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بهطور معمول در تحلیل دینامیکی سیستمهای مکانیکی اتصاالت بهصورت ایدهآل و کامل فرض میشوند و اثراتی
نظیر لقی ،تغییر شکلهای موضعی ،سایش و اثرات روغنکاری نادیده گرفته میشوند .این نوع از شرایط مرزی،
انحرافات کوچکی از شرایط ایدهآل داشته و بهعنوان شرایط مرزی غیرایدهآل تعریف میشوند .در این تحقیق اثرات
شرایط مرزی غیرایدهآل در ارتعاشات آزاد تیر اویلر -برنولی با تکیهگاه ساده ،بهعنوان یک سیستم غیرخطی ضعیف،
با استفاده از روشهای اغتشاشی لیندشتت-پوانکاره و مقیاسهای چندگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و نتایج
دارند .بهمنظور صحتسنجی روشها ،با صفر فرض کردن پارامتر اغتشاشی ،فرکانس خطی بهدست آمده از دو روش
با فرکانس مراجع پیشین مقایسه شده است که نتایج برابر هستند .برای بررسی موضوع یکی از شرایط مرزی بهصورت
غیرایدهآل درنظر گرفته شد ،در این حالت وجود لقی سبب افزایش دامنه شکل مود میگردد ولی بسته به شمارهی
مود میتواند منجر به افزایش و یا کاهش فرکانس طبیعی شود .همچنین وجود لقی در یک تکیهگاه سبب برهم

لقی ،اغتشاش ،شرایط مرزی غیرایدهآل ،روش لیندشتت-پوانکاره ،روش مقیاسهای چندگانه

 .1مقدمه

ایدهآل مدلسازی می شوند و همیشه فرض بر آن است که

در ارتعاشات سیستم های پیوسته ،انواع شرایط تکیهگاهی

این شرایط ایدهآل بهطور دقیق برقر ار هستند .اگرچه در

دارای اهمیت بوده و تأثیر مستقیم روی پاسخها و

سیستمهای واقعی ،همواره مقداری انحراف از شرایط ایدهآل

فرکانسهای طبیعی دارد .شرایط مرزی سیستمهای واقعی

وجود دارد .بهعنوان مثال ،یک تیر که در دو انتهای خود

معموالً با استفاده از انواع تکیهگاهها مانند تکیهگاه ساده،

توسط پین به تکیهگاه صلب متصل شده است با استفاده از

گیردار ،لغزشی ،آزاد و  ...ایدهآلسازی میشوند .در واقع

شرایط مرزی تکیهگاه ساده مدلسازی میگردد که در آن

سیستمهای واقعی با انتخاب نزدیکترین شرایط مرزی

ممانها و تغییرشکلها برابر با صفر است .اگرچه ،در مجموعه
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خوردن تقارن شکل مودها نیز میگردد.
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آنها با هم مقایسه شده است .مشاهده شد که نتایج حاصل از دو روش نتایج حاصل از دو روش با یکدیگر همخوانی
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پین و سوراخ مقداری لقی و اصطکاک وجود دارد که منجر

عالوهبر تغییر در فرکانسهای طبیعی ،دامنههای ارتعاشات

به ایجاد تغییرشکلهای کوچک یا ممان در انتهای تیر

نیز تغییر میکنند .دامنه ها بسته به مود ارتعاشی و سرعت

میگردد .این نوع از شرایط مرزی ،انحرافات کوچکی از

محوری کابل ممکن است افزایش یا کاهش یابند.

شرایط ایدهآل دارند و بهعنوان شرایط مرزی غیرایدهآل

پکدمیرلی و بویاسی [ ]3در مقاله دیگری به بررسی ارتعاشات

تعریف میشوند .جهت بررسی تأثیر شرایط مرزی غیرایدهآل

یک تیر اویلر -برنولی با تکیهگاه ساده و یک تکیهگاه

در ارتعاشات سیستم ،میتوان فرض کرد که سیستم مورد

غیرایدهآل در وسط آن پرداختند .در این مقاله حل تقریبی

بررسی یک سیستم غیرخطی ضعیف  1بوده و پاسخ آن با

مسئله با استفاده از تئوری اغتشاشات و روش مقیاسهای

ایجاد اغتشاش در پاسخ سیستم خطی متناظر بهدست خواهد

چندگانه بهدست آمد و پاسخهای فرکانسی برای تکیهگاههای

آمد ،با این فرض برای بهدست آوردن پاسخ میتوان از

ایدهآل و غیرایدهآل مقایسه گردید .نتایج نشان داد که بسته

روشهای اغتشاشی  2استفاده نمود [ .]5-1در چهار دهه اخیر

به مود ارتعاشی و موقعیتها ،در اثر تکیهگاه غیرایدهآل،

تالشهای بسیاری جهت مدلسازی لقی موجود در اتصاالت

فرکانسهای طبیعی میتوانند افزایش یا کاهش یافته و یا

و تحلیل اثرات ناشی از آن صورت گرفته است که در ادامه

بدون تغییر باقی بمانند .شکل مودها نیز میتوانند تحت تأثیر

به بعضی از آنها اشاره خواهد شد.

تکیهگاه غیرایدهآل قرار بگیرند .برای تعیین این تغییرات ،باید

پکدمیرلی 3و بویاسی  ]1[4ارتعاشات یک تیر کشیده شده با

محاسبات در مرتبه  𝜀 2انجام شود.

شرایط مرزی غیرایدهآل را تحلیل نمودند .در این مقاله با

آیدگدو 7و سم اس  ]4[ 8کمانش و ارتعاشات عرضی یک ورق

فرض تکیهگاه غیرایدهآل در هر دو طرف تیر ،که دارای

مستطیلی همسانگرد  9دارای تکیهگاه ساده که یکی از آنها

جابهجایی متغیر با زمان و گشتاور صفر هستند ،معادله

غیرایدهآل است ،را بررسی نمودند .در این مقاله معادله

ارتعاشات تیر با استفاده از روش مقیاسهای چندگانه حل

ارتعاشی با استفاده از روش لیندشتت-پوانکاره مورد تحلیل

شده است .نتایج حاکی از آن است که فرکانسهای طبیعی

قرار گرفت .با توجه به عدم استفاده از شرط حلپذیری در

بسته به شماره نیم موج  nو دامنه تغییرات ،ممکن است

این تحقیق و فرض پاسخ صحیح برای شکل مود از ابتدا،

کاهش و یا افزایش یابد .همچنین همانگونه که انتظار

امکان توسعه این روش برای تعداد تکیهگاههای بیشتر وجود

میرود ،کشیدگی تیر در نتیجه شرایط انتهایی غیرمتحرک

ندارد .همچنین در این مقاله اثرات لقی در شکل مود بهطور

در تیر سبب افزایش سختی آن میگردد.

واضح مورد بررسی قرار نگرفته است.

پکدمیرلی و بویاسی [ ]2با استفاده از روش اغتشاشات به

بویاسی [ ]5ارتعاشات یک تیر با میرایی کششی و دارای

بررسی تأثیر شرایط مرزی غیرایدهآل بر روی ارتعاشات

شرایط مرزی غیرایدهآل را بررسی نمود .در این تحقیق برای

سیستمهای پیوسته پرداختند .در این مقاله ابتدا تأثیر شرایط

بررسی اثر ترکیبی میرایی کششی و شرایط مرزی غیرایدهآل

مرزی غیرایدهآل روی فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای

از روش اغتشاشی مقیاسهای چندگانه استفاده شده است.

یک تیر با تکیهگاه ساده و یک تیر با تکیهگاه لغزشی-گیردار

نتایج حاکی از آن است که درحالیکه اثرات کششی سبب

با استفاده از روش لیندشتت-پوانکاره 5بررسی گردید سپس

افزایش فرکانسها میشوند ،شرایط مرزی غیرایدهآل

یک کابل متحرک طولی با شرایط مرزی غیرایدهآل و با

میتوانند سبب افزایش و یا کاهش فرکانسها شوند.

روش مقیاسهای چندگانه  6مورد بررسی قرار گرفت .با

محمدی و قیصری [ ]6تأثیر شرایط مرزی غیرایدهآل در

فرض تغییرات کوچک در تغییر شکلها ،مشاهده شد که

کمانش یک ورق مستطیلی مدرج تابعی 10را بررسی نمودند.

تکیهگاهها غیرایدهآل فرض شده است .برای حل معادله

استفاده از بی بعد نمودن حذف گردید .برای حل معادالت

کمانش از روش اغتشاشی لیندشتت-پوانکاره استفاده گردیده

حرکت از تئوری اغتشاشات و روش مقیاسهای چندگانه

است .نتایج این تحقیق حاکی از آن است که بارهای بحرانی

استفاده شد و اثرات شرایط تکیهگاهی غیرایدهآل روی

کمانش تحت تأثیر جابهجایی عرضی در تکیهگاه غیرایدهآل،

مرزهای پایداری و دامنههای ارتعاشی مورد بررسی قرار

بسته به شماره نیم موج  ،nممکن است کاهش و یا افزایش

گرفت .در این مسئله حل مرتبه اول اغتشاشات ،مسئله خطی

یابد.

را کسب میکند ،فرکانسهای طبیعی از حل مسئله خطی

کمالی و احمدیان [ ]7ارتعاشات غیرخطی تیر میراشده

برای مقادیر مختلف پارامترها بهدست میآید .اثرات ترمهای

کششی اویلر -برنولی تحت اثر تحریک خارجی را بررسی

غیرخطی در مرتبه دوم اغتشاشات ظاهر شده و مورد تحلیل

نمودند .در این تحقیق برای حل معادله دیفرانسیل غیرخطی

قرار گرفت.

از روش اغتشاشی تکرار  11استفاده شده است .نتایج بهدست

یانگ و همکاران [ ،]10مودهای ارتعاشی یک تیر یکسر

آمده نشان میدهد که تغییرات بسیار کوچک در تغییر

گیردار را که یک قطعه روی آن نصب شده و در محل نصب

شکلها و ممانها در تکیهگاهها ،شرایط مرزی غیرایدهآل،

قطعه لقی وجود دارد بررسی کردند .این قطعه در سه مکان

میتواند بر منحنی پاسخ فرکانسی تیر اثر بگذارد .همچنین

مختلف قرار گرفت و فرض بر این بود که در طول تیر حرکت

محققین دریافتند که به ازای مقادیر ترکیبی خاصی از

نمیکند .عبارت ریاضی برای سفتی لقی بین قطعه و ریل

پارامترهای شرایط مرزی غیرایدهآل فرکانس غیرایدهآل

روی تیر فرموله شد .ماتریسهای سفتی و جرم برای یک

سیستم با فرکانس ایدهآل آن برابر است.

تیر با سطح مقطع متغیر بهدست آمد .فرکانسهای طبیعی و

لی [ ]8ارتعاشات آزاد تیرها با شرایط مرزی گیردار غیرایدهآل

بردارهای ویژه نیز تعیین شد .سپس آزمایش صورت گرفت

را بررسی نمود .در این تحقیق شرایط مرزی غیرایدهآل با

و نتایج تجربی با نتایج محاسباتی مقایسه شدند .مطابقت

استفاده از ترکیب خطی شرایط مرزی ایدهآل گیردار و شرایط

خوبی بین فرکانس های طبیعی محاسبه شده و تجربی وجود

مرزی ایدهآل ساده با ضرایب وزنی مختلف مدلسازی شده

داشت.

و مدل شرایط مرزی غیرایدهآل حاصل در تحلیل ارتعاشات

کالییز

آزاد تیر اویلر برنولی و تیر تیموشنکو بهکار رفته است .نتایج

فوالدی دو سر گیردار با تکیهگاه غیرایدهآل را با سه روش

تحقیق حاصل از آن است که برای ارتعاشات آزاد تیر با

تحلیلی ،عددی و تجربی بررسی و مقایسه نمودند .حل

شرایط مرزی غیرایدهآل در انتهای سمت چپ و شرایط مرزی

تحلیلی با استفاده از تئوری اغ تشاشات و به دو روش

آزاد در انتهای سمت راست ،فرکانسهای طبیعی تیر با

مقیاسهای چندگانه و باالنس هارمونیکی  15و حل عددی با

افزایش ضریب وزنی ،تشدید شرایط مرزی غیرایدهآل،

استفاده از روش انتگرالگیری زمانی 16انجام شده و نتایج با

کاهش مییابند.

هم مقایسه گردید .سپس روی یک نمونه واقعی تست تجربی

یورداش  12و همکاران [ ]9ارتعاشات غیرخطی کابلها با

انجام شده و هارمونیکهای مورد نظر با استفاده از روشهای

حرکت محوری دارای چند تکیهگاه غیرایدهآل را بررسی

پردازش سیگنال استخراج و اندازهگیری شد .در نهایت نتایج

نمودند .در این مقاله معادالت حرکت و شرایط مرزی با

با هم مقایسه گردید.

استفاده از اصل هامیلتون  13بهدست آمد .سپس وابستگی
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در این تحقیق تیر روی تکیهگاه ساده قرار داشته و یکی از

معادالت حرکت و شرایط مرزی به هندسه و مواد کابل با

73

قدیری و همکاران [ ]12ارتعاشات آزاد یک تیر کامپوزیتی

غیرایدهآل از روشی مشابه با روش استفاده شده در مرجع [،]8

الیه ای با پیش بار محوری و حامل یک سیستم جرم -فنر-

یعنی ترکیب خطی شرایط مرزی گیردار و ساده با ضرایب

میراکننده با تکیهگاه غیرایدهآل را بررسی کردند .معادالت

وزنی مختلف ،استفاده شده است ولی برای بهدست آوردن

حاکم بر مسئله دستگاه معادالت دیفرانسیلی شامل یک

فرکانسهای طبیعی از روش محاسبات عددی استاندارد برای

 PDEو یک  ODEکوپل به هم است .برای حل مسئله

ریشهیابی با حدس اولیه مناسب استفاده شده است .به این

در میدان جابهجایی همزمان با روش

منظور توابع گویای غیرخطی با استفاده از تقریبهای پاد

میانگین شتاب  18در حوزه زمان بهکار گرفته شد .نتایج حاصل

تخمینزده شده و با این کار فرمولهای تحلیلی برای

نشان دادند با افزایش پارامتر اغتشاشی ،فرکانسهای اساسی

فرکانسهای طبیعی بهصورت توابعی از ضرایب وزنی حاصل

(طبیعی) کاهش مییابند و این رفتار مستقل از جهت الیاف

گردیده است.

در تیر است .همچنین تیرهای دارای تکیهگاههای کامالً

با وجود تالش های فراوانی که در زمینه مدلسازی لقی و

ایدهآل زودتر از تیرهای دارای تکیهگاههای شبهایدهآل دچار

رفتار دینامیکی سیستمهای مکانیکی شامل لقی صورت

کمانش میشوند.

گرفته ،پیرامون تأثیر لقی در پارامترهای ارتعاشی سیستم از

بگداتلی  19و اوزلو ]13[ 20ارتعاشات آزاد تیر متحرک محوری

قبیل فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای آن تحقیقات

با شرایط مرزی غیرایدهآل را تحلیل نمودند .در این مقاله

قابلتوجهی انجام نشده است.

معادالت حرکت یک تیر اولر-برنولی با یک تکیهگاه ساده

بهطور خالصه تحقیقات انجام شده در این مقاله تحت عنوان

غیرایدهآل و یک تکیهگاه گیردار غیرایدهآل با استفاده از اصل

نوآوریهای تحقیق حاضر بهصورت زیر بیان میگردد:

هامیلتون بهدست آمده و سپس معادالت با استفاده از تئوری

 -1تحلیل یک تیر با دو سرتکیهگاه ساده که یکی از آنها

اغتشاشات و روش مقیاسهای چندگانه حل شد .نتایج نشان

شرایط مرزی غیرایدهآل دارد با استفاده از دو روش لیندشتت-

دادند با انحراف از شرایط مرزی ایدهآل در تکیهگاه ساده

پوانکاره و مقیاسهای چندگانه و مقایسه نتایج بهدست آمده

فرکانسهای طبیعی افزایش یافته و در تکیهگاه گیردار

از دو روش.

فرکانسهای طبیعی کاهش مییابد.

 -2بررسی اثر لقی در فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای

رونسن 21و همکاران [ ]14ارتعاشات غیرخطی یک تیر دو سر

یک تیر با دو سر تکیهگاه ساده که یکی از آنها شرایط مرزی

گیردار با تکیهگاههای غیرایدهآل تحت تأثیر تحریکهای

غیرایدهآل دارد.

روش گلرکین
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17

اتفاقی را بررسی کردند .در این مقاله نتایج شبیهسازی عددی
و آزمایشات تجربی با هم مقایسه گردید .برای حل عددی،
سیگنال تصادفی به سیگنال مولتی-هارمونیک متناوب
معادل تبدیل شد ،روش رها کردن

22

 .2الگوسازی نظری
شکل  1یک تیر با طول 𝑙 و تکیهگاه ساده را نشان میدهد.

و روش باالنس

هارمونیکی برای شبیهسازی پاسخ غ یرخطی تیر دو سر گیردار
به تحریک اتفاقی مورد استفاده قرار گرفت.

شکل  .1تیر با تکیهگاه ساده و به طول 𝑙

هریودونو  23و لی [ ]15ارتعاشات آزاد تیرهای اویلر -برنولی
با شرایط مرزی غیرایدهآل را با استفاده از روش تقریب پاد

24

تحلیل نمودند .در این تحقیق برای مدلسازی شرایط مرزی

معادله ارتعاشات آزاد عرضی تیر اویلر-برنولی بهصورت زیر
است [:]16

𝑤𝜕4
𝑤𝜕2
( )1
+
𝐴𝜌
=0
𝜕𝑥 4
𝜕𝑡 2
که در آن  Eمدول االستیسیته 𝐼 ،ممان اینرسی سطح مقطع،
𝐼𝐸

دیفرانسیل معمولی تبدیل شده و نتیجه بهصورت زیر خواهد
بود:
𝑊𝑑4
− 𝜔2 𝑊 = 0
𝑑𝑥 4

( )6

𝜌 چگالی و 𝐴 سطح مقطع تیر هستند.
در این مرحله برای عملیات بیبعدسازی متغیرهای بیبعد،

بنابراین شرایط مرزی برای معادلهی دیفرانسیل  6بهصورت

ستارهدار ،بهصورت زیر تعریف میشوند:

زیر است:

𝑥 ∗ 𝑤
,𝑥 = ,
𝑙
𝑙

( )2

= ∗𝑤

𝐼𝐸 1
√) 𝑡 = ( 2
𝑡
𝑙
𝐴𝜌
∗

( )7

که در آن 𝑙 طول تیر است.
با جایگذاری متغیرهای بیبعد از معادله  2در معادله ارتعاش
 1و حذف عالمت ستاره از متغیرها ،معادله ارتعاش بهصورت
زیر خواهد شد:
𝑤𝜕4 𝑤 𝜕2
( )3
+
=0
𝜕𝑥 4 𝜕𝑡 2
با فرض آنکه تیر در ابتدا ) (𝑥 = 0دارای تکیهگاه ایدهآل
𝑙

و در انتهای تیر ) (𝑥 = 𝑙 = 1دارای تکیهگاه غیرایدهآل
هستند:

( )4

یعنی در واقع بهعنوان انحراف از شرایط ایدهآل ،تغییر شکل
و ممان بسیار کوچکی در تکیهگاه سمت راست درنظر گرفته

𝑏 در معادله  7اعداد ثابت.
 .1-2حل با استفاده از روش لیندشتت-پوانکاره
با دنبال کردن تکنیک لیندشتت-پوانکاره ،شکل مودها و
فرکانسها بهصورت سریهای اغتشاشی زیر بیان میشوند
[:]17
( )8

⋯ 𝑊(𝑥; 𝜀) = 𝑊0 (𝑥) + 𝜀𝑊1 (𝑥) +

( )9

⋯ 𝜔 = 𝜔0 + 𝜀𝜔1 +

با درنظر گرفتن دو جمله اول از سریهای  8و  9و
جایگذاری در معادله  ،6نتایج زیر حاصل میشود:
()10

شده است 𝜀 .پارامتر اغتشاشی و بسیار کوچک است .با

)𝑊0 (4) + 𝜀𝑊1 (4
− (𝜔0
+ 𝜀𝜔1 )2 (𝑊0
+ 𝜀𝑊1 ) = 0

استفاده از روش جداسازی متغیرها ،میتوان پاسخ ارتعاشات

با بسط جمله دارای توان دوم و مرتبسازی جمالت ،معادله

آزاد را بهصورت زیر درنظر گرفت:

زیر بهدست میآید:

( )5

)𝑡(𝑇 𝑤(𝑥, 𝑡) = 𝑊 (𝑥 ).
) 𝑥( 𝑊)𝑡𝜔𝑛𝑖𝑆𝐵 = (𝐴𝐶𝑜𝑠𝜔𝑡 +

با جایگذاری مقدار تغییر شکل از معادله  5در معادله حرکت
 3و ساده کردن معادله دیفرانسیل پاره ای به معادله
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𝑤𝜕2
𝑤(0, 𝑡) = 0 , 2 (0, 𝑡) = 0
𝑥𝜕
𝑤(1, 𝑡) = 𝜀𝑓(𝑡),
𝑤𝜕2
)𝑡 (1,
𝜕𝑥 2
𝑡(𝑔𝜀 =

از آنجا که 𝑓 و 𝑔 در معادله  4فقط تابع زمان هستند و 𝑎 و
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است ،شرایط مرزی برای معادله بیبعد شده  3بهصورت زیر

𝑊𝑑2
)(@𝑥 = 0
𝑑𝑥 2
) = 0 , 𝑊 (1
= 𝜀𝑎 ,
𝑊𝑑2
)(@𝑥 = 1
𝑑𝑥 2
𝑏𝜀 =

= )𝑊 (0
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𝑊0 (4) − 𝜔0 2 𝑊0

()11

)+ 𝜀(𝑊1 (4
− 𝜔0 2 𝑊1
) − 2𝜔0 𝜔1 𝑊0
+ 𝑂(𝜀 2 ) = 0

()18

𝑊0 (4) − 𝜔0 2 𝑊0
)= 0 , 𝑊0 (0
)= 𝑊0 ′′ (0
)= 𝑊0 (1
= 𝑊0 ′′ (1) = 0

𝜀 1 : 𝑊1 (4) − 𝜔0 2 𝑊1
)= 2𝜔0 𝜔1 𝑊0 , 𝑊1 (0
)= 𝑊1 ′′ (0) = 0, 𝑊1 (1
𝑏 = )= 𝑎 , 𝑊1 ′′ (1

معادله فوق باید به ازای تمامی مقادیر کوچک  εبرقرار باشد،
بنابراین ضرایب  𝜀 0و  𝜀 1باید بهصورت جداگانه صفر باشند.
()12

𝑊0 (4) − 𝜔0 2 𝑊0 = 0

𝜀 0:

()13

𝑊1 (4) − 𝜔0 2 𝑊1
= 2𝜔0 𝜔1 𝑊0

𝜀1:

با درنظر گرفتن دو جمله اول از سریهای  8و  9و
جایگذاری در معادالت شرایط مرزی  ،7نتایج زیر حاصل
میشود:
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)𝑊 (0) = 0 → 𝑊0 (0) + 𝜀𝑊1 (0
()14
𝜀 0 : 𝑊0 (0) = 0
{
}
=0 → 1
𝜀 : 𝑊1 (0) = 0
𝑎𝜀 = )𝑊 (1
𝑎𝜀 = )→ 𝑊0 (1) + 𝜀𝑊1 (1
()15
𝜀 0 : 𝑊0 (1) = 0
}
→ { 1
𝑎 = )𝜀 : 𝑊1 (1
𝑊𝑑2
(@𝑥 = 0) = 0
𝑑𝑥 2
()16
→ 𝑊0 ′′ (0) + 𝜀𝑊1 ′′ (0) = 0
′′
0
𝜀 : 𝑊 (0) = 0
}
→ { 1 0 ′′
𝜀 : 𝑊1 (0) = 0
𝑊𝑑2
𝑏𝜀 = )(@𝑥 = 1
𝑑𝑥 2
()17
𝑏𝜀 = )→ 𝑊0 ′′ (1) + 𝜀𝑊1 ′′ (1
′′
0
𝜀 : 𝑊 (1) = 0
}
→ { 1 0 ′′
𝑏 = )𝜀 : 𝑊1 (1
که در آن منظور از  𝑊 ′′مشتق دوم تابع 𝑊 نسبت به متغیر

𝑥 است .با جداسازی معادالت  12تا  17بر حسب مرتبهها،
میتوان معادالت را بهصورت زیر خالصه نمود:

𝜀 0:

()19

پاسخ معادله دیفرانسیل  18همان پاسخ خطی سیستم بوده و
بهصورت زیر خواهد بود[:]16
()20

𝑥𝛽𝑛𝑖𝑆 𝑊0 (𝑥 ) = 𝐶1 𝐶𝑜𝑠𝛽𝑥 + 𝐶2
𝑥𝛽+ 𝐶3 𝐶𝑜𝑠ℎ
𝑥𝛽+ 𝐶4 𝑆𝑖𝑛ℎ

که  𝐶1تا  𝐶4ضرایب ثابت هستند که از شرایط مرزی
بهدست میآیند .اعمال شرایط مرزی  ،18منجر به معادالت
زیر میگردد:
()21

𝐶1 = 𝐶3 = 0

()22

𝐶4 = 0

()23

𝑛𝛽 → 𝜋𝑛𝑛𝑖𝑆 = 𝑆𝑖𝑛𝛽 = 0
𝜋𝑛 =

تابع ) 𝑥(  𝑊0پس از نرماالیز شدن بهصورت زیر بهدست
میآید:
𝑊0 (𝑥 ) = √2𝑆𝑖𝑛(𝑛𝜋𝑥) , 𝜔0
= 𝑛2 𝜋 2 ,
… 𝑛 = 1,2,3,

()24

1

که در آن ) 𝑥(  𝑊0بهصورت ∫0 𝑊0 2 (𝑥 )𝑑𝑥 = 1

نرماالیز شده است.
پاسخ در هر مرتبهای باید شرایط یکنواختی را فراهم کند ،به
این مطلب ،شرط حلپذیری  25گفته میشود [ .]18برای
تعیین شرط حلپذیری از مفهوم الحاق 26استفاده شده و در
نهایت شرط حلپذیری بهصورت زیر خواهد بود:
()25

)𝑏 (𝑎𝑛2 𝜋 2 −

)𝜋𝑛(𝑠𝑜𝐶
𝜋𝑛√2

= 𝜔1

با قرار دادن مقدار  𝜔1از  25در معادله  19و حل معادله،
معادله زیر بهدست میآید:
) 𝑥( 𝑊1
)𝑏 (𝑎𝑛2 𝜋 2 −
= 2 2
𝑥𝜋𝑛𝑆𝑖𝑛ℎ
𝜋𝑛2𝑛 𝜋 𝑆𝑖𝑛ℎ
𝜋𝑛𝑠𝑜𝐶
+
(𝑎𝑛2 𝜋 2
𝜋𝑛√2
𝑥𝜋𝑛𝑠𝑜𝐶𝑥)𝑏 −

()26

بنابراین پاسخ نهایی برای شکل مود بی بعد بهصورت زیر
خواهد بود:
) 𝑥( 𝑊
𝑥𝜋𝑛𝑛𝑖𝑆= √2
)𝑏 (𝑎𝑛2 𝜋 2 −
+𝜀[ 2 2
𝑥𝜋𝑛𝑆𝑖𝑛ℎ
𝑥𝜋𝑛2𝑛 𝜋 𝑆𝑖𝑛ℎ
𝜋𝑛𝑠𝑜𝐶
+
]𝑥𝜋𝑛𝑠𝑜𝐶𝑥)𝑏 (𝑎𝑛2 𝜋 2 −
𝜋𝑛√2

()27

همچنین فرکانس بیبعد ناشی از شرایط مرزی غیرایدهآل،

𝑑
()30
⋯ = 𝐷0 + 𝜀𝐷1 +
𝑡𝑑
𝑑2
()31
⋯ = 𝐷2 0 + 2𝜀𝐷0 𝐷1 +
𝑑𝑡 2
𝜕
که در آن 𝑇𝜕 = 𝑛𝐷.
𝑛

با جایگذاری روابط  30 ،29و  31در معادله حرکت  3معادله
زیر حاصل میگردد:
()32

معادله فوق باید به ازای تمامی مقادیر کوچک  εبرقرار باشد،
بنابراین ضرایب  𝜀 0و  𝜀 1باید بهصورت جداگانه صفر باشند.
2

()33

فرکانس غیرخطی ،بهصورت زیر بهدست میآید:
(𝑎𝑛2 𝜋 2

𝜀 𝜔𝑛 = 𝑛2 𝜋 2 +

𝜋𝑛√2
)𝑏 −

الزم بذکر است که با توجه به معادله  2برای زمان بی بعد،

()34

برای بهدست آوردن فرکانس طبیعی غیرخطی کافی است
فرکانس طبیعی بیبعد غیرخطی بهدست آمده در عبارت

𝜀 : 𝑤0 + 𝐷0 𝑤0 = 0
) 𝑤0 (0, 𝑇0 , 𝑇1 ) = 𝑤0 ′′ (0, 𝑇0 , 𝑇1
) = 𝑤0 (1, 𝑇0 , 𝑇1
) = 𝑤0 ′′ (1, 𝑇0 , 𝑇1
=0
2
)(4
1
𝜀 : 𝑤1 + 𝐷0 𝑤1
= −2𝜀𝐷0 𝐷1 𝑤0
) 𝑤1 (0, 𝑇0 , 𝑇1 ) = 0 , 𝑤1 ′′ (0, 𝑇0 , 𝑇1
) = 0, 𝑤1 (1, 𝑇0 , 𝑇1
) = 𝑎(𝑇0 , 𝑇1 ), 𝑤1 ′′ (1, 𝑇0 , 𝑇1
) = 𝑏(𝑇0 , 𝑇1

پاسخ معادله دیفرانسیل همگن  ،33به فرم زیر است:
()35

)𝑥(𝑋)𝑐𝑐 𝑤0 = (𝐴(𝑇1 )𝑒 𝑖𝜔𝑇0 +

که در آن منظور از 𝑐𝑐 مزدوج مختلط  27جملهی قبل یعنی
 .2-2حل با استفاده از روش مقیاسهای چندگانه

 𝐴̅(𝑇1 )𝑒 −𝑖𝜔𝑇0است .با قرار دادن معادله  35در معادله ،33

براساس روش مقیاسهای چندگانه ،پاسخ بهصورت بسط

مسئله مقدار مرزی زیر حاصل میگردد:

معادله  29درنظر گرفته میشود:

𝑋 (4) − 𝜔2 𝑋 = 0

) 𝜀 ;𝑡 𝑤(𝑥,
()29
) = 𝑤0 (𝑥, 𝑇0 , 𝑇1
⋯ + 𝜀𝑤1 (𝑥, 𝑇0 , 𝑇1 ) +
که در آن 𝑡 =  ،𝑇0مقیاس زمانی تند و 𝑡𝜀 =  𝑇1مقیاس

همانگونه که در بخش قبل گفته شد ،پاسخ این معادله پس

زمانی کند در روشهای مقیاسهای چندگانه هستند .در این

از نرماالیز نمودن شکل مود ،بهصورت زیر خواهد بود .لذا

حالت مشتقهای زمانی بهصورت زیر تعریف میشوند:

()36

)𝑋(0) = 𝑋 ′′ (0) = 𝑋 (1
= 𝑋 ′′ (1) = 0

تابع ) 𝑥(𝑋 بهصورت زیر بهدست میآید:

mech_mag@yahoo.com

𝐼𝐸

1

𝐴𝜌√)  (𝑙2ضرب گردد.

)(4

0
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()28

𝜋𝑛𝑠𝑜𝐶

𝑤0 (4) + 𝜀𝑤1 (4) + 𝐷0 2 𝑤0
+ 𝜀𝐷0 2 𝑤1
+ 2𝜀𝐷0 𝐷1 𝑤0
+ 𝑂(𝜀 2 ) = 0
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()37

)𝑥𝜋𝑛(𝑛𝑖𝑆𝑋(𝑥 ) = √2
,
2 2
𝜋 𝑛=𝜔
,
… 𝑛 = 1,2,3,

با جایگذاری معادله  35در سمت راست معادله  ،34معادله

()44

زیر حاصل میشود:
𝑤1 (4) + 𝐷0 2 𝑤1
𝑐𝑐 = −2𝑖𝜔𝐷1 𝐴𝑋𝑒 𝑖𝜔𝑇0 +

()38

برای معادله  ،38پاسخی بهصورت زیر درنظر گرفته میشود:

که در آن  𝛽0عددی ثابت است .با جایگذاری  43و  44در
معادله  42و سپس قرار دادن مقدار 𝐴 در  35و با استفاده از
معادله  ،37مقدار 𝑤 بهصورت زیر بهدست میآید:

𝑐𝑐 𝑤1 = 𝜑(𝑥, 𝑇1 )𝑒 𝑖𝜔𝑇0 +

()39

با جایگذاری معادله  39در سمت چپ معادله  ،38با
جداسازی عبارتهای دیرپای  28از عبارتهای غیردیرپای  29و

()45

درنظر گرفتن عبارتهای دیرپای معادله زیر حاصل میشود:
𝑋𝐴 𝜑(4) − 𝜔2 𝜑 = −2𝑖𝜔𝐷1

()40
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) 𝜑(0, 𝑇1 ) = 0, 𝜑′′ (0, 𝑇1
) = 0, 𝜑(1, 𝑇1
) = 𝑎𝐴(𝑇1 ), 𝜑′′ (1, 𝑇1 ) = 𝑏𝐴(𝑇1

که در آن 𝑎 و 𝑏 اعداد ثابت هستند.
در این اینجا نیز مانند بخش قبل برای تعیین شرط حلپذیری
از مفهوم الحاق شده و در نهایت شرط حلپذیری بهصورت
زیر بهدست میآید:
()41

𝐴]𝑏 𝐶𝑜𝑠(𝑛𝜋)[𝑛2 𝜋 2 𝑎 −

𝐴 = √2𝑛𝜋𝑖𝐷1
با استفاده از فرم قطبی برای 𝐴 میتوان نوشت:

()42

1
) 𝐴 = 𝛼(𝑇1 )𝑒 𝑖𝛽(𝑇1
2

با جایگذاری  42در  41و جداسازی بخشهای حقیقی و
مجازی معادله ،معادالت زیر حاصل میگردد:
()43

𝛼𝑑
𝑒𝑡𝑐 = = 0 → 𝛼 = 𝛼0
𝑑𝑇1

𝛽𝑑
𝛼0 𝐶𝑜𝑠(𝑛𝜋) 2 2
) 𝑏 (𝑛 𝜋 𝑎 −
=
𝑑𝑇1
𝜋𝑛√2
𝛽→
𝛼0 𝐶𝑜𝑠(𝑛𝜋) 2 2
(𝑛 𝜋 𝑎 − 𝑏)𝑇1
=
𝜋𝑛√2
+ 𝛽0

𝑤(𝑥, 𝑡; 𝜀 ) ≈ 𝑤0
= √2𝛼0 𝐶𝑜𝑠{[𝑛2 𝜋 2
𝛼0 𝐶𝑜𝑠(𝑛𝜋) 2 2
𝑡])𝑏 (𝑛 𝜋 𝑎 −
(𝜀 +
𝜋𝑛√2
)𝑥𝜋𝑛(𝑛𝑖𝑆} + 𝛽0

فرکانس سیستم نیز بهصورت زیر خواهد بود:
()46

𝑛𝜔
= 𝑛2𝜋 2
)𝜋𝑛(𝑠𝑜𝐶 𝛼0
))𝑏 (𝑎𝑛2 𝜋 2 −
(𝜀 +
𝜋𝑛√2

 .3نتايج و بحث
در این تحقیق معادله دیفرانسیل بدون بعد ارتعاش تیر با
تکیهگاه ساده اویلر  -برنولی ،معادله  ،3با فرض آنکه تیر در
ابتدا ) (𝑥 = 0دارای تکیهگاه ایدهآل و در انتهای تیر
) (𝑥 = 1دارای تکیهگاه غیرایدهآل است ،با استفاده از دو
روش اغتشاشی لیندشتت-پوانکاره و مقیاسهای چندگانه
مورد تحلیل قرار گرفته و معادالت مربوط به شکل مود بیبعد
و نرماالیز شده و فرکانس بیبعد غیرخطی برای آن بهدست
آمد.
بهمنظور صحتسنجی تحقیق ،چنانچه در معادالت  28و )6
مقدار 𝜀 برابر با صفر قرار داده شود ،معادالت فرکانسهای
طبیعی بدون بعد در حالت ایدهآل (  )𝜔𝑛 = 𝑛2 𝜋 2بهدست
خواهد آمد .با تبدیل فرکانس طبیعی به حالت دارای بعد
𝐼𝐸

1

(ضرب در عبارت 𝐴𝜌√)  ) (𝑙2مشاهده میگردد که معادالت

بهدست آمده با معادله ذکر شده در مرجع [ ]16مطابقت کامل

و نه تابعی از متغیر زمان ،درنظر گرفته میشود ،درحالیکه

داشته و بهصورت زیر خواهد بود:

در روش مقیاسهای چندگانه زمانی شکل مود عالوهبر متغیر

()47

𝐸𝐼 1/2
)
𝜌𝐴𝑙 4

مکان و پارامتر اغتشاشی تابعی از متغیر زمان نیز خواهد بود

( 𝜔𝑛 = 𝑛2 𝜋 2

و بهصورت ) w(x, t; εتعریف میگردد .بنابراین در

جدول  1فرکانسهای طبیعی بیبعد غیرخطی بهدست آمده

فرکانس غیرخطی بهدست آمده از روش لیندشتت-پوانکاره

از دو روش اغتشاشی لیندشتت -پوانکاره و مقیاسهای

تأثیر دامنه اولیه مشاهده نشده ولی در فرکانس طبیعی منتج

چندگانه را به ازای  α0 = 3نشان میدهد .همانطورکه

از روش مقیاسهای چندگانه زمانی این اثر بهصورت وجود

مشاهده می شود خطای بین دو روش تقریباً ناچیز است .با

 α0مشاهده میگردد .به ازای  α0 = 1و با حذف اثر دامنه

توجه به معادالت  28و  46به ازای  α0 = 1نتایج هر دو

اولیه ،نتایج دو روش یکسان و با بیشتر شدن  α0درصد

روش کامالً یکسان بوده و با فاصله گرفتن  α0از یک ،تفاوت

اختالف بیشتر خواهد شد .نمودار شکل  2درصد اختالف میان

پاسخ در دو روش افزایش مییابد .دلیل این مسئله آن است

فرکانس غیرخطی اول با استفاده از دو روش را به ازای مقادیر

که در روش لیندشتت – پوانکاره ،با توجه به معادله  ، 8شکل

مختلف  α0نمایش میدهد.

مود بهصورت تابعی از زمان و پارامتر اغتشاشی )، X(x; ε

جدول  .1فرکانسهای طبیعی بیبعد غیرخطی یک تیر با تکیهگاه ساده  𝛼0 = 3 ، 𝜀 = 0.1و 𝑎 = 𝑏 = 1

درصد اختالف

n

روش لیندشتت-

روش مقیاسهای

پوانکاره ()ω1

چندگانه ()ω2

1

9/699

9/271

4/129

2

39/911

40/778

-2/170

3

88/167

86/850

1/495

4

158/796

160/562

-1/112

5

245/633

243/422

0/901

(× 100

ω −ω
) 1ω 2
1
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شکل  .2درصد اختالف فرکانس اول طبیعی بیبعد غیرخطی برای یک تیر با تکیهگاه ساده  𝜀 = 0.1و  𝑎 = 𝑏 = 1با استفاده از دو روش
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در ادامه برای مقایسه فرکانسهای طبیعی بیبعد ایدهآل
(خطی) و غیرایدهآل (غیرخطی) یک تیر با تکیهگاه ساده از
نتایج بهدست آمده از روش اغتشاشی لیندشتت-پوانکاره،
یعنی معادالت  27و  28استفاده شده است .جداول  2و 3

طبیعی اول سیستم نشان میدهد .همانگونه که انتظار
میرود با افزایش پارامتر اغتشاشی فاصله پاسخ غیرخطی از
حالت خطی افزایش مییابد.

فرکانسهای طبیعی بیبعد ایدهآل و غیرایدهآل یک تیر با

جدول  .4فرکانسهای طبیعی بیبعد خطی و غیرخطی یک تیر با

تکیهگاه ساده را بهترتیب برای مقادیر  𝑎 = 𝑏 = 1و

تکیهگاه ساده در حالت  𝑎 = 𝑏 = 1به ازای مقادیر مختلف 𝜀

 𝑎 = 𝑏 = 3به ازای مقدار ثابت پارامتر اغتشاشی = 𝜀

 0.1نشان میدهند.
جدول  .2فرکانسهای طبیعی بیبعد خطی و غیرخطی یک تیر با
تکیهگاه ساده  𝜀 = 0.1و 𝑎 = 𝑏 = 1
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جدول  4تأثیر اندازه پارامتر اغتشاشی 𝜀 را بر  5فرکانس

درصد اختالف

n

فرکانس خطی
( 𝐿)ω

فرکانس
غیرخطی
( )ωNL

)100

1
2
3
4
5

9/870
39/478
88/826
157/914
246/740

9/669
39/911
88/167
158/796
245/633

-2/023
1/097
-0/742
0/559
-0/448

(×

𝐿ωNL −ω
𝐿ω

𝜀=0
𝜀
= 0.05

𝜀
= 0.1

𝜀
= 0.2

𝜀
= 0.5

1

9/87

9/77

9/67

9/47

8/87

2

39/48

39/69

39/91

40/34

41/64

3

88/83

88/50

88/17

87/51

85/53

4

157/91

158/36

158/80

159/68

162/33

5

246/74

246/19

245/63

244/53

241/21

( nفرکانس
خطی)

شکلهای  3و  4شکل مود بیبعد نرماالیز شده )𝑥(𝑊 را
به ترتیب برای مقادیر  𝑎 = 𝑏 = 1, 𝑛 = 1و = 𝑎

 𝑏 = 1, 𝑛 = 3در دو حالت تکیهگاه ایدهآل و غیرایدهآل
نمایش میدهد .با توجه به شکلها مشاهده میشود که لقی

جدول  .3فرکانسهای طبیعی بیبعد خطی و غیرخطی یک تیر با

سبب افزایش حداکثر مقدار شکل مود بیبعد و نرماالیز شده

تکیهگاه ساده  𝜀 = 0.1و 𝑎 = 𝑏 = 3

جرمی در ارتعاشات آزاد و برهم خوردن تقارن شکل نسبت

n

فرکانس خطی

فرکانس
غیرخطی
( 𝐿𝑁)ω

)100

9/870
39/478
88/826
157/914
246/740

9/271
40/778
86/850
160/563
243/421

-6/068
3/291
-2/225
1/677
-1/345

( 𝐿)ω

1
2
3
4
5

درصد اختالف
(×

𝐿ω𝑁𝐿 −ω
𝐿ω

به خط  x/l=0.5شده است .با توجه به نتایج بهدست آمده
در مود اول لقی سبب افزایش ناچیز حداکثر دامنه شکل مود
بیبعد نرماالیز شده ،از مقدار  1/414به  1/418یعنی کمتر
از  1درصد میگردد ولی در شکل مود سوم حداکثر دامنه در
حالت غیر ایدهآل به  1/542رسیده و افزایشی در حدود 9
درصد خواهد داشت.

شکل  .3شکل مود بی بعد و نرماالیز شده اول تیر با تکیهگاه ساده

شکل  .4شکل مود مود بیبعد و نرماالیز شده سوم تیر با تکیهگاه

ایدهآل و غیرایدهآل ()𝜀 = 0.1

ساده ایدهآل و غیرایدهآل ()𝜀 = 0.1

ساده با یک شرط مرزی غیرایدهآل با استفاده از دو روش

شماره مود ،درصد افزایش حداکثر دامنه شکل مود نیز

لیندشتت-پوانکاره و مقیاسهای چندگانه مورد بررسی قرار

افزایش خواهد یافت.

گرفت .خالصه نتایج حاصل از تحلیل بهصورت زیر است:

 -3با توجه به معادله  28بسته به پارامترهای لقی و شماره

 -1هر دو روش اغتشاشی لیندشتت-پوانکاره و مقیاسهای

مود (مثبت یا منفی بودن عبارت ضریب 𝜀 در معادله)،

چندگانه در خصوص فرکانس غیرخطی به نتایج تقریباً

فرکانس طبیعی می تواند افزایش و یا کاهش یافته و یا در

یکسانی رسیدهاند .با توجه به معادالت  28و  46به ازای

حالت خاص 𝑏 =  𝑎𝑛2 𝜋 2ثابت باقی بماند.

 𝛼0 = 1نتایج هر دو روش کامالً یکسان بوده و با فاصله

 -4با توجه به نتایج جداول  1و  2به ازای مقادیر ثابت

گرفتن  𝛼0از یک ،تفاوت پاسخ در دو روش افزایش مییابد.

پارامترهای شرایط مرزی ایدهآل 𝑏  𝑎 ،و 𝜀  ،با توجه به

دلیل این مسئله آن است که در روش لیندشتت – پوانکاره،

شماره مود ،شرایط مرزی غیرایدهآل میتواند سبب افزایش

شکل مود بهصورت تابعی از مکان و پارامتر اغتشاشی و

و یا کاهش فرکانس طبیعی بیبعد گردد .به بیان دیگر

بهصورت ) 𝜀 ;𝑥(𝑊  ،و نه تابعی از متغیر زمان ،درنظر

فرکانس غیرخطی نسبت به فرکانس خطی ،در مدهای فرد

گرفته میشود ،درحالیکه در روش مقیاسهای چندگانه

کمتر و در مدهای زوج بیشتر است .با توجه به معادله ،28

زمانی شکل مود عالوهبر متغیر مکان و پارامتر اغتشاشی

علت این مسئله وجود عبارت 𝜋𝑛𝑠𝑜𝐶 بهعنوان ضریب

تابعی از متغیر زمان نیز خواهد بود و بهصورت )w(x, t; ε

پارامتر اغتشاشی 𝜀 است ،چراکه مقدار این عبارت در مقادیر

تعریف میگردد .بنابراین در فرکانس غیرخطی بهدست آمده

زوج  +1و در مقادیر فرد  -1است.

از روش لیندشتت-پوانکاره تأثیر دامنه اولیه مشاهده نشده

 -5وجود لقی در یک تکیهگاه سبب برهم خوردن تقارن

ولی در فرکانس طبیعی منتج از روش مقیاسهای چندگانه

شکل مودها میگردد.

زمانی این اثر بهصورت وجود  α0در معادله مشاهده می -

 -6با توجه به جدول  3مشاهده میشود که با سه برابر شدن

گردد.

مقدار لقی ( 𝑏 و 𝑎) درصد اختالف فرکانس ایدهآل و
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در این مقاله ارتعاشات عرضی یک تیر اویلر برنولی با تکیهگاه

تیر سبب افزایش در دامنه شکل مود میگردد .با افزایش
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 -2با توجه به معادله  27وجود شرایط مرزی غیرایدهآل در
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برای تیر
x = 1 تابع اثر لقی در شرط مرزی گشتاور در

برای تیر
شماره مود

𝑎
𝑏

𝜀

𝜔 فرکانس طبیعی تیر
ضریب ثابت در دامنه تابع زمانی در پاسخ فرض
شده برای روش مقیاسهای چندگانه

𝛼0

باالنويس
متغیر بی بعد

. این مسئله دور از انتظار نیست،𝑎 𝜔 با 𝑏 و1 ارتباط خطی
،4  همانگونه که انتظار میرود و با توجه به نتایج جدول-7
با افزایش پارامتر اغتشاشی 𝜀 فاصله پاسخ غیرخطی از حالت
.خطی افزایش مییابد

𝑛

عالئم يونانی
پارامتر اغتشاشی

 و28  با توجه به رابطه.غیرایدهآل نیز سه برابر خواهد شد

*

 فهرست عالئم.5
عالئم انگلیسی
متغیر زمان

𝑡

𝑤 جابهجایی عرضی تیر
𝑊 تابع مکانی یا شکل مود
تابع زمانی

𝑇

مدول االستیسیته

𝐸

ممان اینرسی سطح مقطع

𝐼

 تابع دامنه تابع زمانی در پاسخ/سطح مقطع تیر
فرض شده برای روش مقیاسهای چندگانه

𝐴
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