان به تحقيق انجام شده توسط  Saavedraو ]12[ Cuitino
اشاره کرد .اين محققين برای المان ترک ،از يک ماتريس سختي
جديد استخراج شده بر اساس تئوری مکانيک شکست و به کمک
روش انرژی ،استفاده کردهاند .نتايج به دست آمده توسط اين
محققين که به تأييد تجربي نيز رسيده است نشان ميدهد که
دامنه هارمونيکهای زوج بسيار بيشتر از دامنه هارمونيکهای
فرد است.

در جديدترين تحقيق صورت گرفته در اين زمينه  Pengو
همکاران [ ]14با استفاده از مفهوم نمودارهای خروجي پاسخ
فرکانسي غيرخطي )NOFRF( 5به بررسي رفتار غيرخطي ترک
پرداختهاند .نتايج حاکي از آن است که نمودارهای به دست آمده
از تحريک سيستم در يک فرکانس مناسب ،حساسيت خوبي
نسبت به حضور ترک خستگي دارد.
با وجود اينکه در بسياری از تحقيقات انجام شده به حضور
اجزای هارمونيک در پاسخ ديناميکي سازه معيوب و حساسيت
آنها نسبت به پارامترهای ترک اشاره شده است ،تغيير پارامترهای
سيستم در طول زمان ،استفاده از روشهای تحليلي برای ريشه-
يابي اين رفتار و بررسي پارامترهای تأثيرگذار بر آن را بسيار
دشوار ميکند به طوريکه عمده تحقيقات انجام شده در اين
زمينه بر اساس روشهای عددی يا المان محدود است .از طرف
ديگر ماهيت عددی و محاسبات طوالني به کار رفته در بيشتر
اين روشها استفاده از آنها را برای تعريف نشانگرهای ديناميکي
عيب به منظور استفاده در روشهای عيبيابي مبتني بر
ارتعاشات با مشکل مواجه ميکند.
هدف از اين تحقيق تعيين رابطه بين اجزای هارمونيک ظااهر
شده در طيف فرکانسي پاسخ ارتعاشي تير ترکدار و پارامترهاای
ترک و مشخصههای سيستم از يک ديدگاه تحليلاي و باه کماک
يکي از روشهای اغتشاشات به نام روش ليندست -پوانکاره است.
بدين منظور ابتدا ارتعاشات عرضي ياک تيار يکسارگيردار دارای
ترک خستگي باز و بسته شونده به صورت يک نوسانگر يک درجه
آزادی با سختي دوخطي مدلسازی شده است .معادله ديفرانسيل
حاکم با ارائه يک مدل جديد برای سختي دوخطي و با استفاده از
عمليات رياضي به شکل استاندارد قابل تحليل به روش ليندست-
پوانکاره نوشته شده است .در نهايت پاسخ سيستم باا اساتفاده از
روش ليندست -پوانکاره به دست آمده است .نتايج به دست آمده
نشان ميدهاد جماالت تصاحيحي کاه توساط روش ليندسات-
پوانکااره باه پاسااخ سيساتم خطاي متنااظر اضااافه مايشااود در
برگيرنده اجزای هارمونيک ظاهر شاده در پاساخ ناشاي از رفتاار
غيرخطي سيستم مايباشاد .بناابراين تحليال حاضار منجار باه
اسااتخراج رابطااه تحليلااي ميااان دامنااه اجاازای هارمونيااک و
خصوصيات سيستم و پارامترهای ترک شده اسات .صاحت نتاايج
به دست آمده ،توسط روشهای عددی و تساتهاای تجرباي باه
تأييد رسيده است.

 -2مدل یک درجه آزادی تیر یکسرگیردار ترکدار
در تحقيق حاضر ،ارتعاشات آزاد تير يکسرگيردار دارای تارک
خستگي عرضي در مود اول ارتعاشي به صورت يک سيستم ياک
درجه آزادی با جرم و سختي معادل مدلسازی شده است (شکل
 .)1اساس اين معادلسازی برابر قرار دادن انرژیهاای جنبشاي و
پتانسيل تير ترکدار و مدل يک درجه آزادی معادل است.

شکل ( :)1تیر یکسرگیردار ترکدار و مدل یکدرجه آزادی معادل

مطالعاتي که بر روی رفتار ترک خستگي انجام شده است،
نشان ميدهد که رابطه غيرخطي بار -جابجايي سازه ترکدار را
ميتوان تقريباً به صورت يک رابطه دوخطي در نظر گرفت []15
(شکل  .)2در نتيجه در هنگام ارتعاش تير با تغيير وضعيت ترک
بين حالتهای کامالً باز و کامالً بسته ،سختي معادل تير بين
مقادير سختيهای معادل متناظر با اين حالتها تغيير ميکند.

شکل ( :)2نمودار دوخطی بار -جایجایی تیر ترکدار با ترک خستگی

مدل سختي دوخطي که از ترکيب دو خط با شيبهای
مختلف تشکيل شده است ،تابعي از دامنه نوسان است و به
صورت زير بيان ميشود:
()1

u0
u0

k close
k (u )  
k open

که در آن  kopenو  kcloseبه ترتيب سختيهای معاادل سيساتم
در حالتهای ترک کامالً باز و ترک کامالً بسته ميباشند .ساختي

معادل تير سالم به صورت زير به دست ميآيد [:]16
()2

L
1
 EI  2 ( x)dx
Cc  0

رابطه زير را برای تعيين تغيير در انعطاافپاذيری تيار ياک سار
گيردار در اثر حضورترکي به عمق  aو در فاصله  lcاز انتهای آزاد
تير ارائه کردهاند:

kc 

که در اين رابطه  Ccانعطافپذيری تير سالم E ،مدول يانا،،
ممان اينرسي سطح مقطع تير و  Lطول تير است .فرض بار ايان
است که با اعماال شارايط اولياه مناساب ،تيار در ماود اول باه
ارتعاش در مايآياد بناابراين )  (xشاکل ماود نوسااني اول تيار
يکسرگيردار است Clough .و  ]17[ Penzienرابطه تقريبي زيار را
برای محاسبه شکل مود اول ارتعاشي تيار يکسارگيردار پيشانهاد
کردهاند:
I

()3

 x 

 2L 

 ( x)  1  cos

در بيشتر تحقيقات انجام شده در ايان زميناه از رابطاه فاو
برای استخراج جرم و سختي معادل سيستم استفاده شاده اسات.
در تحقيق حاضار باه منظاور افازايش دقات ،از شاکل مودهاای
ارتعاشي تير اولر -برنولي که از حل تحليلي معاادالت حرکات باه
صورت زير به دست آمدهاند ،استفاده شده است:
()4

 ( x)  cos x  cosh x
cos L  cosh L  sin x  sinh x 

sin L  sinh L 

در رابطه فو  ،شکل مود اول ارتعاشاي باه ازای  L  1.875

به دست ميآيد .در شکل  3تفاوت بين شکل مود تحليلي به کاار
رفته در تحقيق حاضار و شاکل ماود تقريباي پيشانهاد شاده در
مرجع [ ]17نشان داده شده است.

() 6

تحلیلی معادالت حرکت تیر اولر -برنولی )______ ( و تابع تقریبی پیشنهاد
شده در مرجع [(  ) ]17

سختي معادل تير با ترک کامالً باز از رابطه زير به دست ميآيد:
()5

1
Co

ko 

که در آن  Co  C  Cبوده و  Cتغيير در انعطافپذيری تيار
ناشي از حضور تارک مايباشاد Dimarogonas .و ]18[ Paipetis
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ساطح مقطاع تيارJ ،

که در آن  wو  bبه ترتيب عرض و ارتفاع
نرخ آزاد شدن انرژی کرنشي و  نسبت پواسون ميباشد و تاابع
 از رابطه زير به دست ميآيد:
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جرم معادل تير از رابطه زير به دست ميآيد [:]16
()8

L

m   m( x) 2 ( x)dx
0

در روابط فو ) m(xجرم واحد طول تير ميباشاد .باا توجاه باه
فرضيات فو معادله ديفرانسيل حاکم بر سيستم معاادل را ماي-
توان به صورت زير بيان کرد:
()9

mu  k (u)u  0

که در آن  uجابجايي جرم معادل تير است که برابر باا جابجاايي
انتهای آزاد تير ميباشد.
 -3ارائه مدل جدید برای سختی دوخطی تیر ترکدار
نشان داده شده است که اگر بتوان معادله ديفرانسيل حاکم
بر يک سيستم ديناميکي غيرخطي را به صورت رابطه ( )10بيان
کرد ،ميتوان با استفاده از روش ليندست -پوانکاره که يکي از
روشهای اغتشاشات است ،پاسخ آن را به دست آورد [.]19
()10

شکل ( :)3مقایسه شکل مود اول تیر یکسرگیردار به دست آمده از حل

) 72lc2 (1   2

Ewb 4

Jda 

a

2
2
Pi

C  w

) u  o2u   f (u, t

که در اين رابطه  0فرکانس طبيعي سيستم خطي متناظر است
و  يک پارامتر بيبعد کوچک در نظر گرفته ميشود.
همانطور که در رابطه ( )1مالحظه ميشود سختي معادل تير
تابعي از دامنه نوسان است .با در نظر گرفتن تابع دو ضابطهای
ارائه شده برای ) ، k (uميتوان سختي دوخطي تير ترکدار را به
شکل زير بيان کرد:
()11

) kclose  k (1  

) kopen  k (1  

که در رابطه فو  kميانگين سختي معادل در حالتهاای کاامالً
باز و کامالً بسته ترک است:

kopen  kclose

()12

2

n

k

و  پارامتر بيبعد و کاوچکي اسات کاه آن را باه صاورت زيار
تعريف ميکنيم:
kclose  kopen

()13

kclose  kopen



با توجه به روابط ( )11تا ( )13مدل جديد زيار بارای ساختي دو
خطي تير ترکدار ارائه ميشود:
k (u)  ku  k u

()14

با قرار دادن رابطه ( )14در رابطه ( )9خواهيم داشت:
mu  ku   k u

()15

با تقسيم طرفين رابطه ( )15بر  mمعادله ديفرانسايل حااکم باه
شکل نهايي زير بيان ميشود:
u  02u   02 u

()16

که در اين رابطه  0فرکانس سيساتم خطاي متنااظر اسات و از
رابطه زير به دست ميآيد:
k
m

()17

02 

با مقايسه روابط ( )10و ( )16مشاهده ميشود که با ارائه مدل
جديد برای سختي دوخطي مدل تير ترکدار ،معادله ديفرانسيل
حاکم بر آن را ميتوان به شکل قابل تحليل توسط روش
اغتشاشات نوشت .بعالوه ،در اين مدل بر خالف مدلهای سختي
متغير با زمان ،سختي معادل تابعي از دامنه نوسان است که اين
امر منجر به تشکيل معادله ديفرانسيل غيرخطي شده است.
مسلماً چنين مدلي در مقايسه با مدلهای سختي متغير با زمان
به درک بهتری از رفتار غيرخطي ترک خستگي منجر ميشود.
 -4استخراج پاسخ معادله دیفرانسیل حاکم به روش
لیندست -پوانکاره
در تحقيق حاضر برای به دست آوردن پاسخ سيستم از روش
ليندست -پوانکاره استفاده شده است .روش ليندست -پوانکاره
يکي از روشهای اغتشاشات برای تحليل سيستمهای غيرخطي
است که مزيت آن نسبت به ساير روشها ،توانايي اين روش در
تحليل برهمکنش دامنه و فرکانس در سيستمهای غيرخطي
است [ .]19در اين روش با انجام تغيير متغير     tپاسخ
n

سيستم به صورت سری    i uiدر نظر گرفته ميشود .عالوه
i 0

براين ،فرکانس پاسخ نيز به صورت    iiبسط داده ميشود
i 0

که در آن  iها ضرايب مجهولي هستند که از حذف جمالت
سکوالر 6به دست ميآيند .با قرار دادن اين فرضيات در معادله
ديفرانسيل حاکم بر سيستم و مرتب کردن آن بر حسب توانهای
افزايشي  ، تعداد  nمعادله ديفرانسيل خطي حاصل ميشود.
اولين معادله که يک معادله ديفرانسيل خطي همگن است ،بخش
اصلي پاسخ سيستم را به دست ميدهد .از حل ساير معادالت،
جمالت تصحيح به دست ميآيند .شرط همگرا بودن هر يک از
معادالت حاکم بر جمالت تصحيح ،حذف جمالت سکوالر است.
جمالت سکوالر ،جمالتي هستند که دارای فرکانسي برابر با
فرکانس سيستم هستند و موجب واگرايي پاسخ ميشوند .در اين
روش به ندرت بيش از دو جمله تصحيح برای پاسخ در نظر
گرفته ميشود ،چرا که مستلزم محاسبات رياضي بسيار زيادی
است.
در تحقيق حاضر  n  2در نظر گرفته شده است ،که به
معنای در نظر گرفتن پاسخ سيستم خطي متناظر و دو جمله
تصحيح مربوط به رفتار غيرخطي سيستم است .بر اين اساس
پاسخ سيستم و فرکانس آن به صورت سریهای زير در نظر
گرفته ميشود:
2

u  u0   u1   u 2  ...

2

  0   1   2  ...

()18

با توجه به تغيير متغير  ،    tمشتقات  uبار حساب زماان را
ميتوان بر حسب متغير جديد به صورت زير بيان کرد:
()19

()20

du
du

dt
d

 





d
 0   1    2  ...
u0   u1   2u 2  ...
d
2

d 2u
d 2u
 2 2
2
dt
d





d2
u0   u1   2 u 2  ..
d 2

2





 0   1   2 2  ...

با جايگذاری روابط ( )18تا ( )20در معادله ( )16خواهيم داشت:


()21






d2
u 0   u1   2 u 2  ...
d 2
 02 u 0   u1   2 u 2  ...
2

  1   2 2  ...

0





  02 u 0   u1   2 u 2  ...  0

با مرتب کردن رابطه فو بر حسب تاوانهاای افزايشاي  ، ساه
معادله ديفرانسيل برای  uiها به صورت زير حاصل ميشود:



()22
()23



d 2u

 d 2u

0
 1 : 02  21  u1   201
 02 u0
d 2
 d


d 2u

()24

 d 2u

 0 : 02  20  u0   0
 d


 d 2u



1
 2 :  02  22  u 2   2 01
d 2
 d




2

A  A0   A1   2 A2

 A0جابجايي اوليه انتهای آزاد تيار باوده و  A1و  A2باه گوناهای
تعيين ميشوند که شرايط اوليه جمالت تصحيح مرتبه اول و دوم
صفر شود .برای حذف تنها جمله ساکوالر معادلاه ( )23خاواهيم
داشت:

d u1
 u1   A cos
d 2

()28
cos

يک تابع پريوديک زوج است که بسط فورياه آن باه ايان

صورت به دست ميآيد:
()29



4 1
 
(1) n  cos 2n
)  n1   (1  4n 2


2

f ( ) 

با قرار دادن رابطه ( )29در رابطه ( )28داريم:
2

()30

d u1
)  u1   Af (
d 2
2  4  1


  A   
(1) n  cos 2n 
2

)  n1   (1  4n


همانطور که مشاهده ميشود سامت راسات رابطاه ( )30از ياک
مقدار ثابت و مجموعهای از جملههاای هارمونياک تشاکيل شاده
است .با حل معادله ديفرانسيل ،پاسخ خصوصي به صورت زير باه
دست ميآيد:
()31

2  4 


1
u1   A   
(1) n  cos 2n 
2 2

)  n1   (1  4n


در رابطه ( )24عبارت  u0   u1 u1را ميتوان با استفاده از بسط
u0   u1

فوريه به صورت زير نوشت:


g ( )  b0   bm cos m

()32

m1

که در آن ضرايب بسط فوريه به صورت زير به دست ميآيند:
()33
 u d   u d 
 
2
   u cos m d   u cos m d , m  1,2,...

()34


1

z

z

1



1

u0  A cos 

که در آن:
()26

که در اين صورت  1  0باه دسات مايآياد .باا حاذف جملاه
سکوالر از معادله ( )23و قرار دادن  u0به دسات آماده در رابطاه
( )25در آن ،اين معادله به صورت زير بيان ميشود:



رابطه ( )22نشاندهنده يک معادله ديفرانسيل همگان اسات
که از حل آن پاسخ سيستمي با ميانگين ساختيهاای معاادل در
حالتهای کامالً باز و کامالً بسته تارک باه دسات مايآياد .ايان
سيستم که در اصطالح سيستم خطي متناظر ناميده ميشاود ،در
برگيرنده بخش اصلي پاسخ است .اثرات تغيير ساختي معاادل در
پاسخ سيستم که ناشي از باز و بسته شادن تارک اسات ،از حال
معادالت ( )23و ( )24به دست ميآيد .به اين قسمت از پاسخ در
اصطالح جمالت تصحيح گفتاه مايشاود .بارای تعياين عالمات
جمالت مرتبههای مختلف  که به صورت تابع قدر مطلاق بياان
شده است ،از عالمت جمالت مراتب پايينتر استفاده ميشاود .در
روش ليندست -پوانکاره شرايط اوليه در اولين معادله اعمال شده
و شرايط اوليه معادالت تصحيح صفر لحاظ مايشاود .بارای ايان
منظور دو روش وجاود دارد .در روش اول ضارايب ناامعلوم حال
همگن معادالت تصحيح به گونهای تعيين مايشاود کاه شارايط
اوليه صفر شود .در روش دوم از حال همگان معاادالت تصاحيح
صرف نظر ميشود .در عوض با بسط ضرايب حال همگان بخاش
اصلي پاسخ بر حسب توانهای  ، ضرايب اين بساط باه گوناهای
تعيين ميشود که شرايط اوليه مربوط به معادالت تصاحيح صافر
شود .نشان داده شده است که اين دو روش کامالً معادلناد [.]19
در تحقيق حاضر از روش دوم استفاده شده است .بدين ترتيب باا
فرض شرايط اوليه جابجايي خالص ،بخاش اصالي پاساخ از حال
معادله ديفرانسيل ( )22به صورت زير به دست ميآيد:
()25

()27

u 0   u1
d 2u0
   2 0 2
  02
u1
2
u 0   u1
d
2
1

d 2u0
0
d 2

 201

z

0

z

1

0

1

b0 
bm

که در اين روابط  zمحل تغيير عالمت تاابع  u0   u1 اسات و
 u1مقدار ميانگين تابع  u1به دست آمده در رابطه ( )31است .باا
محاسبه انتگرالهای فاو ضارايب بساط فورياه رابطاه ( )32باه
صورت زير به دست ميآيند:
()35
و

b 
) b0   1 (2 z  
 

 4b 
bm   1  sin mz , m  1,2,...
 m 

()36

با قرار دادن بسط فوريه ارائه شده بارای عباارت  x0   x1 x1در
x0   x1

معادله ( )24مشاهده ميشود که اولين جمله از ايان بساط ياک
جمله سکوالر است که برای حاذف آن برقاراری رابطاه زيار الزم
است:
()37

 202 ( A cos )  02 (bm cos m ) m1  0

مشاهده ميشود اين دو نمودار در پيکهای بااليي بر هم منطبق
هستند ولي در پيکهای پاييني از يکديگر تمايز مييابند .اين
تفاوت که ناشي از باز شدن ترک در پيکهای پاييني و کاهش
سختي معادل سيستم است ،با اضافه شدن جمله تصحيح مرتبه
اول به پاسخ سيستم خطي متناظر جبران ميشود .جمله تصحيح
مرتبه اول در شکل  -4ب نشان داده شده است .در پيکهای
بااليي با توجه به اينکه دو نمودار برهم منطبقند ،جمله تصحيح
نيز به صفر ميل ميکند.

بنابراين:
0b1

()38

2A

2 

بااا حااذف جملااه سااکوالر از معادلااه ( )24و حاال اي ان معادلااه
ديفرانسيل ،پاسخ خصوصي به صورت زير به دست ميآيد:
()39


 b 
u 2  b0    m 2  cos m
m2  1  m 

که در اين رابطه  b0و  bmباه ترتياب از رواباط ( )35و ( )36باه
دست ميآيند .در نهايت ،پاسخ سيستم به صورت زيار باه دسات
ميآيد:
()40

) u( )  u0 ( )   u1 ( )   2u2 (

که در آن:

شکل (( :)4الف) پیکهای باالیی پاسخ سیستم خطی متناظر (ب) جمله
تصحیح مرتبه اول و ( ج) پیکهای پایینی پاسخ سیستم خطی متناظر

)(  
  t

()41
و

  0   22

()42

 -5نتایج تحلیلی
ابعاد هندسي و مشخصات مکانيکي تير فوالدی يکسرگيردار
ترکدار مورد بررسي به اين صورت است :طول تير
 ، L  450 mmسطح مقطع تير  ، A  3.9  6.4 mmمدول يان،
 E  200 GPaو چگالي  .   7860 kg/m 3عالوه بر اين،

و پاسخ به دست آمده به روش عددی رانگ-کوتا

______

)

برای    0.5و   0.9

(،

در شکل  5پيکهای بااليي و پاييني پاسخ به دست آمده از روش
ليندست -پوانکاره پس از اضافه شدن جمله تصحيح مرتبه اول
به پاسخ سيستم خطي متناظر به همراه پاسخ به دست آمده به
روش عددی ران -،کوتای مرتبه چهار نشان داده شده است.
مالحظه که ميشود دو نمودار کامالً بر هم منطبق هستند.

پارامترهای بيبعد ترک عبارتند از   a :نشان دهنده عمق
b

نسبي ترک( 7نسبت عمق ترک به ضخامت تير) و

l
 c
L

نشان

دهنده موقعيت نسبي ترک (نسبت فاصله ترک از انتهای آزاد تير
به طول تير) .شرايط اوليه در تمامي حالتهايي که بررسي خواهد
شد يکسان و به صورت  x(0)  0.01(m), x(0)  0ميباشد.
در شکل  -4الف و  -4ج به ترتيب پيکهای بااليي و پيک-
های پاييني پاسخ سيستم خطي متناظر و پاسخ نهايي به دست
آمده از روش عددی ران-،کوتا رسم شده است .همانطور که

شکل (( :)5الف) پیکهای باالیی و ( ب) پیکهای پایینی پاسخ به دست آمده

به روش لیندست -پوانکاره پس از اعمال تصحیح مرتبه اول )(  
______

پاسخ به دست آمده به روش عددی رانگ -کوتا )
و   0.9

و

(  ،برای   0.5

در شکل  6اثر افزايش عمق نسبي ترک در يک موقعيت
نسبي ثابت بر پاسخ سيستم ،مورد بررسي قرار گرفته است.
مشاهده ميشود که با افزايش عمق نسبي ترک ميزان کاهش
سختي معادل سيستم بيشتر شده و در نتيجه اختالف پاسخ
سيستم خطي متناظر و پاسخ به دست آمده به روش عددی
افزايش مييابد .با توجه به اينکه به دليل باز شدن ترک در نيم-
سيکلهای پايين ،کاهش سختي معادل سيستم در اين قسمت از
پاسخ اثر ميگذارد ،در شکل  6پيکهای پاييني دو نمودار نمايش
داده شده است.

تصحيح مرتبه اول بررسي شده است .با نزديکتر شدن موقعيت
ترک به انتهای گيردار ،دامنه نوسانات جمله تصحيح مرتبه اول
افزايش مييابد که نشان دهنده افزايش اثرات باز و بسته شدن
ترک بر پاسخ ارتعاشي سيستم و تشديد رفتار غيرخطي سيستم
است.
همانطور که مالحظه ميشود پاسخ سيستم با اعمال تصحيح
مرتبه اول با دقت بسيار خوبي به پاسخ نهايي به دست آمده به
روش عددی نزديک ميشود .جمله تصحيح مرتبه دوم نسبت به
جمله تصحيح مرتبه اول تأثير بسيار کمتری در پاسخ دارد .با اين
وجود نسبت به پارامترهای ترک حساس بوده و در نيم سيکل-
های باز و بسته ترک شکل آن تغيير ميکند.

شکل ( :)6مقایسه پیکهای پایینی پاسخ سیستم خطی متناظر )(  
______
(  ،برای
و پاسخ نهایی به دست آمده به روش عددی رانگ-کوتا )
موقعیت نسبی    0.9و عمقهای نسبی ترک (الف) (   0.3ب)
   0.5و (ج)   0.7

با افزايش عمق نسبي ترک در يک موقعيت نسبي ثابت و
افزايش اختالف پاسخ سيستم خطي متناظر و پاسخ به دست
آمده به روش عددی ،دامنه نوسانات جمله تصحيح مرتبه اول نيز
با هدف جبران اين اختالف افزايش مييابد .اين پديده در شکل
 7نشان داده شده است.

شکل ( :)7جمله تصحیح مرتبه اول پاسخ به دست آمده به روش لیندست-
پوانکاره برای موقعیت نسبی ترک    0.9و عمقهای نسبی (الف)
(   0.3ب)    0.5و (ج)   0.7

پارامتر موقعيت نسبي ترک نيز مانند عمق نسبي ترک بر
پاسخ ارتعاشي سازه ترکدار اثرگذار است .در شکل  8تأثير تغيير
موقعيت نسبي ترکي با عمق نسبي ثابت در دامنه نوسانات جمله

شکل ( :)8جمله تصحیح پاسخ به دست آمده به روش

لیندست -پوانکاره برای عمق نسبی ترک    0.5و موقعیتهای نسبی

(الف) (   0.3ب)    0.6و (ج)   0.9

در شکل  9اثر افزايش عمق نسبي ترک در يک موقعيت
نسبي ثابت بر دامنه نوسانات جمله تصحيح مرتبه دوم نشان داده
شده است .با افزايش عمق نسبي ترک دامنه نوسانات جمله
تصحيح مرتبه دوم افزايش مييابد.

شکل ( :)9جمله تصحیح مرتبه دوم پاسخ به دست آمده به روش لیندست-
پوانکاره برای موقعیت نسبی ترک    0.6و عمقهای نسبی (الف)
(   0.3ب)    0.5و (ج)   0.7

در شکل  10مشاهده ميشود که تغيير موقعيت نسبي ترک
نيز بر دامنه نوسانات جمله مرتبه دوم اثر گذار است ،به طوريکه

با نزديکتر شدن موقعيت ترکي با عمق نسبي ثابت به انتهای
گيردار ،دامنه نوسانات جمله تصحيح مرتبه دوم افزايش مييابد.

تصحيح مرتبه اول و مرتبه دوم به پاسخ سيستم خطي متناظر در
حالت عمق نسبي ترک    0.7و موقعيت نسبي ترک   0.9
نشان ميدهد.

شکل ( :)10جمله تصحیح پاسخ به دست آمده به روش اغتشاشات برای عمق
نسبی ترک    0.5و موقعیتهای نسبی

(الف) (   0.3ب)    0.6و (ج)   0.9

يکي از مشخصههای اصلي رفتار غيرخطي پاسخ ارتعاشي
سازه ترکدار با ترک باز و بسته شونده حضور مؤلفههای
هارمونيک در پاسخ آن است .در حقيقت بخش تصحيح پاسخ به
دست آمده به روش ليندست -پوانکاره که به منظور اعمال اثرات
باز و بسته شدن ترک به جمله اول پاسخ اضافه ميشود و در
روابط ( )31و ( )39ارائه شده است ،شامل مؤلفههای هارمونيک
است .در شکل  11نمودار پاسخ فرکانسي به دست آمده با
استفاده از تبديل فوريه سريع )FFT( 8از پاسخ به دست آمده به
روش ارائه شده در تحقيق حاضر پس از اضافه شدن جمله
تصحيح مرتبه اول به پاسخ سيستم خطي متناظر برای عمق
نسبي ترک    0.7و موقعيت نسبي ترک    0.9رسم شده
است.

شکل ( :)11طیف فرکانسی پاسخ پس از اعمال جمله تصحیح مرتبه اول در
پاسخ اغتشاشات برای عمق نسبی ترک    0.7و موقعیت نسبی ترک

  0.9

واضح است که جمله تصحيح مرتبه اول شامل هارمونيکهايي
در مضارب زوجي از فرکانس طبيعي سيستم است که در اين بين
مؤلفه هارمونيک  2Xبيشترين تأثير را در پاسخ سيستم دارد.
شکل  12طيف فرکانسي پاسخ را پس از اضافه شدن جمالت

شکل ( :)12طیف فرکانسی پاسخ پس از اعمال جمالت تصحیح مرتبه اول و

مرتبه دوم در پاسخ اغتشاشات برای عمق نسبی ترک    0.7و موقعیت

نسبی ترک   0.9

مشاهده ميشود که با اضافه شدن جمله تصحيح مرتبه دوم
به پاسخ سيستم ،هارمونيکهای مراتب فرد نيز در طيف
فرکانسي پاسخ ظاهر ميشوند .اين امر به اين دليل است که بر
خالف جمله تصحيح مرتبه اول که تنها شامل مؤلفههای
هارمونيک در مضارب زوجي از فرکانس طبيعي سيستم است،
جمله تصحيح مرتبه دوم شامل مؤلفههای هارمونيک در تمامي
مضارب صحيح فرکانس طبيعي سيستم ميباشد .با توجه به
اينکه هارمونيکهای زوج از مرتبه  و هارمونيکهای فرد از
مرتبه   2هستند ،دامنه هارمونيکهای زوج به مراتب از دامنه
هارمونيکهای فرد بيشتر است .نتايج تجربي و تحليلي مرجع
[ ]12نيز اين امر را تأييد ميکند.
با دقت در رابطه ( )40روشن است که دامنه مؤلفههای
هارمونيک در پاسخ تير ترکدار به صورت ضرايب بسط فوريه و از
مرتبههای  و   2ميباشند .با توجه به اينکه ضرايب بسط فوريه
مقاديری ثابتند و پارامترهای عمق و موقعيت نسبي ترک تنها بر
روی پارامتر بيبعد  اثر ميگذارند ،بنابراين تغييرات پارامتر 
بر حسب پارامترهای ترک نشاندهنده تغييرات دامنه هارمونيک-
های زوج و تغييرات پارامتر   2نشاندهنده تغييرات دامنه
هارمونيکهای فرد است.
در شکل  13تغييرات پارامترهای  و   2به صورت تابعي از
عمق نسبي ترک در موقعيت نسبي    0.9نشان داده شده
است .مشاهده ميشود که در يک موقعيت نسبي ثابت با افزايش
عمق نسبي ترک ،اندازه پارامترهای  و   2نيز افزايش مييابند
که به معنای افزايش دامنه مؤلفههای هارمونيک در پاسخ سيستم
است.

   0.5نشان داده شده است.

شکل ( :)13تغییرات پارامترهای  و   2به صورت تابعی از عمق نسبی ترک

در موقعیت نسبی   0.9

در شکل  14تغييرات پارامتر  و   2به صورت تابعي از
موقعيت نسبي ترک در يک عمق نسبي ثابت نشان داده شده
است .با افزايش  و نزديکتر شدن ترک به انتهای گيردار،
اندازه پارامترهای  و   2نيز افزايش مييابد که نشاندهنده
افزايش تأثير باز و بسته شدن ترک در پاسخ ارتعاشي تير ترکدار
است.
در شکل  15تغيير فرکانس طبيعي سيستم با فرض ترک باز
و فرض ترک باز و بسته شونده به صورت تابعي از عمق نسبي
ترک در يک موقعيت نسبي ثابت نشان داده شده است.

شکل ( :)14نسبت تغییرات پارامترهای  و   2به صورت تابعی از موقعیت

شکل ( :)16تغییر فرکانس طبیعی سیستم با فرض ترک باز
______

فرض ترک باز و بسته شونده )

)(  

و

( بر حسب موقعیت نسبی ترک برای

عمق نسبی   0.5

همانطور که مشاهده ميشود در هر دو حالت فرض ترک باز و
فرض ترک باز و بسته شونده ،افزايش پارامترهای ترک موجب
کاهش فرکانسهای طبيعي ميشود ولي کاهش فرکانسهای
طبيعي با فرض ترک باز و بسته شونده کمتر از کاهش ايجاد
شده با فرض ترک باز است.
 -6نتایج تجربی
به منظور ارزيابي نتايج تئوری به دست آمده در اين پژوهش،
تستهای تجربي بر روی يک تير فوالدی که ابعاد هندسي و
مشخصات مکانيکي آن در بخش  5ذکر شده است ،انجام گرديد.
در تحقيق حاضر يک ترک خستگي واقعي در موقعيت نسبي
   0.8و با عمق نسبي    0.38بر روی نمونه فوالدی مورد
بررسي ايجاد گرديد .بدين منظور از دستگاه تست خستگي
 Zwick/Roellمدل  Amsler HA250استفاده شد(شکل .)17

نسبی ترک در عمق نسبی   0.5

شکل ( :)15تغییر فرکانس طبیعی سیستم با فرض ترک باز
______

فرض ترک باز و بسته شونده )

)(  

و

( بر حسب عمق نسبی ترک در

شکل ( :)17نمونه قرار گرفته بین دو فک در دستگاه تست خستگی

موقعیت نسبی   0.9

 Zwick/Roellمدل Amsler HA250

در شکل  16تغيير فرکانسهای طبيعي سيستم با دو
فرض اخير به صورت تابعي از موقعيت نسبي ترکي با عمق نسبي

در بيشتر تحقيقات انجام شده بر روی تيرهای ترکدار ،ترک
بر روی تير به صورت يک شيار باريک توسط اره ايجاد شده است.

شيار ايجاد شده توسط اره هرقدر هم که باريک باشد ،نميتواند
رفتار باز و بسته شونده مشابه يک ترک خستگي واقعي را داشته
باشد [.]20
پس از آمادهسازی تير ترکدار تستهای ارتعاشي متعددی بر
روی آن انجام شد و پاسخ ديناميکي تير توسط يک شتابسنج
مدل  4507 B & Kاندازهگيری شد .پاسخ نهايي اندازهگيری شده
توسط دستگاه پردازنده سيگنال مدل  3109 B & Kبه دست
آمده .در شکل  18شماتيکي از مجموعه به کار رفته برای انجام
تستهای تجربي ارتعاشي نشان داده شده است.

شکل ( :)18شماتیک مجموعه به کار رفته برای تستهای آنالیز مودال تجربی

در شکل  19طيف فرکانسي پاسخ به دست آمده از تستهای
تجربي بر روی تير سالم و در شکل  20طيف فرکانسي پاسخ به
دست آمده از تستهای تجربي بر روی تير ترکدار نشان داده
شده است.

شکل ( :)19طیف فرکانسی پاسخ به دست آمده از تستهای تجربی بر روی
تیر سالم مورد بررسی

شکل ( :)20طیف فرکانسی پاسخ به دست آمده از تستهای تجربی بر روی
تیر ترکدار مورد بررسی

الزم به ذکر است با توجه عمق نسبي کم ترک خستگي ايجاد
شده بر روی نمونه تير مورد بررسي فقط اولين مؤلفه هارمونيک
قابل مشاهده است .اين امر به دليل دشواری کنترل عمق ترک
خستگي بر روی نمونه تير مورد بررسي است چرا که عمقهای
نسبي باالتر منجر به شکست قطعه ميشوند.
 -7بحث و نتیجهگیری
در تحقيق حاضر رفتار غيرخطي ارتعاشات آزاد يک تير
يکسرگيردار دارای ترک خستگي عرضي از ديدگاه تئوری و
تجربي مورد بررسي قرار گرفته است .بدين منظور مدل جديدی
برای سختي دوخطي تير دارای ترک خستگي ارائه شده است و با
استفاده از اين مدل معادله ديفرانسيل دوخطي حاکم بر مدل تير
ترکدار به شکل قابل تحليل به روش ليندست -پوانکاره نوشته
شده است .نتايج به دست آمده نشان ميدهد که در تحليل انجام
شده به روش ليندست -پوانکاره پاسخ به دست آمده از مجموع
پاسخ سيستم خطي متناظر و مجموعهای از جمالت تصحيح
تشکيل شده است .در حقيقت جمالت تصحيح اثرات تغيير در
سختي معادل سيستم در هنگام ارتعاش را که ناشي از باز و بسته
شدن ترک است ،در پاسخ نهايي منظور ميکنند و شامل مؤلفه-
های هارمونيک در ضرايب صحيحي از فرکانس طبيعي سيستم
هستند .بر اين اساس ،تحليل انجام شده نحوه ارتباط مشخصه-
های غيرخطي رفتار تير دارای ترک خستگي يا همان اجزای
هارمونيک موجود در پاسخ را که در ادبيات فن نيز به حضور آنها
اشاره شده است ،با پارامترهای ترک و خصوصيات سيستم روشن
ميکند .در حقيقت جمالت تصحيح در برگيرنده مؤلفههای
هارمونيک در پاسخ بوده و ضابطه حاکم بر آنها بيان کننده رابطه
تحليلي بين اين مؤلفهها از يک سو و پارامترهای ترک و
خصوصيات سيستم از سوی ديگر ميباشند .در اين بين جمله
تصحيح مرتبه اول که شامل مؤلفههای هارمونيک در مضارب
زوجي از فرکانس طبيعي سيستم ميباشد ،نسبت به جمالت
تصحيح مراتب باالتر تأثير بيشتری در پاسخ دارد.
مقايسه رفتار حاصل از حل تحليلي ارائه شده با حل عددی
تطابق بسيار خوب دو پاسخ را به ازای بازه گستردهای از
پارامترهای ترک نشان ميدهد .تستهای تجربي انجام شده بر
روی تير فوالدی با ترک خستگي واقعي نيز تأييد کننده رفتار
غيرخطي سيستم به صورت حضور مؤلفه هارمونيک در پاسخ
ارتعاشي تير ترکدار است.
عالوه بر اين نمودارهای مقايسه تغييرات فرکانس با
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