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  مقدمه -1-1

ناپذیر و غیر قابل انکار بدل نموده است. امروزه نو را به امري اجتنابده از مواد پیشرفت روزافزون بشر استفا      

هاي اخیر هاي بشر باشند. از این رو در سالتوانند به تنهایی پاسخگوي نیازو مس دیگر نمی فلزاتی نظیر آهن

شته است. یک هاي متنوع رشد روزافزونی دااستفاده از مواد مرکب به دلیل نیاز صنعت به تولید موادي با ویژگی

فرد خود از که با توجه به خصوصیات منحصر به شونددسته از این مواد نو تحت عنوان مواد هدفمند شناخته می

هاي دلخواه، براي مالیم خواص در جهت هاي مکانیکی و حرارتی باال و تغییر پیوسته وجمله قابلیت تحمل بار

ته به اي پیشرفه چشمگیري را به عنوان مواد سازهتوجاند و گرفتهبرآوردن نیاز صنایع گوناگون مورد استفاده قرار 

هایی از جنس مواد هدفمند در صنایع پیشرفته از جمله هوا فضا با افزایش کاربرد سازه .خود معطوف داشته اند

ي باالیی زینهها غالباً هعالوه که این سازهه تواند اهمیت بسیار زیادي داشته باشد. بها میبررسی رفتار این سازه

  جهت طراحی و تولید دارند.

یک سازه در معرض نیروهاي مختلف استاتیکی و دینامیکی قرار می گیرد، بارهاي استاتیکی با توجه به ثابت       

رهاي دینامیکی اهمیت چندانی ندارد. زیرا در لحظه طراحی این موارد در نظر بودن در طول زمان نسبت به با

گردد ولی در بارگذاري دینامیکی، به دلیل تغییرات بار اعمالی در طول زمان به آنها اعمال می گرفته شده و تأثیر

هاي مختلفی تحریک می شود که ممکن است این ي خصوصیات تحریکی بار، سازه همواره در فرکانسواسطه

شکل پالستیک در  فرکانس، یکی از فرکانس هاي طبیعی سازه باشد که باعث بروز حاالتی مانند شکست تغییر

بایست رفتار ارتعاشی قسمتی از سازه، بروز رفتار غیرخطی در سازه، خستگی و شکست سازه گردد. از این رو می

هایی یکی از روش ها مورد بررسی قرار گیرد.سازه و به ویژه فرکانس هاي طبیعی سیستم وعوامل مؤثر بر مقدار آن

است. این  1گیرد، استفاده از پیزوالکتریکهایی مورد استفاده قرار میکه براي کنترل رفتار ارتعاشی چنین سازه
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ي خاصیت این مواد روند و کنترل ارتعاشات تیر در این پژوهش بر پایهگونه مواد جزء مواد هوشمند به شمار می

ده شده است چنین الزم بذکر است براي بررسی رفتار دینامیکی تیر از روش بدون المان استفاانجام شده است. هم

هاي اخیر است و به دلیل ویژگی و نقاط قوتی که دارد در مکانیک هاي عددي ارائه شده در دههکه یکی از روش

ي استفاده از آن براي حل مسأله جامدات مورد توجه محققین قرار گرفته است. در ادامه در مورد این روش و نحوه

  توضیحات بیشتري ارائه خواهد شد.

  تابع هدفمندمواد با  - 1-2

  معرفی مواد هدفمند -1- 1-2

بهبود  مواد ها افزایش یکنواختی در ریزساختارها مورد توجه بوده است تا بدین وسیله خصوصیاتتا مدت      

هاي حرارتی و مکانیکی مطلوبی که دارند، داراي مشکالتی هستند یابد. مواد مرکب الیه اي برخالف ویژگی

الیه الیه شدن، ایجاد تمرکز تنش به علت تغییرات سریع خواص مواد در فصل همچون گسیختگی ناشی از 

ي موتور هواپیما متفاوت بودن ضریب هاي باال. به عنوان مثال در یک محفظهها به خصوص در دمامشترك بین آن

-بزرگی می هاي پسماندشود که این امر باعث ایجاد تنشهاي پسماند بزرگی میانبساط حرارتی سبب ایجاد تنش

شود. مواد هدفمند یا تر میهاي میانی و رشد آن در قسمت هاي ضعیفشود و در نهایت باعث ایجاد ترك در الیه

کند براي حل این ها به طور پیوسته و تدریجی تغییر میکه خواص مکانیکی و حرارتی در آن ٢FGM اصطالحاً

  ي مناسبی است.مشکل گزینه

هاي با درجه حرارت بسیار باال اي در محیطد هدفمند اهمیت و کاربرد قابل مالحظههاي اخیر موادر سال      

هستند که از اي اي و وسایل شیمیایی پیدا کرده است. مواد هدفمند، مواد مرکب پیشرفتهمانند راکتورهاي هسته

ریزساختار این مواد به گونه اي است که به صورت پیوسته و تدریجی  باشند.می ٣غیرهمگن میکروسکوپی دیدگاه

ها به طور پیوسته و خواص مکانیکی در آناز یک ماده در راستاي مشخص به ماده اي کامالً متفاوت میل می کند 

                                                           
2 Functionally graded material 
3
 inhomogeneous 
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باعث  وجود تغییرات یکنواخت و تدریجی در ساختار این مواد .یابدو تدریجی از یک سطح به سطح دیگر تغییر می

  .شودهاي پسماند میهاي حرارتی و تنشکاهش تمرکز تنش، تنش

توان به نمونه اي از سرامیک و فلز نام برد که در یک سمت سرامیک و در از آشناترین مواد هدفمند می      

باید توجه شود این دو  .کندسمت دیگر فلز قرار دارد و خواص ماده در بین این دو حد به طور پیوسته تغییر می

هاي با جنس وظایف ناسازگار با یکدیگر، مثل مقاومت در مقابل حرارت، خوردگی و زنگ زدن در معرض محیط

  جا دارد.کاري را به صورت یکمانند چغرمگی و قابلیت ماشین درجه حرارت باال و هم چنین خواص مکانیکی

  پیشینه مواد هدفمند -2- 1-2

مثل استخوان و نی خیزران که در  زه هاي موجود در طبیعت وجود دارد؛از سا مواد هدفمند در بعضی

تر باشند. بدین صورت که در جایی که تنش بیشتر است ساختارشان قويساختارشان داراي تغییرات تدریجی می

عی ساخته با تغییرات تدریجی زنده و آنچه به صورت مصنو هاياي بین ساختارهاي عمدهاست. به طور کلی تفاوت

ي تنش توانند محیط دربردارندهمی باشند وشود وجود دارد از جمله این که مواد هدفمند زنده هوشمند میمی

موضعی خود را حس کنند در حالی که مواد هدفمند ساخت بشر حداقل در حال حاضر فاقد چنین قابلیتی است. 

 رکب متداول و قابلیت ترکیب فازهاي مختلف مواد،پس این مواد جدید نیستند و از طرف دیگر با پیدایش مواد م

  کنترل و همراه با تغییرات تدریجی ایجاد شده است.  ي قابلامکان ایجاد ساختاري با اجزاء تشکیل دهنده

دي ها اولین افراژاپنی )1990، (کویزومی گردد.باز می 1984ي اصلی ساخت مواد هدفمند به سال ایده

اي پیدا کردند که ي فضایی بودند نیاز به مادهها زمانی که مشغول ساختن سفینهآنبودند که این مواد را ساختند، 

 استحکام باال را نیز داشته باشد بتواند در برابر دماهاي باال عایق خوبی بوده و هم چنین قابلیت جوشکاري با فلز و

ي انجام شد که نمونه 1987- 1989هاي مایش مواد هدفمند در سالهاي آز. اولین نمونه)2003، (ژانگ و شانگ

ي درجه 2000توانست دماي میلیمتر بود که می 10تا  1میلیمتر و ضخامت  30آزمایش الیافی با قطر حدود 

قطعات  1990- 1991هاي درجه را تحمل کند. سپس در سال 100چنین اختالف دماي حدود کلوین و هم

هاي اي که در سفینههاي نیمکرهي مربعی و کاسهدفمند ساخته شدند؛ همچون یک پوستهبزرگتري از مواد ه

میالدي و اوایل  80ي گیرند که با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفتند. در اواخر دههفضایی مورد استفاده قرار می
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هدفمند به یک موضوع جالب خارج از ژاپن در کشورهاي آلمان، روسیه و چین نیز بررسی بر روي مواد  90ي دهه

  براي تحقیق تبدیل شد.

  کاربرد مواد هدفمند -3- 1-2

ها، راکتورها و دیگر هاي پرقدرت مورد استفاده در صنایع هوافضا، توربیني موتورهاي اخیر با توسعهدر سال      

ها و قطعات مواد سازه ها نیاز موادي با مقاومت حرارتی و خواص مکانیکی باال احساس شده است. بسیاريماشین

-هاي هوا فضا، موتورهایی هواپیماهاي پرسرعت، مخازن مورد استفاده در نیروگاههاي پیشرفته نظیر سازهماشین

ها و یا قطعات تحت شود باید در دماهاي باال تونایی کارکرد داشته باشند. این سازههاي اتمی و ... استفاده می

کنند. این یدار که با تغییر خصوصیات فیزیکی و مکانیکی همراه است، کار میشرایط حرارتی غیریکنواخت و ناپا

ها باید مورد توجه قرار ها و یا قطعهگردد که در طراحی سازههاي حرارتی مخربی میمسأله باعث ایجاد تنش

حرارتی، ماهیت ترد پیدا هاي حرارتی غیردائم در اثر گرادیان باالي اي از مواد در میدانچنین پارهبگیرند. هم

(معصومی دهقی،  تواند فاجعه بار باشدخواهند کرد که در نهایت منجر به شکست قطعه خواهد شد که می

هاي شدید دمایی ضروري خواهد بود که مواد با تابع . بنابراین نیاز به موادي با مقاومت در برابر گرادیان)1391

  باشند.هدفمند، بهترین راه حل براي این نیاز می

هاي مصنوعی انسان، مواد مرکب با هاي حرارتی، اندامهاي مبدل، لولههاي انفجاري موتورقسمت این مواد در      

هاي هاي فضایی صفحات و پوستههاي حرارتی سفینهزمینه پلیمري مقاوم، آستر محفظه پرتاب راکت، محافظ

عملکرد موتورهاي احتراق داخلی، ابزار برش، مخازن تحت ها، سیلندرها، جهت بهبود مخازن راکتورها، توربین

 ).2009(شن،  شوداستفاده مینیز ... فشار و

  مواد با خاصیت پیزوالکتریک -1-3

  معرفی مواد پیزوالکتریک -1- 1-3

هایی با بار الکتریکی نامتقارن اي یونانی به معناي فشار است. مواد پیزوالکتریک حاوي مولکوللغت پیزو واژه

شوند. در باشند. در اثر فشار، کریستال، تغییر فرم یافته و بارهاي مثبت و منفی در داخل کریستال جابجا میمی

گردد. بنابراین میدان اثر این جابجایی بار، سطوح خارجی کریستال داراي بارهایی مخالف بارهاي داخلی می
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دهد. به طور معکوس اعمال ولتاژ خارجی به مواد ه میها، ولتاژ الکتریکی را نتیجدوقطبی به وجود آمده در مولکول

  شود.پیزوالکتریک باعث تغییر ابعاد هندسی آن می

ي انرژي الکتریکی به مکانیکی (تأثیر توان به عنوان یک تبدیل کنندهبنابراین خاصیت پیزوالکتریک را می

پیزوالکتریک به توانایی مواد متبلور (به عنوان مستقیم) و بالعکس (تأثیر معکوس) دانست. تأثیر مستقیم خاصیت 

گردد. آن است بازمیبه ها) در تولید بارگذاري الکتریکی که متناسب با نیروي خارجی اعمال شده مثال سرامیک

هاي نیرو و فشار و ... ها، مبدلسنجهایی چون شتابي وسیعی براي طراحی تبدیل کنندهاین خاصیت در گستره

گیرد. در تأثیر معکوس خاصیت پیزوالکتریک، یک میدان الکتریکی، باعث تغییر شکل در قرار می مورد استفاده

توان گفت استفاده از ها کاربرد یافته است. میشود. این خاصیت در طراحی تحریک کنندهي پیزوالکتریک میماده

تیک و صوت یا کنترل ارتعاشات در هایی چون آکوسمواد پیزوالکتریک به عنوان تحریک کننده یا حسگر در زمینه

  هاي اخیر گسترش چشمگیري داشته است. طی سال

  ي مواد پیزوالکتریکپیشینه -2- 1-3

از جمله پارامترهاي مهمی که در طراحی و تحلیل یک سازه باید مدنظر قرار گیرد، کنترل ارتعاشات آن در 

دمپر  –فنر  - هاي انفعالی مانند سیستم جرم ستمشرایط کاري است. در گذشته براي کنترل ارتعاشات تنها از سی

ري با تغییر ارتعاشات و فرکانسی کم، عدم سازگا يها از جمله دامنههاي زیاد این روششد. محدودیتاستفاده می

ها موجب شد تر از همه وزن باالي آنه، استهالك ارتعاشات و صدا به صورت انرژي گرمایی و مهمخواص ساز

کاهش ارتعاشات براي هاي جدید، هاي دیگر کنترل ارتعاشات روي بیاورند. در روشدانشمندان به روشمحققین و 

هاي کنترل و مواد هوشمند براي میرایی ها سیستمشود. در این روشو صدا از کنترل فعال ارتعاشات استفاده می

گیري شده و پس از انجام اندازه 4رحسگ يشود. به این ترتیب که پاسخ سازه به وسیلهارتعاشات به کار برده می

-گردد که در نهایت منجر به استهالك ارتعاشات میارسال می 5ها به محركبررسی هاي الزم توسط کنترلر پیام

                                                           
4 Sensor 

5 Actuator 
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دار، مواد مگنتواستریکتیو، مواد الکترواستریکتیو و ... شود. در میان مواد هوشمند مختلف نظیر آلیاژهاي حافظه

  .)1387طهانی، (اند بسیار مورد توجه قرار گرفتهمواد پیزوالکتریک 

گردد؛ زمانی که برادران کوري اثر مستقیم بازمی 1880هاي نخستین از مواد پیزوالکتریک به سال استفاده

، زکوارت اطالعات این دو دانشمند رفتار بسیاري از کریستال ها مانندمواد پیزوالکتریک را کشف کردند. 

کتریک توسط گابریل لخاصیت معکوس پیزوا 1881در سال  .سدیم را آشکار کرد وپتاسیم تتراهیدرات، جوهر

  .)1993تیزو، ( من کشف شدلیپ

  تریکبرد مواد پیزوالکرکا -3- 1-3

تریک از گذشته در طیف وسیعی از کاربردها، از کنترل فعال تا از بین بردن پارازیت استفاده کمواد پیزوال

ها مانند حجم کم، وزن ناچیز، پهناي باند زیاد، تبدیل آسان انرژي الکتریکی به خاص آن هايشوند. ویژگیمی

ها به عنوان مکانیکی و بالعکس، آسانی نصب روي سازه و توانایی باال در کاهش ارتعاشات باعث شده که در سازه

ي اثر کنترل راي مشاهدههاي متشکل از عملگر و حسگر بعملگر و حسگر کابرد زیادي داشته باشند. در سازه

  شود.سازه، ولتاژ حسگر با یک ضریب بهره به ولتاژ عملگر نسبت داده می

روند. از ها به کار میهایی با مواد مرکب براي کنترل ارتعاشات این سازهها در ترکیبتریککامروزه پیزوال

هاي هاي موشک، پرهال در ساخت بالههاي پیزوالکتریک در صنایع هوا فضا (براي مثي الیهجمله موارد استفاده

ها و ...)، در صنایع دفاعی (نظیر ساخت اسلحه ها، ماهوارههاي تطبیقی در هواپیماها و موشکروتور هلیکوپتر، بال

  باشد.ها و ... میها)، در وسایل ورزشی، خرپاهاي فضایی، ماشینو زیردریایی

  روش بدون المان -1-4

شوند به صورت تحلیلی قابل حل فیزیکی که با استفاده از معادالت دیفرانسیل بیان میبسیاري از مسائل       

هاي عددي متداولی که مورد هاي عددي کمک گرفت. اساساً در روشبایست از روشها مینبوده و براي حل آن

توان ها میله این روشبندي نمود. از جممشي مسأله را بایست دامنهگیرند قبل از هر کاري میاستفاده قرار می

شتن تئوري قوي و پایداري زیاد آن در حل مسائل شاره کرد که به دلیل دابه روش المان محدود ا

ي اولیه این روش، جایگزینی یک تابع تقریب شود. ایدهن استفاده میلکترومغناطیس، به طور گسترده از آا
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هاي به هم چسبیده، تقسیم بندي کل دامنه به الماناي به جاي تابع جواب اصلی در هر المان است. اما منطقه

ها به کمک روش المان بر است. عالوه بر آن بعضی مسائل وجود دارند که تحلیل آنیک فرآیند پیچیده و زمان

توانند کارایی بیشتري داشته هاي  بدون المان میباشد. لذا در حل این گونه مسائل روشپذیر نمیمحدود امکان

  باشند.

هاي هاي مختلف از جمله محاسبات میدانهاي بدون المان گوناگونی در زمینهاخیراً روش     

هاست. ي محاسباتی خصوصیت اصلی این روشبندي دامنهالکترومغناطیس ارائه شده است. عدم نیاز به مش

ا در ههاي بدون مش، همانند روش المان محدود، براي به دست آوردن میدانبه طور کلی، در روش

شود. به این منظور از تعدادي توابع پایه براي تخمین ها از یک تابع تقریب استفاده میي بین گرهمحدوده

شود تا در نهایت تابع شکل تولید گردد. ها، کمک گرفته میها، بر اساس مقادیر دقیق گرهمیدان در بین گره

حالت کلی به سه گروه اصلی تقسیم بندي  هاي مختلفی وجود دارد که دربراي تولید توابع شکل، تکنیک

کنند؛ به عنوان ي خاصی استفاده میها از توابع پایههر کدام از این روش 6RPIM  7MLS 8PPIMشوند: می

و توابع لگاریتمی به کار گرفته  10TPSتابع گوسی،  9MQ، توابع پایه شعاعی نظیر RPIMمثال در روش 

 شکل بعاتو نهایتدر  وهگر هردر  مشخص ندرو یک دننمول نباو د ایهپ بعاتو ینازا دهستفاشوند. با امی

. هستند صیخا تخصوصیا يدارا هشد گرفته رکا به يهـپای ابعـت عنو با متناسب بعاتو ینا .نددمیگر تولید

   بعاتو بعد، به مرحله ینا از

معادله دیفرانسیل مربوطه در کل ، ودمحد نلماروش ا مشابه يیندآفرر و د گیرندیـم ارقر دهستفاا ردمو شکل

 شود.ي مسأله حل میدامنه

                                                           
6 Radial Point Interpolation Method 
7 Moving Least Square 
8 Polynomial Point Interpolation Method 
9 Multi-Quadric 
10 Thin Plate Spline 
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  ي پژوهشپیشینه -1-5

با توجه به افزایش کارایی و کاربرد مواد هدفمند و سازه هاي هوشمند در صنعت، مطالعات دقیق و پیشرفته       

  به موارد زیر اشاره کرد: تواندر این زمینه در سال هاي اخیر اهمیت بسیار یافته است. در میان این مطالعات می

هاي پیزوالکتریک حسگر و محرك بررسی ورق را با الیه-) کنترل ارتعاشات یک تیر1999لین و هوانگ (      

محدود براي حل معادالت استفاده کردند. معادالت با استفاده از اصل همیلتون استخراج شده بود و از روش المان 

) فرکانس ارتعاشات تیر هدفمند را در شرایط مختلف مرزي  ابعاد براي ابعاد مختلف تیر 2010سیمسک ( کردند.

هاي مختلف استفاده ي روابط حاکم بر میدان جابجایی تیر، از تئوريبررسی کرد. در این تحقیق براي محاسبه

با استفاده از ، را روي ارتعاشات تیرهاي هدفمند ) تأثیر دما2013( امال شود.یشده است و نتایج با هم مقایسه م

او با فرض وابسته بودن خواص مواد به دما و متغیر بودن آن در طول ضخامت تیر،  .روش المان محدود بررسی کرد

. در این تحقیق از تئوري هاي بدون بعد تیر را بررسی کردهدفمند را مورد مطالعه قرار داد و فرکانس رفتار تیرهاي

) ارتعاشات 1391آبادي (جعفري و فتح. براي روابط حاکم بر تیر تیموشنکو استفاده شده است 11برشی مرتبه باالتر

هاي پیزوالکتریک را بررسی کردند. در این پژوهش تیر تحت اجباري تیر تیموشنکو از جنس مواد هدفمند با الیه

. معادالت حرکت تیر طبق تئوري برشی مرتبه اول و اصل همیلتون استخراج باشدمیبا سرعت ثابت بار متحرك 

ي خیز وسط تیر و سرعت اثر افزایش سرعت بار متحرك بر بیشینه با تحلیل دینامیکی رفتار تیر، و شده است

) ارتعاشات اجباري 1393انصاري ( و. پوراشرف هاي مختلف مواد هدفمند بررسی شده استبحرانی در توزیع

یرخطی نانوتیرهاي ساخته شده از مواد هدفمند را در محیط حرارتی بررسی کردند. در این پژوهش با  استفاده غ

اند و اثرات پارامترهاي مختلف چون تنش ، روابط استخراج شده12از اصل همیلتون و تئوري تیر اویلر برنولی

رخطی نانوتیرها مورد بررسی قرار گرفته شرایط مرزي، تغییرات دما و... بر پاسخ ارتعاشات اجباري غیسطحی، 

است.

                                                           
11 Higher shear deformation theory 

12 Euler-Bernoulli 
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  مبانی نظري پژوهش: فصل دوم

   



 

١١ 

 

 

 

 

  مقدمه - 2-1

ي شعاعی اي با استفاده از توابع پایههاي بدون المان با پایداري عددي باال روش میانیابی نقطهیکی از روش

 از مسائل مهندسی که وسیعی يشود و براي حل محدودهنامیده می 13است که روش میانیابی شعاعی نقطه اي

هایی هستند که در هاي بدون المان روشدر واقع روش شود.ها دیفرانسیلی است، استفاده میمعادالت حاکم بر آن

ي سازه و مرزهاي آن (بدون استفاده از مفهوم آن براي حل مسأله از مجموعه نقاط پراکنده شده در کل حوزه

ها هیچ شوند و آن). این مجموعه نقاط پراکنده میدان نقاط نامیده می2005و، (لیو و گو شودالمان) استفاده می

ي بین نقاط جهت میانیابی ي رابطهکنند. یعنی هیچ نیازي نیست که از قبل اطالعی دربارهاي را تولید نمیشبکه

براي پیدا کردن حل تقریبی  یا تخمین توابع نامعلوم متغیرهاي میدانی داشته باشیم. بنابراین روش بدون المان،

یک معادله دیفرانسیل، متغیر میدانی (در مکانیک جامدات میدان جابجایی) را با استفاده از توابع شکل تقریب 

ي شوند. در  پروژهزنند. بعد از ساخت توابع شکل معادالت حرکت تیر به کمک اصل همیلتون استخراج میمی

- اي در نرمالیه هاي پیزوالکتریک ارائه شده است. براي این منظور برنامه حاضر تحلیل فرکانسی تیر تیموشنکو با

  نوشته شد.  Matlabافزار 

  اينقطه مفاهیم اولیه در روش بدون المان میانیابی شعاعی -2-2

  گیري گوسیانتگرال -2-1- 2

نقاط میدان مشخص است، معین شده است. همانطور که  Γ ي دلخواهی با مرزي مسألهناحیه 1- 2در شکل 

ي روش عددي اند. در این پژوهش معادالتی که داراي انتگرال هستند به وسیلهبا عالمت دایره مشخص شده

هایی مشابه با ي مسأله به المانها به روش گاوس کل ناحیهاند. جهت حل انتگرالانتگرالگیري گوسی حل شده

- زمینه میهاي مربعی پیشهاي ایجاد شده، سلولولشوند که به این سلهاي روش المان محدود تقسیم میالمان

                                                           
13 RPIM 
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گیري اند که در انتگرالگویند. یک سري نقاط نیز تحت عنوان نقاط تربیع یا نقاط گوسی در شکل نشان داده شده

. البته الزم به ذکر شودشود. هر چه نقاط گوسی بیشتر باشد، دقت انتگرالگیري بهتر میها استفاده میگوسی از آن

افزار الزم است. در با افزایش این نقاط حجم محاسبات افزایش یافته و زمان بیشتري براي اجراي کد در نرماست 

ي نقطه 16زمینه ي گوسی استفاده شده است. به عبارتی در هر سلول پیشاین پژوهش در هر جهت از چهار نقطه

  گوسی داریم.

  

  ):2005(لیو و گوو، نقاط گوسی و نقاط میدان حوزه مسأله  ،هاي پیش زمینه: نمایش سلول1-2شکل 

 ناحیه اثر -2-2- 2

براي پیدا کردن حل تقریبی یک معادله دیفرانسیل، متغیر میدانی (در مکانیک جامدات میدان جابجایی) در      

گرفته داخل  هاي قرارباشد که فقط گرهمی  ��ي دلخواه ناحیه اثر فضاي مشخصی به مرکزیت نقطه Ωفضاي 

توان گفت دقت میانیابی براي تأثیر خواهند بود. بنابراین میهاي خارج از آن بیاین ناحیه تأثیرگذار بوده و گره

) و بنابراین براي داشتن یک 2005(لیو و گوو، وابسته به نقاط داخل ناحیه اثر است    ��یک نقطه دلخواه مثل 

- تواند شکلو انتخاب ناحیه اثر دقت فراوانی به خرج داد. ناحیه اثر می تخمین دقیق و بی نقص باید در محاسبات

 2- 2ها در حالت دوبعدي دایروي و مستطیلی است که در شکل ترین آنهاي متفاوتی داشته باشد که کاربردي

لمان در شعاعی جایگزین ا ايتوان گفت که ناحیه اثر در روش بدون المان میانیابی نقطهاست. می نشان داده شده
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ي حاضر در نظر گرفته شده است دو بعدي و از نوع هاي محدود شده است. ناحیه اثري که در پروژهروش المان

  ):2005(لیو و گوو،  آیدبه دست می 1- 2 ابعاد ناحیه اثر مستطیلی طبق رابطهمستطیلی است. 

  

  ).2005(لیو و گوو،  کندابعاد ناحیه اثر را مشخص می ��: ناحیه اثر مستطیلی که در آن 2-2شکل 

�� = ��	��																		 )2 -1    (                                                                                            

        

�� =
���

������
)2 -2                 (                                                                                             

      

 ضریب ��، ��ي دلخواه نقطه هاي نزدیک ي گرهمیانگین فاصله �� شعاع دامنه تأثیر، ياندازه ��که در آن       

 n کند،آید و ابعاد ناحیه اثر را کنترل میاساس تجربه بدست میکه مقدار آن بر ، 3تا  5/1بین  بعدو بی ثابت

  ي تأثیر است.مساحت دامنه ��هاي درون دامنه و تعداد گره

  RPIMتوابع شکل  -2-3

ي محافظ هاي داخل ناحیهبا استفاده از گره  ��ي اي شعاعی، تابع مورد نظر را در نقطهروش میانیابی نقطه

  :)2005(لیو و گوو،  کنداي به صورت زیر میانیابی میي شعاعی و چندجملهپایهاین نقطه و توابع 

�(�) = ∑ ��(�)	��
�
��� + ∑ ��(�)	��

�
��� = ��(�)� + ��(�)�     )2 -3   (                        
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 (�)��اي جمله ي چندثوابت توابع پایه  ��	و  (�)��ي شعاعی ثوابت توابع پایه ��	ي فوق در رابطه

تعداد  mهاي درون ناحیه محافظ و تعداد گره   nاند.هستند. توابع پایه در دستگاه مختصات کارتزین تعریف شده

شده که  پیشنهاد ي شعاعی چندین فرمي توابع پایهاي مورد استفاده است. براي محاسبهي چندجملهجمالت پایه

 : ترین این توابع را مشاهده کردمتداولچند مورد از  1- 2توان در جدول می

)2005: توابع پایه شعاعی متداول با پارامترهاي شکل بدون بعد (لیو و گوو، 1-2جدول   

  نام تابع پایه شعاعی  معادله تابع پایه شعاعی  پارامترهاي شکل

�	, �� ��(�, �) = ���
� + (��	��	)

��
�

 Multi Quatrics (MQ) 

�� 
��(�, �) = ��� �−�� �

��
��
	�
�

� 
Guaussian (EXP)  

ξ  ��(�, �) = ��
�
 Thin Plate Spline (TPS)  

ξ  ��(�, �) = ��
�
����� logarithmic  

  

  اي که به فرم زیر خواهد بود استفاده شده است:در کار حاضر از توابع شعاعی تربیعی چند مرتبه     

��(�, �) = [��
� + (��	��	)

�]�                                                                                      )2-

4(  

�� = �(� − ��)
� + (� − ��)

�                                                                                     )2 -

5(  

پارامترهاي شکل بدون  ��و  qهاي داخل ناحیه محافظ) بوده و ي گرهی میانگین (گرهفاصله ��	که در آن       

). در توابع 2002، لیوهاي عددي مورد بررسی قرار گیرد (ونگ و بعد هستند که باید قبل از شروع تحلیل در مثال

جر به نتایج من q=03/1اند که مقدار پایه شعاعی تربیعی، این دو پارامتر بسیار تأثیرگذارند نتایج تجربی نشان داده

  شوند.تري میدقیق

 کنیم:به صورت زیر عمل می bو  aي ضرایب مجهول براي محاسبه      
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�� = ��� + ���                                                                                                       )2-

6(  

  ):2005(لیو و گوو،  شوندبه صورت زیر تعریف میدر آن هاي ارائه شده که ماتریس     

�� = {��		�� 		 ··· 			��}
� )2 -7                    (                                                                      

    

)2 -8                    (                                                               �� =

�

��(��) ��(��) ··· ��(��)

��(��) ��(��) ··· ��(��)
··· ··· ··· ···

��(��) ��(��) ··· ��(��)

�  

)2 -9(                                                                 ��(��)							�� =

�(�� − ��)
� + (�� − ��)

�  

�� = {��		�� 		 ··· 			��} )2 -10    (                                                                                       

       

�� = {��		�� 		 ··· 			��} )2 -11                                                                                           (

       

��
� =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

1 1 ··· 1
�� �� ··· ��
�� �� ··· ��
··· ··· ··· ···

��(��) ��(��) ··· ��(��)⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 )2-12                                       (                       

    

(لیو و گوو،  ه از روابط زیر به دست خواهد آمدي دیگر نیاز است کمعادله mي فوق براي دستگاه معادله

2005:(  
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∑ ��(��)	��
�
��� = ��

� � = 0								� = 1،2،… ،� )2 -31   (                                                    

   

  خواهیم داشت: 6- 2ي معادله ي فوق وبا ترکیب معادله

��� = �
��

�
� = �

�� ��
��
� �

� �
�
�
� = ��� )2 -14   (                                                                 

   

��
� = {��		�� 		 ··· 			��			��		�� 			 ··· 		��} )2 -15          (                                                       

  

���
�
= {��		�� 		 ··· 			��			0			0			 ··· 		0} )2 -16            (                                                       

    

�� = �
�
�
� = ������ )2 -17                     (                                                                           

   

(لیو و گوو،  آیدبه صورت زیر به دست میذکر شده بود،  3- 2ي که در رابطه (�)�ي بنابراین معادله

2005:(  

�(�) = ��(�)� + ��(�)� = {��(�) ��(�)} �
�
�
� )2 -18      (                                      

   

�(�) = {��(�) ��(�)}������ = ���(�)��� )2 -19        (                                               

  

���(�) = {��(�) ��(�)}��� )2 -02      (                                                                       
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���(�) = {��(�)			��(�) 	 ··· 			��(�)			����(�) 		 ··· 		����(�)} )2 -12   (                      

      

  .خواهد بود RPIMتوابع شکل   (�)��که در آن 

-در نظر گرفته شده است بنابراین بردار توابع پایه 3برابر  mها، ايي حاضر براي افزودن چند جملهدر پروژه

  اي به صورت زیر خواهد بود:جملهي چند

�(�)� = {1				�				�} )2 -22    (                                                                                           

    

�� = �

1 �� ��
1 �� ��
⫶ ⫶ ⫶
1 �� ��

� )2 -23                    (                                                                            

   

  اي براي تیر هدفمندروش میانیابی شعاعی نقطه - 2-4

  RPIMفرمولبندي  -4-1- 2

در نظر بگیرید دستگاه مختصات  3- 2مطابق شکل  h ضخامتو  b، عرض Lبا مقطع مستطیلی به طول  يتیر     

  چنین میدان جابجایی آن در نظر گرفته شده است: براي توصیف هندسه، ابعاد تیر و هم (x,y,z)کارتزین 

 

  : مشخصات هندسی تیر تیموشنکو در دستگاه کارتزین3- 2شکل
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  شکل توجه به تابعهاي مختلفی ارائه شده است که با ، تئوريتیموشنکو براي توصیف میدان جابجایی تیر    

  :)2010(مهی و همکاران،  شودصورت زیر بیان می به (�)�

�(�, �, �) = ��(�, �) − �
���

��
(�, �) + �(�) �� +

���

��
� )2 -42             (                                

   

�(�, �, �) = 0 )2 -25                                    (                                                                      

   

�(�, �, �) = ��(�, �) )2 -62                                        (                                                        

  

 شود:صورت زیر تعریف میهاي مختلف تیر به ، تابع شکل براي تئوري24-2ي در رابطه     

):2010هاي مختلف تیر (مهی و همکاران، : تئوري2- 2جدول  

  هاي مختلف تیرتئوري  (�)�تابع شکل 

0     Classical beam theory  CBT 

� First shear deformation beam theory  FSDBT  

� �1 − 4�
�

3ℎ�
� � Parabolic shear deformation beam theory   PSDBT  

ℎ�ℎ�� ℎ� � − ��ℎ�1 2� � Hyperbolic shear deformation beam theory   HSDBT  

���� �−2�� ℎ� �
�
� 

Exponentia shear deformation beam theory l   ESDBT  

�ℎ �� ������� ℎ� � Trigonometric shear deformation beam theory  TSDBT  

 

چرخش   �چنین هم است. zو  x ،yبه ترتیب جابجایی هر نقطه از تیر در جهت  w و  u ،v در روابط فوق     

��و  �� است،  xسطح مقطع تیر حول محور    باشد.می zو  xدر راستاي  به ترتیب جابجایی الیه میانی تیر  

اول به صورت زیر میدان جابجایی تیر طبق تئوري برشی مرتبه  باشد، zتابع شکل برابر  اگر طبق روابط مذکور     

  شود:تعریف می
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�(�, �, �) = ��(�, �) + ��(�, �) )2 -27       (                                                                       

      

�(�, �, �) = 0 )2 -28       (                                                                                                   

    

�(�, �, �) = ��(�, �) )2 -29                   (                                                                            

    

به صورت زیر بیان  جابجاییروابط کرنش چنین میدان کرنش طبق تئوري برشی مرتبه اول و با استفاده از هم    

  شود:می

��� =
��

��
=

���

��
+ �

��

��
)2 -30           (                                                                                   

��� =
��

��
+

��

��
= � +

���

��
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In this study, the frequency analysis of a functionally graded thick beam with 

piezoelectric layers under various boundry conditions have been carried out. Governing 

equations of Timoshenko beam have been derived by the first shear deformation beam 

theory and Hamilton’s principle and solved by using a mesh free radial point 

interpolation method. Applying this numerical method, the field variables are 

interpolated using nodes scattered arbitrarily in the plate domain. Since there is no 

connection between two arbitrarily nodes, their numbers can be increased in any area 

and direction to obtain better accuracy. In frequency analysis of beam vibration, the 

effect of different boundary conditions, smart piezoelectric materials, FGM volume 

fractions and thermal environment on beam behavior is analyzed. Results for different 

conditions of this study is presented and compared with those in the literature. 
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