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  چکیده:

تئوري  راساسهاي پیزوالکتریک در محیط حرارتی بدر این پژوهش، تحلیل ارتعاش آزاد صفحات هدفمند با الیه

دي، ین روش عداده از اي شعاعی ارائه شده است. با استفاتغییر شکل برشی مرتبه اول و روش بدون المان میانیابی نقطه

طی بین ه ارتباشود و از آنجا کي مسئله میانیابی میحوزههاي پخش شده در صفحه میانی ي گرهمتغیر میدان بوسیله

یک و فاز سرام امل دوتوانند به صورت کامًال اختیاري توزیع شوند. صفحه از مواد مدرج تابعی شها وجود ندارد، میگره

جهت  رسته دهاي پیزوالکتریک، فرض بر این است که خواص مواد هفلز تشکیل شده است. در صفحه هدفمند با الیه

ز زیر ر یک اکند. پتانسیل الکتریکی، تابعی خطی در جهت ضخامت هضخامت و براساس توزیع تابع توانی تغییر می

) 1: (د داردهاي پیزوالکتریک دو شرط مرزي الکتریکی وجوهاي پیزوالکتریک فرض شده است. براي سطوح الیهالیه

ه زمین). اتصال بها صفر در نظر گرفته شده است (سطوح الیهشرط مرزي مدار بسته که در آن پتانسیل الکتریکی روي 

 یکی، مدارالکتر باشد. در کار حاضر شرایط مرزي) شرط مرزي مدار باز که در آن جابجایی الکتریکی سطوح صفر می2(

ز فلزي افب شدن شود که با افزایش توان کسر حجمی و غالهاي انجام شده مشاهده میبسته اتخاذ شده است. در بررسی

د فزایش قیوت که اشود. این در حالی اسافتد. افزایش دما نیز باعث افت فرکانس میبر سرامیک افت فرکانس اتفاق می

زایش اعث افبافزاید. از طرف دیگر افزایش نسبت ضخامت به طول صفحه هدفمند صفحه بر مقدار فرکانس ارتعاش می

ا افزایش ب تیم. ریک ابتدا شاهد کاهش فرکانس و سپس افزایش آن هسهاي پیزو الکتفرکانس و با افزایش ضخامت الیه

ش ریب از پیاویه ازیابد و با افزایش توان کسر حجمی در یک زاویه اریب در توان کسر حجمی ثابت، فرکانس افزایش می

  یابد.تعیین شده، فرکانس به تدریج کاهش می

  فمند مواد تابع هد -یه پیزوالکتریکال- اي شعاعیمیانیابی نقطه روش-اولتئوري برشی مرتبه –ها: ارتعاش آزادکلید واژه
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    مقدمه - 1-1

اي است که یک بعد آن نسبت به دو بعد دیگر نسبتًا کوچکتر است و ساختاري مسطح صفحه یک المان سازه

اي، نظیر راکتورهاي هسته 2صفحه جزئی رایج در بسیاري از انواع سطوح با کارایی باال ).2011، 1دارد (لیزا و کاتا

و کاربردهاي متنوع دیگر ها ها و پلي کشتیدرسازه 3ها و به عنوان پنلو موشک هاي هوایی، فضاپیماوسایل نقلیه

اي طور گستردههاي ساختاري مهمی هستند که بهصفحات مستطیلی و اریب المان ).1201، 4یوزو و لی(باشد می

شوند. ها استفاده میو پل 5هاي کفي ریلی، سیستمها، وسایل نقلیههاي مدرنی نظیر هواپیماها، کشتیدر سازه

باشد (افتخاري بنابراین درك درستی از رفتار دینامیکی اجزاي این ساختارها براي طراحان سازه بسیار حیاتی می

، به عنوان یک طبقه از ساختارهاي کامپوزینی پیشرفته که داراي 6مواد با تابع هدفمند اخیراً  ).2013 ،و جعفري

مله قابلیت تحمل بارهاي مکانیکی و حرارتی باال و تغییر پیوسته و مالیم خواص فردي از جخصوصیات منحصر به

اند. در گذشته براي باشد، براي برآوردن نیاز صنایع گوناگون مورد استفاده قرار گرفتهدر جهت هاي دلخواه می

هاي شد. محدودیتمی دمپر استفاده-فنر–هاي انفعالی مانند سیستم جرمها تنها از سیستمکنترل ارتعاشات سازه

ي فرکانسی کم، استهالك ارتعاشات و صدا به صورت انرژي گرمایی و مهم تر از ها از جمله دامنهزیاد این روش

هایی اطالق به سازه 7هاي هوشمندهمه وزن باالي آن موجب شد محققین به کنترل فعال روي بیاورند. سازه

انایی حس کردن و اعمال رفتارهاي کنترل شده را دارا باشند، که هاي خارجی ، توشود که در پاسخ به تحریکمی

نقش مهمی را به عهده دارند. شناخت خصوصیات و همچنین روابط حاکم بر این  8در این میان مواد پیزوالکتریک

در گذشته بیشتر کارهاي  هایی از این جنس است.نوع مواد گام مهمی در جهت طراحی و کاربرد مناسب سازه

انجام شده است که مربوط به صفحات  9اتی روي ارتعاش صفحات اریب براساس تئوري کالسیک صفحهتحقیق

یابد و به خاطر فرضیات در نظر گرفته شده در باشد اما با افزایش ضخامت دقت حل به سرعت کاهش مینازك می

د که این مشکل با در نظر گرفتن تئوري وشاین تئوري دقت جواب بدست آمده با افزایش زوایه صفحه بدتر می
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شود. به علت ساختار ریاضیاتی پیچیده معادالت دیفرانسیل بدست آمده براي صفحات اریب برطرف می 10میندلین

، براي 12هاي عددي بدون المانباشد به این علت روشکار دشواري می 11حل مسئله به کمک راه حل فرم بسته

  ).9200 ،13و همکارانش ژائو(خیرا مورد توجه محققین قرار گرفته است حل مسائل دوبعدي و سه بعدي ، ا

  

   (FGM)مواد با تابع هدفمندمعرفی  - 1-2

ها نیاز به ها و راکتورها و دیگر ماشیني موتورهاي پرقدرت صنایع هوافضا ، توربیندر سالهاي اخیر با توسعه

احساس شده است. در گذشته در صنایع هوافضا از مواد  موادي با مقاومت حرارتی باال و مقاومتر از لحاظ مکانیکی

هاي بسیار خوبی شد. این مواد عایقسرامیکی خالص جهت پوشش و روکش قطعات با کارایی باال استفاده می

هاي پسماند در این مواد مشکالت زیادي از هاي پسماند نداشتند. تنشبودند ولی مقاومت زیادي در برابر تنش

هاي استفاده شد. تنش 14اينمود. بعدها براي رفع این مشکل از مواد کامپوزیت الیهه و ترك میجمله ایجاد حفر

اي مرکب که گردید. با توجه به این مشکالت طرح مادهمی 15حرارتی در این مورد نیز موجب پدیده الیه الیه شدن

  هم مقاومت حرارتی و مکانیکی باال داشته و هم مشکل الیه الیه شدن نداشته باشد، ضرورت پیدا کرد.

باشند که خواص مکانیکی آنها بطور مالیم و پیوسته از می 16مواد هدفمند، موادي با ریز ساختار غیرهمگن

عناصر سازنده  17کند. این امکان با تغییرات تدریجی و پیوسته در کسر حجمیر تغییر مییک سطح به سطح دیگ

  گردد. محقق می

این مواد با توجه به پیوستگی ترکیب مواد تشکیل دهنده، داراي خواص مکانیکی موثري نسبت به مواد 

شوند. ماده ساختاري می باشند و معموال از دو ماده ساختاري سرامیک و فلز ساختهکامپوزیت الیه اي می

کم و مقاومت زیاد در مقابل درجه حرارت، دماهاي بسیار باال را تحمل  18سرامیک به علت ضریب انتقال حرارت

  ).2014، 19کند ( چاکراورتی و پرادهانکرده و ماده ساختاري فلز، انعطاف پذیري الزم را فراهم می
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جمله  آن رود. ازمله مدول االستیک موثر بکار میهاي مختلفی براي تعیین خواص موثر ترکیب از جروش

و المان حجمی  23، رهیافت زمینه میانگین22تاناکا- ، تکنیک موري21، طرح خودشمول20توان به قانون ترکیبمی

  ).2011(مژدهی و همکارانش، اشاره کرد 24نمونه

  

 مواد پیزوالکتریک - 1-3

هاي وجود دارد، این خاصیت میدان برخی موادکه در است  26اي الکترومکانیکیپدیده 25پیزوالکتریسیته

کند.در یک سازد و تاثیر آنها بر روي هم را بیان میرا به یکدیگر مرتبط می 28هاي الکتریکیو میدان 27تغییر شکل

آید. این پدیده ماده پیزوالکتریک به هنگام قرار گرفتن در معرض تنش مکانیکی، ولتاژ یا بار الکتریکی به وجود می

نامند. از طرف دیگر اگر به یک ماده پیزوالکتریک یک ورودي ولتاژ القا شود، می 29ر مستقیم پیزوالکتریکرا اث

 30آید. این پدیده را اثر معکوس پیزوالکتریکهاي مکانیکی در آن بوجود میها و کرنشاي از تنشمجموعه

ها و ها و از اثر معکوس براي کنترل کرنشگیري کرنشهاي هوشمند از اثر مستقیم براي اندازهنامند. در سازهمی

گیرند شود. انواع مختلفی از مواد پیزوالکتریک در صنعت و تکنولوژي مورد استفاده قرار میارتعاشات استفاده می

  ).1993، 31هاي پیزوالکتریک و پلیمرهاي پیزوالکتریک اشاره کرد (تیزوتوان به سرامیکترین آنها میاز مهم

. 33و استرانسیوم تیتانات باریم 32هاي پیزوالکتریک عبارتند از: زیرکنات تیتانات سربکترین سرامیمهم

ها تیتانات سرب -اشاره کرد. زیرکنات 34توان به پلی وینیلیدین فلورایدهمچنین از بین پلیمرهاي پیزوالکتریک می

  د.باشنبه عنوان دسته مهمی از مواد پیزوالکتریک داراي ساختار چند کریستالی می

                                                           
20 Rule of mixture 
21 Self-Consistent Scheme 
22 Mori-Tanaka Technique 
23 Mean Field Approach 
24 The Representative volume Element 
25 Piezoelectricity 
26 Electromechanical 
27 Deformation Field 
28 Electrical Field 
29 Direct Piezoelectric Effect 
30 Converse Piezoelectric Effect 
31 Tzou 
32 PZT 
33 BaSTO 
34 PVDF 
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 هاي صفحهتئوري - 1-4

ي و صفحه 36ي نسبتا ضخیم، صفحه35مسائل صفحه به سه دسته قابل تفکیک هستند: صفحات نازك

. اگر ضخامت صفحه نسبت به دو بعد دیگر بسیار کوچک باشد، صفحه نازك است. اگرچه تعریف واضحی 37ضخیم

اگر نرخ ضخامت کوچکترین بعد از دو بعد دیگر براي صفحه نازك ارائه نشده است در بسیاري از کاربردهاي عملی 

توان صفحه را ضخیم باشد می 2/0توان صفحه را نازك فرض کرد. اگر این نسبت حداقل باشد می 05/0کمتر از 

  شود.در نظر گرفت و اگر بین این دو مقدار باشد صفحه نسبتا ضخیم در نظر گرفته می

وجود دارد که عبارتند از: تئوري ورق نازك، که اغلب به عنوان  هاچندین تئوري براي آنالیز تغییر شکل ورق

که به عنوان  39مشهور است. تئوري تغییرشکل برشی مرتبه اول 38تئوري ورق کالسیک یا تئوري ورق کیرشهف

، تئوري تغییرشکل برشی مرتبه 40شود. تئوري تغییرشکل برشی مرتبه سومتئوري ورق میندلین شناخته می

ریها با اعمال فرضیات مشخصی در رابطه با تنش و کرنش در راستاي ضخامت، بعد مساله را از سه ؛ این تئو41باال

شوند و تئوري سه بعدي االستیسیته که در تحلیل به دو کاهش و به عنوان تئوریهاي دو بعدي صفحه شناخته می

و  42شکل برشی عرضیرود. در تئوري کالسیک صفحه نازك، از اثر تغییر سه بعدي صفحات ضخیم بکار می

  شود. صرف نظر می 43اینرسی دورانی

یابد و نیز وقتی مدهاي ارتعاشی باال این در حالی است که تغییرشکل برشی زمانی که ضخامت افزایش می

شوند بسیار حائز اهمیت است. تا جائیکه براي صفحه نازك به منظور دستیابی به یک جواب دقیق باید بررسی می

حضور دارند. در   ��τو �σ� ،σهاي تنش نی در نظر گرفته شود. در تئوري کالسیک تنها مولفهاثر اینرسی دورا

تئوري تغییرشکل برشی مرتبه اول همانند تئوري کالسیک دو فرض زیر معتبر است: خطوط مستقیم عمود بر 

مستقیم عمود بر صفحه مانند و خطوط صفحه میانی قبل از تغییر شکل، بعد از تغییر شکل هم مستقیم باقی می

دهند. اما در تئوري مرتبه اول تغییر شکل برشی، برخالف فرضیات تئوري کالسیک، میانی، تغییر طول نمی

    مانند.صفحات عمود بر سطح میانی، بعد از تغییر شکل دیگر بر سطح میانی عمود باقی نمی

                                                           
35 Thin Plate 
36 Moderrately Thick Plate 
37 Thick Plate 
38 Kirchhoff Plate Theory 
39 First Order Shear Deformation Theory 
40 Third Order Shear Deformation Theory 
41 Higher Order Shear Deformation Theory 
42 Transverse Shear Deformation 
43 Rotational Inertia 
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 ��γو  ��γ��  ،γو کرنش برشی   �εو   �εهاي کرنش نرمال در نتیجه با در نظر گرفتن این تئوري، مولفه

). بنابراین تئوري تغییرشکل 1389زاده و همکارانش، صفر است (نجفی �εوجود داشته و تنها مولفه کرنش نرمال 

برشی مرتبه اول بر مبناي فرض کرنش برشی عرضی ثابت در راستاي ضخامت بیان شده است. براي جبران 

هاي مرتبه باالتر، کرنش شود. در تئوريمعرفی می 44ک ضریب تصحیح برشیخطاي ناشی از اتخاذ فرض مذکور، ی

   شود.برشی عرضی به صورت تابعی از مختصات در جهت ضخامت بیان می

  

  روش حل - 1-5

ستند. یان ههاي موجود در طبیعت به کمک معادالت جبري، دیفرانسیلی یا انتگرالی قابل ببیشتر پدیده

یچیدگی دلیل پ باشد. اما متاسفانه، اغلب بهآل میدقیق براي این معادالت ایدهبدست آوردن راه حل تحلیلی 

ي هاي عددي براوشربنابراین از دیرباز  مسائل تنها براي بخش کوچکی از مسائل عملی، راه حل دقیق وجود دارد.

  یافتن پاسخ تقریبی بکار گرفته شدند.

طور گسترده در حل به 45ل روش المان محدودسازي متفاوت از قبیهاي عددي با طرح گسستهتکنیک

هاي ساده هندسی ي پیوسته به شکلمسائل مهندسی مورد استفاده قرار گرفتند. در روش المان محدود یک ناحیه

شود و در ها در نظر گرفته میشود. معادالت حاکم روي المانشوند، تجزیه میهاي محدود نامیده میکه المان

شود ها دستگاه معادالت جبري حاصل میرآیند همگذاري، با در نظر گرفتن قیدها و بارگذارينهایت با انجام یک ف

   دهد.که حل این معادالت رفتار تقریبی محیط پیوسته را ارائه می

هایی نظیر: رغم قدرت باالي روش المان محدود براي حل بسیاري از مسائل،  این روش داراي محدویتعلی

ها، مشکل در تحلیل مش، دقت پایین در تعیین تنش، بخصوص در سطوح تماس المان ي باالي ایجادهزینه

هاي بزرگ به دلیل اعوجاج المان، دشواري انطباقی، محدودیت و عدم دقت کافی در تحلیل مسائلی با تغییر شکل

زیادي قطعه  اي که به تعدادسازي مادهسازي رشد ترك که بر خطوط المان منطبق نیست و دشواري مدلدر مدل

هاي بدون المان به عنوان یک دیدگاه جدید و نویدبخش از ي اخیر روششکسته شده است، می باشد. در دو دهه

هاي عددي به منظور حل بخش بزرگی از مسائل معادالت دیفرانسیل جزئی در مکانیک جامدات و ي روشحوزه

ها با توزیع دلخواه منظم یا وسط یک مجموعه از گرهها مدل محاسباتی تسیاالت بکار برده شده است. در این روش

                                                           
44 Shear Correction Factor 
45 Finite Element Method (FEM) 
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شوند. بنابراین براي رسیدن به دقت ها ندارند، توصیف میي مدل، که نیازي به اتصال به الماننامنظم در ناحیه

ي سازي هندسهي مدلنحوه 1- 1شکل توانند به راحتی در هر جهتی افزوده یا حذف شوند. در ها میدلخواه، گره

  .)2005، 46(لیو و گوو در دو روش المان محدود و بدون المان مقایسه شده است مساله

  

  هارهگ                    ها                   ها                              گرهالمان                                            

       
  

  و روش المان محدود و بدون المانمساله دلخواه در دسازي یک ي مدل: تفاوت در نحوه1- 1شکل 

  

آیند. در با ارضاي معادالت حاکم روي هر المان بدست می 47در روش المان محدود معادالت جبري محلی

حالیکه در روش بدون المان، به دلیل اینکه هیچ مش یا المانی وجود ندارد، تشکیل معادالت جبري محلی به 

 48ها پیرامون یک نقطه خاص انجام شود. به عبارتی جهت میانیابی یک تابع میداناز گرهناچار باید روي گروهی 

گره مشخص  nکه مرز و داخل آن با استفاده از توزیع دلخواه  Ωاز فضاي  �xمانند جابجایی در یک نقطه خاص 

شود. بطوریکه رفته میبا شکل و اندازه دلخواه در نظر گ �xبه مرکز  49ي محافظاي به نام ناحیهشود ناحیهمی

 �xگیرند. جهت تخمین تابع میدان مورد نظر در نقطه هاي توزیع شده در داخل آن قرار میتعداد مشخص از گره

ها تاثیري در مقدار تابع میدان مربوط به نقطه هاي قرار گرفته در ناحیه محافظ آن استفاده شده و سایر گرهاز گره

  :)2005(لیو و گوو،  شودي زیر بیان میبا رابطه �xي حافظ به مرکزیت نقطهي منخواهد داشت. اندازه ناحیه

)1-1(                                                                                                                    d� = α�d�  

ي محافظ دو ناحیهاست.  �xفاصله گرهی میانگین در نزدیکی نقطه  �dبعد ناحیه محافظ و اندازه بی �αکه        

ي محافظی که در اي و مستطیلی و در حالت سه بعدي به صورت مکعبی و کروي باشد. ناحیهتواند دایرهبعدي می

                                                           
46 Liu & Gu 
47 Local Algebraic Equations 
48 Field Function 
49 Support Domain 
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ضلع بوده و فاصله این نقطه تا هر   �xي حاضر مورد استفاده قرار گرفته است، مستطیلی به مرکزیت نقطه پروژه

  :)2005(لیو و گوو،  شودآن به صورت زیر مشخص می

)1-2 (                                                                                                                 d�� =

α��d��  

α�� (iکه  = x, y)بعد ناحیه محافظ و ، اندازه بیd�� (i = x, y)  میانگین فاصله گرهی در جهاتi  است. در

اي و مستطیلی نشان داده شده است. بعد از هاي مشخص کننده صفحه و نواحی محافظ دایرهگره 2-1شکل 

و  �ϕ 50ساخت ناحیه محافظ براي یک نقطه خاص، جابجایی در آن نقطه به صورت ترکیب خطی توابع شکل

شود. بنابراین روابط جبري میان محافظ در نظر گرفته می گره درون ناحیه nدر تمام  �uهاي جابجایی

آید و معادالت جبري می هاي گرهی، با ارضاي معادالت حاکم در ناحیه محافظ هر نقطه خاص بدستجابجاي

  ).2005شود (لیو و گوو، محلی براي هر نقطه، به دستگاه معادالت کلی همگذاري می

  

         نواحی محافظ                                                                                              

  
  

  ايهاي مشخص کننده صفحه و نواحی محافظ مستطیلی و دایره: گره2- 1شکل 

  

  نوع تحلیل  - 1-6

ادالت گاه معباشد. و در حالت کلی دستبراي تحلیل ارتعاش آزاد هر سازه به معادله حرکت آن نیاز می 

  :)2011(لیزا و کاتا،  ي استخراج آن در فصل بعد آمده است بصورت زیر استحرکت صفحه که نحوه

)1-3(                                                                                                       M��Q̈ + K��Q = 0   

 51هاي طبیعیدر تحلیل ارتعاش آزاد، فرکانس باشد.ماتریس سختی می ��Kماتریس جرم،  ��Mکه در آن 

هاي طبیعی خود شود. در این نوع ارتعاش صفحه با ترکیبی از فرکانسیک سازه محاسبه می 52و شکل مودهاي

                                                           
50 Shape Function 
51 Natural Frequencies 
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یل فرکانسی، شود. تحلکند. شکل تغییر یافته سازه در یک فرکانس طبیعی خاص، شکل مود نامیده میحرکت می

شود. که در این تحلیل یک مساله مقدار ویژه حل خواهد شد و مقادیر ویژه نیز خوانده می 2تحلیل مقدار ویژه

ي مود ارتعاشی مربوط به آن ي متناظر نشان دهندههاي طبیعی و بردارهاي ویژهي فرکانسحاصل نشان دهنده

  فرکانس طبیعی خواهد بود.

  

  هشژوپ يپیشینه - 1-7

هاي حرارتی باال وجود داشت ، گروهی از بنابر مشکالتی که در صنایع مختلف براي مواد تحت تنش

در منطقه سندایی ژاپن براي اولین بار مفهوم مواد  1984مهندسین مواد آزمایشگاه هوافضاي نینو، در سال 

از آن پس  ).1990، 3کارانشهدفمند را به عنوان مواد با تحمل حرارتی باال پیشنهاد نمودند (یامانوچی و هم

  هاي زیادي به منظور ساخت این مواد توسط محقیقن بکار گرفته شد.تکنیک

وع رشد هاي متندر سالهاي اخیر استفاده از مواد مرکب، به دلیل نیاز صنعت به تولید موادي با ویژگی

ه لکتریکی باهاي مکانیکی و انرژيروزافزونی داشته است. در این میان مواد پیزوالکتریک به علت قابلیت تبدیل 

حی و ب در طرااد مرکهم یا به عبارتی کوپلینگ الکترومکانیکی، واکنش سریع، دقت باال به عنوان یک نمونه از مو

  ).1390اند (حسینی هاشمی و همکارانش، هاي هوشمند مورد استفاده قرار گرفتهساخت سازه

، صفحات پیزوالکتریک، صفحات (FG)هدفمند  و اریب متعددي روي صفحات مستطیلیهاي تاکنون بررسی

یو و لی هاي پیزوالکتریک انجام شده است.و صفحات هدفمند با الیه FGPM(4( هدفمند پیزوالکتریک

ي پیزوالکتریک به عنوان حسگر و عملگر را با )، تحلیل دینامیکی صفحات کامپوزیتی با الیه2004( 5همکارانش

به منظور محاسبات مربوطه به  βانجام دادند. روش انتگرال گیري نیومارك  EFG6استفاده از روش بدون المان 

 8اي شعاعیوش میانیابی نقطه)، تحلیل صفحات هدفمند را به کمک ر2004( 7کار گرفته شد. داي و همکارانش

و  ژو انجام دادند و به نتایج خوبی از لحاظ دقت و کارائی روش مورد نظر نسبت به روش المان محدود رسیدند.

                                                                                                                                                                                
1 Modeshapes 
2 Eigenvalue Analysis 
3 Yamanouchi et al 
4 Functionally Graded piezoelectric Materials 
5 Liew & et al 
6 Element-free Galerkin (EFG) 
7 Dai & et al 
8 Radial Point Interpolation Method (RPIM) 
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هاي ارتعاش آزاد صفحات اریب ضخیم با شرایط مرزي اختیاري را براساس ) مطالعه مشخصه2006(  1همکارانش

ي واقعی مسئله روي یک کوچک انجام دادند. در این روش حوزههاي االستیک خطی تئوري سه بعدي کرنش

ي مکعبی پایه نگاشته شد و سپس معادله مقدار ویژه استخراج شده از تابع انرژي صفحه با استفاده از روش حوزه

Chebyshev-Ritz .ارتعاش صفحات اریب را بوسیله روش عددي 2008ژنگ ( و ژو حل شد ،(MLS-Ritz  مورد

محاسبات عددي در تحلیل ارتعاش صفحه اریب با زاویه اریب  مسائلیکی از چالش برانگیزترین  مطالعه قرار دادند.

براي حل اینگونه مسائل روش  .باشدهاي زوایاي منفرجه میهمگرایی کم به علت تنش منفرد در گوشه ،بزرگ

MLS-Ritz  تحلیل ارتعاش آزاد صفحه)2009( کارانشو هم ژائو به کار گرفته شده است. پژوهشدر این ، 

تقریب ذرات کرنل به منظور ارزیابی میدان  بررسی کردند. element-free kp-Ritzرا با استفاده از روش  هدفمند

به  به علت در نظر گرفتن برش عرضی و اینرسی دورانیجابجایی دو بعدي و تئوري تغییر شکل برشی مرتبه اول 

و از آنجا  نیز در نظر گرفته شد αعالوه بر صفحه مستطیلی، صفحه اریب با زاویه  پژوهشدر این  .کار گرفته شد

 هاي مایل صفحه اریبلبه روي باشد،مینهایی که روي لبه مایل قرار دارند ماتریس تبدیل، یکتا که براي گره

)، تحلیل ارتعاش 2011یو (زو و لی. اعمال شد بین جابجایی کلی و محلی به منظور اعمال شرایط مرزي تبدیل

را براي تابع شکل اختیاري و  Local Kriging2آزاد صفحات هدفمند نسبتاً ضخیم به کمک روش بدون المان 

-Local Petrivبندي بر اساس تئوري تغییرشکل برشی مرتبه اول و شرایط مرزي مختلف بررسی نمودند. فرمول

Galerkin .هاي پیزوالکتریک را به کمک )، تحلیل صفحات هدفمند با الیه2013( 3لوجا و همکارانش انجام شد

تاناکا و -به انجام رساندند. به منظور مدل سازي خواص صفحه هدفمند از مدل موري B-spline finite stripروش 

 ت بهاستفاده شد. تئوري برشی مرتبه باال و تئوري برشی مرتبه اول به منظور استخراج معادال 4سازي ویتهمگن

)، راه حل تحلیلی با استفاده از تئوري برشی مرتبه اول براي ارتعاش 2013کار گرفته شد. فرسنگی و همکارانش (

ارائه دادند. معادالت حاکم با استفاده از اصل  را هاي پیزوالکتریکآزاد صفحات نسبتًا ضخیم مرکب با الیه

افتخاري و جعفري  توسط همیلتون بدست آمد و شرایط مرزي الکتریکی، مدار باز و مدار بسته در نظر گرفته شد.

براي بررسی ارتعاش آزاد صفحات ضخیم مستطیلی و اریب با  Ritz-DQبندي اصالح شده ترکیبی فرمول )2013(

با در نظر  ،سازي مشتقات جزئیکار گرفته شد. در این تکنیک، ابتدا به منظور گسسته شرایط مرزي کلی به

سازي معادالت شبیه DQروش ریتز استفاده شد و سپس به کمک روش  ،گرفتن جهت مختصاتی صفحه

                                                           
1 Zhou & et al 
2 Local Kriging meshless method 
3 Loja & et al 
4 Voigt homogenization 
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)، ارتعاش آزاد صفحات 2014چاکراورتی و پرادهان (دیفرانسیل معمولی و جزئی سیستم حاصل انجام شد. 

ریتز به - د مستطیلی در محیط حرارتی با شرایط مرزي عمومی را مورد بررسی قرار دادند. روش رایلیهدفمن

)، از 2014( 1ردي و راجاگوپالمنظور حل مسئله مقدار ویژه با شرایط مرزي مختلف به کار گرفت شد. سامی

ات صفحه کامپوزیتی به منظور تحلیل خمش و ارتعاش Meshles natural neighbor Galerkin methodروش 

ها استفاده نمودند. سازگاري و همگرایی راه حل براي تنش و تغییر شکل با تغییر مرتبه تربیع گوس و تعداد گره

)، مطالعه ارتعاش آزاد صفحات اریب هدفمند نسبتًا ضخیم را به 2014( 2ویمال و همکارانش مطالعه شده است.

ر این پژوهش تئوري تغییر شکل برشی مرتبه اول به منظور کمک روش المان محدود به انجام رساندند. د

)، تحلیل ارتعاش آزاد صفحات هدفمند نسبتاً 2015( 3چن و همکارانش استخراج معادالت به کارگرفته شد.

هاي ي تحلیل به زیر ناحیهمطالعه نمودند. در این روش عددي حوزه 4MLNNIضخیم را به روش بدون المان 

به عنوان تابع  NNIاي مثلثی المان محدود و . تابع شکل سه گرهشدهم افتاده تقسیم کوچک چندوجهی روي

هاي طبیعی که فرکانسي اریب، از آنجائیبه منظور تحلیل صفحه تست و تابع آزمایشی به کار گرفته شد.

کند، آنها در ابتدا یک صفحه مربعی که تحت شود تغییر نمیوقتی بطور تحلیلی دوران داده می یمربع يصفحه

هاي مایل دوران داده شده را به منظور ارزیابی کارایی روش خود در اعمال شرایط مرزي اساسی روي لبه αزاویه 

  مورد بررسی قرار دادند. 

هاي هدفمند با الیه ایزوتروپیک ارتعاش آزاد صفحه راه حل تحلیلی براي ،)2015( روزگار و آباد

معادالت حرکت با استفاده از اصل همیلتون  .بکار گرفتند four-variable refindپیزوالکتریک را به کمک تئوري 

هاي همشخص)، 2015( 5زنگ و همکارانش در کار .شداتخاذ  به منظور حل معادالت بدست آمد و روش حل نویر

ارتعاشی صفحات هدفمند کامپوزیتی اریب نسبتاً ضخیم از جنس نانو تیوپ کربن با استفاده از تئوري تغییر شکل 

براي متغیرهاي میدان، معادله مقدار ویژه  IMLSسازي شد و با استفاده از تقریب برشی مرتبه اول مدل

 )QEM()، روش المان تربیعی فرم ضعیف 2015( 6جین و ونگ سازي شده از روش ریتز استخراج شد.گسسته

سلیم جدیدي را براي تحلیل دقیق ارتعاش آزاد صفحات ایزوتروپیک اریب نازك با شرایط مرزي کلی اتخاذ کردند. 

                                                           
1 Somireddy & Rajagopal 
2 Vimal & et al 
3 Chen & et al 
4 Meshless local natural neighbor interpolation  
5 Zhang & et al 
6 Jin & Wang 



12 
 

مبناي هاي پیزوالکتریک را صفحات هدفمند با الیه ارتعاشات کنترل فعالارتعاشات آزاد و ، )2016( 1و همکارانش

شرایط  تأثیرو  تئوري تغییر شکل برشی مرتبه باالي ردي مورد بررسی قرار دادندو  IMLS-Ritzن روش بدون الما

روي فرکانس طبیعی تخمین  را مرزي مکانیکی و شرایط مرزي الکتریکی در دو وضعیت مدار باز و مدار بسته

صفحات هدفمند با  دینامیکی کنترل استاتیکی، ارتعاش آزاد و  ، تحلیل)2017( 2نیوین یانگ و همکارانش زدند.

اي و سه گره هاي مثلثیبا المان CS-DSG3هاي پیزوالکتریک به عنوان حسگر و عملگر را با استفاده از روش الیه

بسته -)، تحلیل دقیق پاسخ1390حسینی هاشمی و همکارانش (انجام دادند.  تئوري تغییر شکل برشی مرتبه اول

هاي پیزوالکتریک با شرایط یم مستطیلی ساخته شده از مواد هدفمند با الیههاي نسبتًا ضخارتعاشات آزاد ورق

گونه را بر مبناي تئوري مرتبه اول برشی مورد بررسی قرار دادند. در این کار معادله ماکسول با -مرزي لوي

    . استفاده از تابع توزیع پتانسیل الکتریکی سینوسی در امتداد ضخامت الیه پیزوالکتریک ارضا گردید

مت ت ضخاهاي پیزوالکتریک، نسبدر این مطالعه اثر دما، توان کسر حجمی، شرایط مرزي، ضخامت الیه

ی شده است. الزم در صفحه اریب روي فرکانس ارتعاش آزاد بررس αي میانی هدفمند به طول، و تغییر زاویه الیه

  است. حرارتی در نظر گرفته شدهي محاسبات صورت گرفته تأثیر دما بصورت محیط به ذکر است در همه

  

   روش بدون المان - 1-8

پذیري و عدم نیاز هاي اخیر، یک سبک جدیدي از روش عددي با نام روش بدون المان به علت انعطافدردهه

ي این روش به بندي، توجه محققین زیادي در مکانیک محاسباتی را به خود جلب کرده است. پیشینهبه المان

) یک روش الگرانژي براساس 1977( 4) و لوسی1977( 3گولدردد زمانیکه موناگان و جینگبرمی 1977سال 

شد، نامیده  SPH6 به منظور مدل کردن مسائل فیزیک نجومی ارائه دادند. این روش که 5روش تخمینی کرنل

دیفرانسیل  روشی جزئی است که براساس ایده جایگزینی سیال با یک مجموعه از ذرات متحرك و تبدیل معادالت

از آن پس با بکاربردن این روش به منظور مدل کردن  جزئی حاکم، به انتگرال تخمینی کرنل شکل گرفته است.

                                                           
1 Selim & et al 
2 Nguyen-Quang & et al 
3 Monaghan & Gingold 
4 Lucy 
5 Kernel Estimates Method 
6 Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) 
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، مشکل در اعمال شرایط مرزي 2، انرژي صفر1دیگر بسیاري از نقاط ضعف این روش نظیر استحکام کششی مسائل

   آشکار شد. 3اساسی

توسعه  4مبتنی بر تکنیک گالرکین یعنی روش المان پخش شدهبعد از یک دهه اولین روش بدون المان 

ي درون یک المان بوسیله 5یافت. ایده بکار گرفته شده در این روش جایگزینی درونیابی روش المان محدود

  بود. 6درونیابی محلی کمترین مربعات متحرك

را پیشنهاد کردند. این روش از  8) روش بدون المان گالرکین1994( 7چند سال بعد بیلشکو و همکارانش 

ي انتگرالها شد. محاسبهتر بود، اگرچه این ارتقاي دقت باعث افزایش هزینه محاسبات میروش قبلی بسیار دقیق

شود. فري محسوب مینیاز دارد به این علت این روش یک روش نیمه مش 9در این روش به ساختار سلولی زمینه

) معرفی 1998( 11ژووري و تلتوسط ا 10نام روش بدون المان محلی پتروگالرکیناز طرفی یک روش واقعا بدون به 

، بدون نیاز به مش MLS بندي باقیمانده پتروگالرکین به همراه تقریب شد. در این روش فرم ضعیف محلی فرمول

هستند  MLSهاي نام برده مبتنی بر تقریب رود. از آنجائیکه روشزمینه براي ساخت معادالت سیستم بکار می

هاي خاصی جهت ارضاي شرایط مرزي اساسی نیاز است باشند و به تکنیکفاقد خاصیت تابع دلتاي کرونیکر می

توسط  لیو و  12ايدهد. به منظور اعمال آسان شرایط مرزي، روش درونیابی نقطهکه زمان محاسبات را افزایش می

  ) پیشنهاد شد.2001گوو (

ي هاي درون ناحیهاي یا شعاعی باشد، از تمام گرهممکن است چند جملهدر این روش تابع درونیابی که 

معادالت حاکم روي هر زیر ناحیه قبل از  13شود. با ارضاي فرم ضعیف یا فرم ضعیف محلیمحافظ گذرانده می

  آید.فرایند همگذاري نهایی، روابط جبري میان مقادیر گرهی بدست می

اند داراي خاصیت دلتاي کرونیکر هستند و اي ایجاد شدهونیابی نقطهبه دلیل اینکه توابع شکل با روش در

شود. براي اینکه روش میانیابی شعاعی از تر اعمال میشرایط مرزي اساسی در مقایسه با روش المان محدود راحت

                                                           
1 Tensile Stability 
2 Energy Zero 
3 Essential Boundary Condition 
4 Diffuse Element Method (DEM) 
5 Finite Element Method (FEM) Interpolation 
6 Moving Least Square (MLS) Local Interpolation 
7 Belytschko et al 
8 Element Free Galerkin (EFG) Method 
9 Background Cell 
10 Local Petrov-Galerkin Method (MLPG) 
11 Atluri & Zhu 
12 Point Interpolation Method (PIM) 
13 Local Weak Form 
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Abstract: 

In this study, free vibration analysis of FGM plate with piezoelectric layers in 

thermal environment is presented on the basis of the first-order shear deformation plate 

theory and a meshless method with radial point interpolation. Using this numerical 

method, the field variable is interpolated by nodes scattered in the mid-plate of the 

problem domain. As no relation between nodes exists, they can be scattered arbitrarily. 

The plate is made of a functionally graded material consisted of two different phases of 

metal and ceramic. In the piezoelectric FGM plates, the properties of core material are 

assumed to be graded through the thickness according by the power-law distribution 

while the electric potential is assumed to be a linear function through the thickness of 

each piezoelectric sub-layer. Two sets of electric boundary conditions exist for surfaces 

of the piezoelectric layers including: (1) a closed-circuit condition in which the electric 

potential is kept at zero (grounded); and (2) an open-circuit condition in which the 

electric potential remains free (zero electric displacements). In this work a closed-circuit 

electric boundary condition is adopted. Through the examinations, it is seen that with 

increase in volume fraction exponent and domination of the metal phase over the 

ceramic phase, a drop in the frequency occurs. The elevation of temperature also causes 

a frequency drop. However increase of the constraints of the plate increases the 

frequency of vibration. On the other hand, the effect of the thickness to length ratio of 

the FGM plate increases the frequency and increases the thickness of the piezoelectric 

layers firt causes a drop in the frequency and then increases it. The increase of skew 

angle in the constant volume fraction exponent causes increases the frequency and with 

increases the volume fraction exponent in constant skew angle a drop in the frequency 

gradually occurs. 

Keywords: First order shear deformation theory (FSDT), Free vibration, Functionally 

Graded Materials (FGM), piezoelectric layers, Radial Point Interpolation Method 

(RPIM),  



 
 

 

 

 

 

 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

Faculty of  Engineering 

Department of mechanical Engineering 

 

 

Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of 
M.Sc. in mechanical engineering - solid mechanics 

 

 

   Title:   

Investigating the thermal environment effects on free vibration of 

functionally graded skew plates with piezoelectric actuators using a 

meshfree method 

 

 

Supervisor: 

Reza pilafkan (Ph. D) 

 

  By: 

Khadijeh Hadipour Behambari 

 

September - 2017 

 

  


