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چکیده
 معادله حاکم بر. رفتار دیناميكی تير ویسكواالستيك تحت تأثير نيروی متحرک هارمونيك و جریان جرمی بررسی شده است،در مقاله حاضر
 نتایج این بررسی برای چهار شرایط مرزی. بهصورت نيمهتحليلی و با استفاده از روش گالرکين و رانگکوتای مرتبه چهار تحليل شده است،حرکت
 شتاب تندشونده و، نيروی متحرک بهصورت سرعت یكنواخت. آزاد بهدست آمده است- مفصل و گيردار- گيردار، دوسرگيردار، دوسرمفصل،مختلف
 در این بررسی ابتدا تير مستقيم بوده و در یك زمان خاص به یكباره.کندشونده و جریان جرمی با سرعت یكنواخت در نظر گرفته شده است
 تأثير نيرو خارجی بر تير حذف،جریان جرمی و همچنين نيرو بهطور همزمان و غيرهمزمان بر تير اثر میگذارند و بعد از عبور نيرو از انتهای آن
 تأثير زمان اعمال نيرو و جریان جرمی و، حالتهای مختلف حرکت، در این بررسی تأثير تغييرات پارامترهای مختلف از جمله نسبت جرمی.میشود
 برای اعتبارسنجی مسئله از مقایسه پاسخ بهدستآمده در غياب جریان.تأثير شرایط مرزی مختلف بر تغيير مكان تير مورد مطالعه قرار میگيرد
 نتـایج تغيير مكان بهدستآمده در اینجا با نتایج حاصل از روش، بهعنوان مقایسهای دیگر، همچنين.جرمی با پژوهشهای قبلی اسـتفاده شده است
. مقایسه شده و انطباق خوب جـوابهـا مشاهده گردید،)GDQ( تربيع دیفرانسيلی تعميم یافته
 شرایط مرزی مختلف، جریان جرمی، نيروی متحرک هارمونيك، ارتعاشات اجباری:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
In present study, dynamic response of viscoelastic beams subjected to moving harmonic loads and mass flow is
investigated. A semi-analytical solution composed of the Galerkin and fourth order Runge-Kutta methods is adopted to
solve the governing equation of motion. The results of this analysis are obtained for four different boundary conditions,
namely pinned-pinned, fixed- fixed, fixed- pinned and fixed- free. The moving force is assumed to move with
accelerating, decelerating and constant velocity types of motion and the mass flow has a constant velocity. The beam is
assumed to be initially straight and the applied harmonic force and mass flow pass suddenly over the beam. Then, the
effect of simultaneous and non-simultaneous application of harmonic force and moving mass on the dynamic beam
response is investigated. It should be noted that the effect of force is removed after crossing the beam. In the present
work, the effects of various parameters such as mass ratio, various types of motions, effect of applying force and mass
flow and effects of various boundary conditions on the dynamic displacement of the beam are elucidated. Without mass
flow, results are compared with the data in the previous researches and a good agreement is achieved. Also, for another
comparison, the results of deflection presented here are compared with the generalized differential quadrature method
and excellent agreement is obtained.
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 -1مقدمه

غيریكنواخت که در انتها دارای بستر االستيك و تحت نيروی

فروریختن پل دی 3در سال  3441در هنگام عبور یك قطار که
که بر روی رودخانه دی در جستر انگلستان کشيده شده بود،
توجه مهندسين و محققان بسياری را به موضوع عبور بار
متحرک در سازهها جلب نمود .در مدت یكونيم قرن گذشته،
ازدیاد روز افزون سرعت بار متحرک و در عين حال افزایش
انعطافپذیری سازهها ،بر اهميت این موضوع نيز افزوده است.
هر سازه ای که حرکت یك نيرو بر روی آن منجر به ارتعاشات
آن سازه شود را میتوان جزء این دسته از مسائل شمرد که در
بسياری از صنایع و شاخههای مهندسی کاربردهای آن را
میتوان مشاهده نمود .بررسی بارگذاری متحرک بر روی
ارتعاشات پل ،لولههای حامل جریان سيال ،بال هواپيما،
جرثقيلهای ساختمانی ،اره چوببری ،دیسكهای رایانهای،
ترمز وسایل نقليه و ابزار برش در ماشينکاری تنها مثالهای
معدودی از کاربردهای این نوع مدلسازی میباشند [.]3-1
اولين مطالعه بر روی ارتعاش پل توسط ویليس ]3[ 2در

متمرکز محوری میباشد را از روش رایلی مورد تحليل قرار داد.

سال  3441انجام شده است .او فرمولبندی معادله حرکت را
برای یك مسئله پل راهآهن برای اولينبار انجام داد و معادله را
با فرض تير بدون جرم و جرم متحرک با سرعت ثابت استخراج
کرد .ماکرتيچ ]2[ 1در سال  3332اثرات اینرسی دورانی و
تغيير شكل برشی را بر روی تير وارد کرد .وی در مطالعه خود
اثر شتاب کریوليس را بهصورت کامل وارد نكرد .گرین و کبن

4

[ ]1در سال  3331مسئله را بهصورت جرم متحرک همراه با
فنر و ميراگر مدل کردند .مفيد و آکين ]4[ 5در سال 3331
روشی برای آناليز دیناميكی تير ابداع کردند و آن را به اختصار
 DET1ناميدند .لی ]5[ 1در سال  3331پاسخ دیناميكی تير
تيموشنكو را تحت اثر جرم متحرک با سرعت ثابت بهدست
آورد .وی احتمال جدا شدن جرم را از تير در حين حرکت
بررسی کرد ،ولی اثرات وجود فنر و ميراگر را در سامانه جرم
متحرک در تحقيقات خود لحاظ نكرد .آسيلو ]1[ 4در سال
 2003ارتعاشات یك تير دوسرمفصل دارای مقطع
1- Dee Bridge
2- Willis
3- Mackertich
4- Cebon
5- Akin
6-Discrete Element Technique
7- Lee
8- Auciello

در ادامه تحقيق انجام شده توسط چن 3و همكارانش [ ]1در
سال  2003با ارائه مطالعهای مشابه و کاملتر ،پاسخ دیناميكی
تير تيموشنكو نامحدود تحت نيروی متحرک هارمونيك بر
روی بستر ویسكواالستيك را مورد بررسی قرار دادند .آنها
سرعت بحرانی و فرکانس رزونانس را بهدست آوردند .وو و
شی

30

[ ]4در سال  2003ارتعاشات لولههای حامل جریان

سيال تحت تأثير نيروی متحرک با سرعت ثابت را با استفاده از
روش انتقال ماتریس بهدست آورده و با نتایج حاصل از روش
المان محدود مقایسه نمودند .یاوری و همكاران [ ]3در سال
 2002با روش  ،DETاثرات ضخامت تير و سرعت جرم
متحرک را بر پاسخ دیناميكی تير تيموشنكو بهدست آوردند.
لی 33و همكاران [ ]30در سال  2004ارتعاشات عرضی و تنش
محوری یك تير با نيروی متحرک دلخواه را براساس فرضيات
تير تيموشنكو مطالعه نمودند و اثرات سرعتهای مختلف و
تنش محوری را بر روی ارتعاشات تير بررسی کردند.
کارگرنوین و یونسيان [ ]33در سال  2004پاسخ دیناميكی
فرم بسته تير تيموشنكو نامتناهی تحت اثر بار گسترده
هارمونيك متحرک با توزیع دلخواه را بهدست آوردند .معادالت
حاکم به روش تبدیل فوریه مختلط و تئوری انتگرال کانولوشن
حل شدهاند و اثر سرعت و فرکانس نيروی متحرک بر پاسخ
دیناميكی تير مورد مطالعه قرار گرفت .کارهای تكميلی مربوط
به مسئله جرم متحرک شامل استفاده از پاسخ دیناميكی
بهدستآمده برای دستیابی به نمودارهای توزیع لنگر ،برش و
تنش در تيرها است که از این دست کارهای تكميلی میتوان
به بياندی
سيمسك

32

31

و همكاران [ ]32در سال  2004اشاره نمود.
[ ]31در سال  2030ارتعاشات یك تير

دوسرمفصل واقع بر بستر االستيك تحت یك جرم متحرک را
با استفاده از تئوری غيرکالسيك کوپل تنش اصالح و با
استفاده از معادالت الگرانژ بهدست آورد .وی اثرات پارامتر
مقياس طول ،نسبت پواسون ،سرعت جرم متحرک و بستر
9- Chen
10- Shih
11- Lee
12- Biondi
13- Şimşek
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تحليل ارتعاشات اجباری تير ویسكواالستيك تحت اعمال ناگهانی ...

االستيك را بر پاسخ دیناميكی ميكروتير بررسی کرد .بالت 3و

انعطافپذیر همراه با جرمهای متحرک دارای حرکت متناوب

همكاران [ ]34در سال  2030پاسخ دیناميكی یك

با استفاده از روش اختاللی هموتوپی پرداختند .نتایج

دوسرمفصل و با جرم غلتان را با استفاده از دو روش عددی

بهدستآمده نشان دادند کـه اثـر اصـطكاک بين جرم و تير بـر

بهدست آورند و نتایج را با یكدیگر مقایسه نمودند .شرابتی و

روی نتـایج آنـاليز پایـداری تأثير دارد .پورشهسواری و

همكاران [ ]35در سال  2033با استفاده از روش المان محدود

همكاران [ ]22با استفاده از آناليز مودال برای سامانههای

و معرفی یك المان تير که اثرات شتاب جانب مرکز و

متغير با زمان به استخراج فرکانسهای طبيعی یك تير تحت

کریوليس را در نظر میگيرد ،به تحليل دیناميكی یك تير اویلر

اثر جرم متحرک پرداختند .بيگلری و آزور [ ]21براساس

برنولی با شرایط مرزی دوسرمفصل تحت تأثير جرم متحرک

تئوری تيموشنكو پاسخ

االستو -دیناميكی تير ساندویچی

پرداختند .صادقی و کریمی [ ]31در سال  2033رفتار

مرکب با شرایط تكيهگاهی دوسرمفصل تحت بارگذاری جرم

ارتعاشاتی یك لوله حامل جریان سيال را با استفاده از روش

متحرک را بررسی کردند .در این بررسی مشخص شد که

گالرکين حل کرده و ارتعاشات عرضی را برحسب پارامترهای

ضخامت و سفتی جانبی هسته تأثير بسزایی در سرعت بحرانی
4

مختلف بررسی کردند .نتایج نشان داد که افزایش سرعت جرم

دارد .ميسيورک [ ]24در سال  2031پاسخ دیناميكی یك تير

متحرک موجب کاهش فرکانس سامانه میشود .یو 2و همكاران

کامپوزیت تحت بار متحرک را توسط شيوه ریاضی جدیدی

[ ]31در سال  2032به بررسی ارتعاشات یك لوله نامحدود با

حل نموده و قسمت حل خصوصی پاسخ را بهصورت حل دقيق

بستر االستيك تحت جریان سيال و یك نيروی متحرک با

بهدست آورده است .نيكخو و همكارانش [ ]25پاسخ دیناميكی

سرعت ثابت با استفاده از روش ماتریس انتقال پرداختند .آنها

تير تحت جرم متحرک با سرعت ثابت را با روش نيمهتحليلی

شرایط انتشار موج در لوله را بررسی کردند و سرعت بحرانی

بررسی کردند .در این بررسی اثرات سرعت بحرانی نيروی

سيال و نيرو را که طی آن موج در امتداد لوله انتشار مییابد را

متحرک بر تغيير مكان سامانه بررسی گردید .در این برسی

بهدست آوردند .کارگرنوین و همكاران [ ]34در سال 2032

مشخص شد که با افزایش وزن متحرک سرعت بحرانی کاهش

ارتعاشات یك تير تيموشنكو کامپوزیتی تحت جرم غلتان که

مییابد .افتخاری [ ]21با استفاده از روش تربيع دیفرانسيلی

بهطور نوسانی در حال حرکت است را مطالعه نمودند .افتخار

اصالح شده و براساس تئوری اویلر برنولی و تيموشنكو به

اعظم و همكاران [ ]33در سال  2031معادالت مربوط به

بررسی ارتعاشات تير تحت نيروی متحرک با سرعت ثابت

ارتعاشات تير تيموشنكو که تحت تأثير یك جرم غلتان میباشد

پرداخت .مشخص شد که روش عددی تربيع دیفرانسيلی مورد

را با استفاده از اصل توسعهیافته هميلتون استخراج کرده و

استفاده در این مقاله دقت باالیی در نتایج دارد .در پژوهشی

پاسخهای ارتعاشی برای مقادیر مختلف پارامترها را مورد

دیگر افتخاری [ ]21ارتعاشات اجباری سازهها تحت نيروی

مطالعه قرار دادند .آنها پاسخ دیناميكی تير تحت سه حالت

متحرک را با استفاده از روش تربيع دیفرانسيلی مطالعه کرد.

نيروی متحرک ،جرم متحرک و جرم معلق 1متحرک را بررسی

اخيراً افتخاری [ ]24ارتعاشات غيرخطی تير نامحدود واقع بر

کردند .جعفری و فتحآبادی [ ]20ارتعاشات اجباری تير

بستر پسترناک تحت نيروی متحرک با سرعت ثابت را بررسی
5

تيموشنكو ساختهشده از ماده هدفمند با الیههای پيزوالكتریك

نمود .در پژوهشهای متعددی اوز و پاکدميرلی [ ]23به

تحت بار متحرک با سرعت ثابت را بررسی کردند .در این

بررسی ارتعاشات و ناپایداری تيرهای متحرک پرداختند .از

بررسی نشان داده شد که مقـدار سرعت بحرانی نيروی

اولين مطالعه در این زمينه اوز و پاکدميرلی به تحليل ارتعاشی

متحرک بـا افـزایش ضـریب بهـره افـزایش مـییابـد .قمشی

یك تير متحرک با سرعت محوری متغير پرداختند .در این

بزرگ و کشميری [ ]23به بررسی رفتار دیناميكی یك تير

مطالعه نواحی پایدار و ناپایدار و همچنين فرکانس طبيعی
سامانه برحسب پارامترهای مختلف و برای مود اول و دوم

1- Bulut
2- Yu
3- Sprung Mass

4- Misiurek
5- Pakdemirli

فصلنامه علمی -پژوهشی مكانيك هوافضا ،جلد  ،31شماره  ،4زمستان 3131

24

بررسی شد .آنها نشان دادند که افزایش سفتی موجب افزایش
فرکانس طبيعی سامانه میشود .در پژوهشی دیگر اوز 3و
همكاران [ ]10ارتعاشات غيرخطی و ناپایداری دیناميكی تير
دوسرمفصل متحرک را بررسی نمودند .همچنين پاکدميرلی و
اوز [ ]13براساس تئوری اویلر برنولی به بررسی ارتعاشات تير
متحرک با ميرایی ویسكوز پرداختند و بر اساس روش مقياس
چندگانه به بررسی رزونانس و پایداری در تير پرداختند.

از کاربرد این مساله میتوان در حل مسائل مهندسی
مختلف از جمله ارتعاشات تيرهای تحت جریان جرمی (مثل
لولههای حامل جریان سيال) که بهطور ناگهانی بر تير جریان
مییابد و همچنين پلهای که جهت عبور وسایل نقليه بهکار
برده میشود اشاره کرد .عالوهبراین چنانچه عبور وسایل نقليه
بر روی یك پل بهگونهای باشد که بتوان حرکت پيوستهای از
خودروها را بر روی پل درنظر گرفت میتوان از نتایج این
مساله جهت بررسی آن استفاده کرد.

با بررسی مراجع [ ]23-13مشخص میشود که این
مطالعات مرتبط به تير متحرک است ،درصورتیکه مقاله حاضر
به بررسی اثرات نيروی متحرک بر ارتعاشات اجباری تير تحت
جریان جرمی میپردازد .عالوهبراین اثرات اعمال جریان جرمی
بهصورت ناگهانی ،شرایط مرزی مختلف ،بستر ویسكواالستيك
و حاالت مختلف حرکت (سرعت یكنواخت ،شتاب تندشونده و
کند شونده) بر تغيير مكان سامانه در این پژوهش در نظر
گرفته شده است .همچنين ،مرور مراجع نشان داد که تحليل
ارتعاشات اجباری تحت جریان جرمی و نيروی متحرک که
بهصورت ناگهانی به تير اعمال میشوند کمتر مورد توجه قرار
گرفته است .همچنين ،تأثير نحوه اعمال نيرو در بازههای زمانی
مختلف بررسی نشده است .از اینرو بخشی از پژوهش حاضر به
تحليل و تفسير آنها اختصاص یافت .در این مقاله یك تير
تحت جریان جرمی که با یك لوله حامل جریان سيال
شبيهسازی میشود تحت تأثير نيروی متحرک هارمونيك برای
شرایط مرزی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است .شرایط
مرزی در نظر گرفته دوسرمفصل ،دوسرگيردار ،یكسر گيردار
– یكسرمفصل و یكسرگيردار – یكسر آزاد است .همچنين،
نيروی متحرک دارای سرعت ثابت ،شتاب تند شونده ،شتاب
کندشونده و جریان جرمی دارای سرعت یكنواخت است .الزم
بهذکر است که در این مطالعه به بررسی تأثيرات نحوه اعمال
نيرو و جریان جرمی در بازههای مختلف زمانی بر روی پاسخ
دیناميكی سازه پرداخته شده است .در ابتدا معادله حاکمه با
استفاده از اصل توسعهیافته هميلتون استخراج میگردد سپس
خيز تير ،با بهکارگيری روش گالرکين و رانگکوتا بهدست آمده
است .تأثير تغييرات پارامترهای مختلف مانند نحوه اعمال نيرو
در بازه زمانی مختلف و تأثير شرایط مرزی مختلف بر تغيير
مكان عرضی مورد مطالعه قرار گرفته است.

در رابطه (  )1عملگر وریشن M 0 ،جرم جریان جرمی بر
واحد طول و  v2سرعت جریان جرمی است .در اصل
توسعهیافته هميلتون و در شرایط مرزی دوسر تكيهگاهدار
 u L W L  0میباشد  .تابع الگرانژین است و در رابطه ()4
قابل بيان است.

1- Öz

2- Hooke

 -2فرموالسیون مساله و استخراج معادالت
یكی از معروفترین معادله ساختاری در علوم مهندسی ،معادله
ساختاری کالسيك میباشد که توسط هوک 2ارائه شده است.
براساس این تئوری ،تنش در هر نقطه از جسم به کرنش در
همان نقطه وابسته میباشد طبق این تئوری ،انرژی کرنشی در
یك ماده االستيك خطی ،بهصورت زیر تعریف میشود.
1
 ij  ij dV
2 V

()3

U

که در آن U ،انرژی کرنشی و  Vحجم اشغالشده  ij ،تانسور
کرنش و   ijتانسور تنش و   xxتانسور کرنش میباشد.
براساس تئوری تير اویلر -برنولی رابطه کرنش و جابجایی
عرضی در رابطه زیر تعریف میشود:
) 2W (x, t
x 2

()2

 xx   z

که در آن W ،جابجایی عرضی تير و  zفاصله یك نقطه دلخواه
از محور خنثی میباشد .در این قسمت براساس تئوری
کالسيك از اصل توسعهیافته هميلتون بهمنظور استخراج
معادالت حرکـت و شـرایط مـرزی تير تحت جریان جرمی
استفاده شده است .برای این منظـور مـیبایسـت انتگـرال تابع
الگرانژین سامانه در یك بازه زمانی دلخواه حداقل گردد [.]12
()1

WL
WL
 v2
)WL dt )  0
t
x

t2

t2

t1

t1

(  (  (  M 0 v22 u L )dt   M 0 v2
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  Tt  Tf  U  Wext

که در آن  W f ،نشاندهنده کار مجازی نيروی هارمونيك
متمرکز و وزن جریان جرمی است که به یكباره وارد تير
میشود و   Wdکار مجازی حاصل از ميرایی خارجی تير
میباشد  W f .را می توان از رابطه زیر بهدست آورد:

()4
در معادله باال U ،انرژی کرنشی و  Wextکار خارجی استT t .
انرژی جنبشی تير و  T fانرژی جنبشی جریان جرمی بهترتيب
در روابط ( 5و  )1تعریف میشود.
()5
()1

1 L W
( 
) dx
2 0 t
2
L
1
W
W
( T f  M 0 f 2  [v 2 2 
v 2
) ]dx
0
2
t
x
 جرم تير بر واحد طول و  Lطول تير است.
2

Tt 

در رابطه (،)5
با وریشـنگيری از انرژی جنبشی تير و جریان جرمی میتوان
به روابط زیر دست یافت:
W W
()
)dx
t
t

()1

L

( T t   
0

W W
W W
()
) v 2
t
t
t x
W W

W


W
v 2
v 22
]dx
t x
x x
L

()4

([ T f  M 0 f 2 
0

ضریب جریان جرمی  f 2کـه مربـوط بـه زمـان ورود و خـروج
جریان جرمی میباشد را میتوان بهصورت رابطه ( )3نوشت:
()3

) f 2  H (t  t F )  H (x v 2 (t  t F ))(H (t  t F

)) H (t  t 4

که در آن H ،تابع هویساید و  t 4زمان گذر جریـان جرمـی از
انتهای تير و  t Fزمان ورود جریان جرمی بـه ابتـدای تيـر مـی
باشد و ضریب  بهطوری تعریـف مـیشـود کـه اگـر جریـان
جرمی به یكباره در تير اثر کنـد مقـدار یـك را دارد و اگـر در
ابتدا جریان جرمی در سرتاسر تير وجود داشـته باشـد ضـریب
   0است .در مدل کلوین -ویت از فنـر و ضـربهگيـر بـرای
شبيهسازی خصوصيات مواد ویسكواالستيك استفاده شده است
که بهصورت موازی با هـم قـرار گرفتـه اسـت و موجـب ایجـاد
کرنشهای یكسان میگردد .برای شبيهسازی ایـنگونـه مـواد،

مدول االستيك  Eبا )
t
کــه در آن 2 ،ضــریب ویسكواالســتيك اســت .بــا جــایگزینی

 E (1  2جایگذاری میشـود []11

معادله ( )2در معادله ( ،)3انرژی کرنشـی االسـتيك در رابطـه
( )30تعریف میشود.
2

()30

2
1 L

  W 
(1  2 )(EI )  
dx

2 

2 0 
t
  x 

U 

 EIسفتی خمشی تير است .کار ناشی از نيروی خارجی در
رابطه زیر محاسبه میشود:
()33

 W ext   W f   W d

()32

L

 W f   ( f1 f (x, t)   f 2 M 0 g ) Wdx
0

که در آن ) g  9.81m/ s2 ( ،شتاب گرانش و  f1ضریب اثر
نيروی متحرک ) f(x,tاست و بهصورت زیر تعریف میشود:
()31

) f 1  H (t  t L )  H (t  t 2

که در آن t 2 ،زمان گذر نيرو متمرکز از انتهای تيـر و  t Lزمـان
ورود نيروی متمرکز به ابتدای تير میباشد .همچنين با استفاده
از قضيه حساب تغييرات کار ناشی از ميرایـی خـارجی تيـر در
رابطه زیر قابل بيان است:
()34

W
 Wdx
t

L

 W d  1 

0

بهطوریکه  1 ضریب ميرایی خارجی تير است که بهصورتی
ضریبی از جرم بر واحد طول  در نظر گرفته شده است.
 -1-2معادالت حرکت و شرایط مرزی
یك تير تحت جریان جرمی همگـن دوسرمفصـل تحـت تـأثير

نيروی متحرک ) f(x,tرا همانند شكل  1درنظر بگيرید.

شكل ( :)1تير تحت نيروی متحرک و جریان جرمی.
در ابتدا تير بدون جریان جرمی بوده و در یك زمان خـاص
به یكباره جریان جرمی و همچنـين نيـرو بـهطـور همزمـان و
غيرهمزمان بر تير اثر میگذارند و بعد از عبـور نيـرو از انتهـای
آن ،تأثير نيرو بر روی تير حذف میشود.
با جایگزینی معادالت ( )1-33در معادله ( )1و پس از
انتگرالگيری جزءبهجزء و با انجام قدری عمليات جبری و
همچنين استفاده از لم اساسی حساب تغييرات ،معادله حاکم
بر دیناميك تير ویسكواالستيك با فرض تئوری تير
اویلر -برنولی تحت یك نيروی عرضی ) f(x,tبهصورت رابطه
( )35حاصل میشود:

21
()35
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  4W
 W
) ) 4  ( 1 
t  x
t t

EI ( 1  2

()25

( M 0 f 2

 -3روش حل

 2W
 2W
 2W
 2v 2
v 22 2 )  f ( x ,t )  M 0 g  f 2
2
 x t
t
x

نيروی عرضی ) f(x,tرا بهصورت زیر میتوان بيان کرد:
()31

))f(x,t)  F(t) f1  (x A(t

کـه در آن  ،تــابع دیـراک اســت .موقعيـت نيــروی متحــرک
بهصورت زیر درنظر گرفته میشود:
at 2
2

()31

A( x)  x0  v1t 

که در آن A (t ), a,v 1 , x 0 ،بهترتيب موقعيت اوليه نيروی
متمرکز ،سرعت اوليه نيروی متحرک ،شتاب اوليه نيروی
متحرک و توصيف موقعيت دلخواه نيروی متمرکز هستند که
در اینجا نيرو متحرک از ابتدای تير وارد میشود.
همچنين شرایط مرزی مختلف ،دوسرگيردار،
یكسرگيردار -یكسرمفصل ،یكسرگيردار -یكسر آزاد و
دوسرمفصل بهترتيب بهصورت زیر درنظر گرفته میشود:
()34
()33
()20
()23

tv 1
v 2
,a  1
2L
2L

) W (0, t
) W (L , t
W (L , t ) 
0
x
x
) W (0, t
)  2W (L , t
W (0, t ) 
W (L , t ) 
0
x
x 2

W (0, t ) 

) W (0, t )  3W (L , t )  2W (L , t


0
x
x 3
x 2
)  2W (0, t
)  2W (L , t
W (0, t ) 

W
(
L
,
t
)

0
x 2
x 2
W (0, t ) 

روشهای حل متعددی برای تبدیل معادله دیفرانسيل جزئی
به معادله دیفرانسيل معمولی وجود دارد که از یكی بهترین و
پر کاربردترین از این روشها ،روش گالرکين میباشد که دقت
و درستی آن در مسائل متنوعی مورد آزمایش قرار گرفته است
[ .]14این روش اولين بار توسط ریاضی دانروس ،گالرکين
ابداع گردید .در این حالت جابجایی ناشی از نيروهای وارد بر
تير بهصورت یك سری بهصورت زیر بيان شود،


()21

) W (x , t )  Q i (x )q i (t
i 1

بهطوریکه )  i ، q i (tامين مختصات تعميمیافته خير تير و
)  i ، Qi (xامين نرمال مود ارتعاشی تير میباشد که برای یك
تير با شرایط مرزی مختلف بهصورت زیر محاسبه میشود:
()21

Q i (x )  C 1 sin  i x  C 2 cos  i x 
C 3 sinh  i x  C 4 cosh  i x

که در آن C1 ,C 2 ,C 3 ,C 4 ،ضرایب ثابت هستند که از شرایط
مرزی بهدست می آیند .با جایگذاری معادله جابجایی ( )21در
معادله حاکم تير ( )35سپس ضرب طرفين در  Q jو بعد
انتگرالگيری در بازه  0تا  Lمعادله زیر حاصل میشود ،که n
تعداد مودهای بهکاررفته در رابطه ( )21میباشد .با استفاده از
شرط تعامد در رابطه ( )23که   ijدلتای کرونيكر است و
استفاده از روابط ( )10تا ( )12جهت سادهسازی مساله ،معادله
حاکم بر حرکت بهصورت رابطه ( )11استخراج میشود.

و شرایط اوليه به طریق زیر بيان میشود.
()22

)W (x ,0
0
t

T 

 4Q i
Q j dxq i (t ) 
x 4

W (x ,0)  0,

 4Q i
) dq (t
Q j dx i
4
dt
x

 -2-2حالتهای مختلف حرکت نیروی متمرکز

L

L

n

 EI 

0

i 1

n

  EI 
2

0

i 1

) d 2q i (t
   Qi Q j dx
0
dt 2
i 1
n
L
) dq (t
 1   Qi Q j dx i
0
dt
i 1
n

L

نيروی متحرک اعمالی دارای حالتهای حرکت سـرعت ثابـت،
شتاب تند شونده ،شتاب کنـد شـونده اسـت و جریـان جرمـی
دارای سرعت یكنواخت می باشد .مولفههای بیبعد شده زمـان
بهترتيب برای حالت هـای سـرعت ثابـت ،شـتاب تندشـونده و
شتاب کندشونده و همچنين مولفه شتاب بهصورت زیر تعریـف
میشوند:
()21

tv 1
,a  0
L

T 

()24

tv 1
v2
,a  1
2L
2L

T 

 2Q i
) Q j dxq i (t
0
x 2
i 1
n
L
Q i
) dq (t
2 M 0v 2  f 2
Q j dx i
0
x
dt
i 1
n

 M 0v 2 2  f 2
L

) d 2q i (t
dt 2

()24

n

 M 0  f 2 Q i Q j dx
L

0

i 1

L

L

0

0

  F (t )f 1 (x  A (t )) Q j dx   M 0 g  f 2 Q j dx
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ضرایب ارائه شده در معادله فوق با رابطههای ( )40و ()43
قابل بيان است.

L

()23

Qi Q j dx  L  ij

()10

Qi
Q j dx
0
x
L
 2Q
Pij   f 2 2i Q j dx
0
x
L

S ij   f 2

()13

L

H ij   f 2 Qi Q j dx

()12

0

) d 2q i ( t
dt 2
()11

0

n

n

) (  M 0 H ij    L  ij
i 1

i 1

n

n

n

) (  1 L  ij   2 EIL  ij  i 4  2 M 0v 2S ij
i 1

i 1

i 1

n

n

) dq i ( t
)  (  M 0v 2 2 Pij   EIL  ij  i 4 )q i ( t
dt
i 1
i 1
L

L

0

0

  F( t ) f 1 ( x  A( t )) Q j dx   M 0 g f 2 Q j dx

میتوان معادله ( )11را بهصورت فرم استاندارد زیر نوشت:
()14

 d 2q 
 dq 
C
2   
   K q    F 
 dt 
 dt 

M  

i 4

()40

n

n

ij

   L     EIL 
2

i 1

ij

1

i 1



2 i i 

EI  i 4

()43



i 2 

جهت بهدست آوردن پاسخ دیناميكی سازه از رابطه ( )14که
یك معادله دیفرانسيل مرتبه دوم معمولی میباشد روشهای
گوناگونی وجود دارد که در این بررسی از روش رانگکوتا مرتبه
چهار استفاده شده است .در ابتدا با استفاده از رابطه (،)13
حداکثر جابجایی استاتيكی ناشی از نيروی متمرکز و مكان
حداکثر خيز تير برای شرایط مرزی مختلف و بدون جریان
جرمی در جدول  1ارائه شده است .بهطوریکه  W 0و x m a x

بهترتيب حداکثر خيز استاتيكی تير و محلی که  W 0در آنجا
رخ میدهد میباشد.
جهت سادهسازی و درک بهتر نتایج استخراجی پارامترهای
بیبعد زیر در مساله بهکار گرفته شده است.
M0
v
v
x
q

()42
  ,w  ,  1 ,  2 ,   ,  
L
L
v cr 1
v1
1
M0 
در رابطه (  ,  , , , )42بهترتيب نسبت سرعت نيروی

ماتریسهای   K  , C  ,  M بهترتيب ماتریسهای جرم،
ماتریس ميرایی و ماتریس سفتی هستند  F  .ماتریس بردار
نيروی خارجی و  q بردار جابجایی میباشد که درایهها آنها
بهصورت زیر بهدست میآیند:

متحرک به سرعت بحرانی ،نسبت سرعت جریان جرمی به
نيروی متحرک ،نسبت فرکانس تحریك به فرکانس طبيعی
اول ،نسبت جرمی و طول بیبعد شده میباشد و سرعت

M ij   M 0 H ij    L  ij

 ]15[ vcr1 محاسبه

()15
()11

n

n

i 1

i 1

n

n

n

C ij   1 L  ij   2 EIL  ij  i 4  2 M 0v 2S ij
i 1

i 1

i 1

n

n

()11

4

K ij   M 0v 2 Pij   EIL  ij  i
2

i 1

i 1

 1L
بحرانی در تكيهگاه مختلف از رابطه
1

میگردد که   1اولين فرکانس مربوط به آن شرایط مرزی
است.
جدول ( :)1حداکثر جابجایی استاتيكی ناشی از نيروی
متمرکز و مكان حداکثر خيز [.]15

L

L
(Fj ( t )   F( t ) f 1 ( x  A( t )) Q j dx   M 0 g  f 2 Q j dx )14
0

0

همچنين F (t ) ،برای نيروی هارمونيك بهصورت
 F (t )  F0 cos tو برای نيروی غيرهارمونيك بهصورت
 F (t )  F0در نظر گرفته میشود  .فرکانس تحریك نيرو
میباشد .در غياب جریان جرمی  M 0  0رابطه ()14
بهصورت زیر کاهش مییابد.
()13
) d 2q i (t
) dq i (t
2

2




q
(
t
)

F
(
t
),
i

1,2,.
.,
n
i i
i i
i
dt
dt 2

دوسرمفصل

دوسرگيردار

گيردار-مفصل

گيردار-آزاد

W0

F0 L3
48EI

F0 L3
192EI

F0 L3
48 5EI

F0 L3
3EI

x max

L
2

L
2

0.55L

L

 -4نتایج عددی
در این قسمت به بررسی نتایج حاصل از تأثير تغييرات
پارامترهای بیبعد مختلف مانند تأثير نحوه اعمال نيرو و جریان
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جرمی بر تير در زمانهای مختلف ،نسبت سرعت و اثر شرایط
مرزی مختلف بر تغيير مكان عرضی مورد مطالعه قرار میگيرد.
همچنين در این تحقيق فرض میشود که نيرو و جریان جرمی
همواره از ابتدای تير وارد بر تير میشوند.

 و شرایط مرزی دوسرمفصل بهازای   0,T L  0,T F  0

بهدست آمده است .الزم بهذکر است که نتایج ارائهشده در
مرجع [ ]11بر اساس روش تحليلی انتگرال کانولوشن میباشد.
1

دقت محاسبات با همگرایی بسيار مناسب نتایج بررسی
گردیده و همچنين صحت نتایج با مقایسه با نتایج حاصل از
روش گالرکين-تربيع دیفرانسيلی تعميمیافته ( )GDQو آنچه

0.8
0.6

قبال در تحقيقات قبلی ارائه شده است تایيد میگردد .مقادیر

0.4

درنظرگرفتهشده در این بررسی مگر در مواردی که پارامترهای
0.2

دیگری قيد شده باشد بهصورت زیر است:
()41

)Max (W(,) / W0

1
2
3
5
7

=
=
=
=
=

n
n
n
n
n

  1,  1,   1,   0.2,   0.1

0.6

0.8

1



0.4

0
0

0.2

الزم بهذکر است که جداول  2-4و شكلهای  1-11در حالت

شكل ( :)2همگرایی تغيير مكان بیبعدشده با تغيير تعداد

سرعت یكنواخت نيرو است ،همچنين تغيير مكان در شكلها و

مودهای تير و شرایط مرزی دوسرمفصل.

جداول که در ادامه بررسی میشود ،در مكان  x maxاست که
در جدول  1بيان شده است و مقدار جابجایی دیناميكی

جدول ( :)2اعتبارسنجی و مقایسه حداکثر تغيير مكان

حداکثر ،در محدوده زمانی گذر نيرو از تير محاسبه شده است.

بیبعدشده برحسب مكان بیبعد تير دوسرمفصل تحت نيروی
غيرهارمونيك با مرجع [ ]11و روش گالرکين -تربيع
دیفرانسيلی.

بهمنظور بررسی همگرایی روش گالرکين ارائه شده در این
تحقيق ،مقادیر مربوط به خيز یك تير اویلر برنولی تحت بار

روش

روش گالرکين-تربيع

حاضر

دیفرانسيلی

  0.25

3/35344

3/35415

3/35301

  0.5

3/50052

3/50343

3/50302

 1

3/10134

3/23443

3/23324

متمرکز متحرک و جریان جرمی در شكل  2برای تعداد
مختلف مودهای تير آورده شده است .این نتایج با استفاده از
F0 L3
مقادیر حاصل از تئوری کالسيك
48EI

نرمال شده است .با

توجه به نتایج مشاهده میشود که بهازای  n  5مقادیر همگرا
شده و با تغيير مودهای تير دیگر تغييری در نتایج حاصل

مرجع []11

نمیشود بنابراین تمام نتایجی در شكلهای بعدی ارائه میشود
با توجه به همگرایی مسئله بهازای تعداد مود  n  5میباشد.
همچنين در جدول  2نيز نتایج روش حاضر با نتایج حاصل
از روش ترکيبی گالرکين -تربيع دیفرانسيلی و مرجع []11
مقایسه شده و به اعتبارسنجی مدل ارائهشده پرداخته میشود.
با توجه به مقایسه انجامشده ،مشخص است که دقت روش
بهکارگرفته شده در این تحقيق بسيار خوب و قابل اطمينان
میباشد .در این جدول حداکثر تغيير مكان بدون بعد در طول
واحد برحسب مقادیر مختلف پارامتر بدون بعد نسبت سرعت

شكلهای  3-4بهترتيب برای شرایط مرزی دوسر ساده و دو
سرگيردار میباشد .در این شكلها تغييرمكان بیبعدشده
برحسب پارامتر بیبعد زمان و مقادیر مختلف  رسم شده
است .تير مورد بررسی دارای مقادیر   0,T L  0,T F  0

است .با توجه به نتایج بهدستآمده مشخص میشود که دقت
باالیی در نتایج وجود دارد و نتایج بهدستآمده از کار حاضر
بهخوبی با نتایج مرجع [ ]11تطابق دارد و میتوان از صحت
نتایج حاصل شده اطمينان حاصل کرد.

23

تحليل ارتعاشات اجباری تير ویسكواالستيك تحت اعمال ناگهانی ...
1.5

6
1.2

4

1

1

0.6

W / W0

0.8

0.4

0.2

1

0.8
0.8

0.5

W / W0

]= 0.1, Ref[37
= 0.1, present
]= 0.25, Ref[37
= 0.25, present
]= 0.5, Ref[37
= 0.5, present
]= 1, Ref[37
= 1, present










1.2

1.4

2
0

1

0

-2

-0.5

 = 0; T = 0;  = 0
F

 = 0.2; T = 0;  = 1

-4

F

-1

 = 0.2; T = 0.3;  = 1
F

-6
0

T

شكل ( :)3اعتبارسنجی و مقایسه تغيير مكان بیبعدشده
برحسب مكان بیبعد تير با مرجع [ ]11برحسب پارامتر بدون
بعد نسبت سرعت  برای شرایط مرزی دوسرمفصل و سرعت
یكنواخت نيرو.

 = 0.2; T = 0.5;  = 1
F

4

3

-1.5
0

1

2
T

شكل ( :)5تغيير مكان بیبعدشده برحسب مكان بیبعد تير
بهازای مقادیر مختلف پارامتر زمان اعمال جریان جرمی  TFو
نسبت جرمی  و ضریب جریان  برای شرایط مرزی
دوسرمفصل و سرعت یكنواخت نيرو برحسب .  1

5

در شكل  ،6تغيير مكان بیبعد برحسب زمان بیبعدشده بهازای
مقادیر مختلف  TF  0, 0.3, 0.5و شرایط مرزی دوسرمفصل و
]= 0.1, Ref[37
= 0.1, present
]= 0.25, Ref[37
= 0.25, present
]= 0.5, Ref[37
= 0.5, present
]= 1, Ref[37
= 1, present

1

0.8

0.4

0.6

0.2










W / W0

0

نسبت سرعت    2رسم گردیده است .با توجه به گرافهای
بهدستآمده در مییابيم که ،افزایش نسبت سرعت جریان
جرمی به نسبت سرعت نيرو  ،موجب ناپایداری سازه

-5
0

T

شكل ( :)4اعتبارسنجی و مقایسه تغيير مكان بیبعدشده
برحسب مكان بیبعد تير با مرجع [ ]11برحسب پارامتر بدون
بعد نسبت سرعت  برای شرایط مرزی دوسرگيردار و سرعت
یكنواخت نيرو.

   2تغير مكان بهطور محسوسی افزایش مییابد که این
باعث از هم گسيختگی سازه میشود .همچنين ،چنانچه جریان
جرمی در زمانهایی پس از اعمال نيروی متمرکز به تير وارد
شود تغيير مكان بدونبعد کمتری ناشی از نيروهای وارده
مشاهده میشود.
10

 = 0; T = 0;  = 0
F

 = 0.2; T = 0;  = 1

8

F

 = 0.2; T = 0.3;  = 1
F

 = 0.2; T = 0.5;  = 1

6

F

2

1.2

1

0.8

4

0
0.6

W / W0

جهت مطالعه اثر پارامتر  TFو ضریب جریان  بر تغيير
مكان بیبعد شده در مرکز تير برحسب زمان بیبعد شده،
بهازای مقادیر مختلف  TF  0,0.3,0.5و شرایط مرزی
دوسرمفصل و نسبت سرعت  ،  1شكل  5ترسيم شده
است .مشاهده میشود که در کل بازه زمانی درنظر گرفته شده
با اعمال یكباره جریان جرمی ،تغيير مكان افزایش یافته و با
افزایش  TFدر ابتدا تغيير مكان بدونبعد کاهش یافته و با
گذشت زمان تغيير مكان بیبعد بيشتری بهوجود میآید.
همچنين ،مشاهده میشود که افزایش زمان و حذف نيرو از تير
باعث کاهش جابجایی بیبعد میگردد ،بهگونهای که در ابتدا
این اثرات زیاد بوده و با افزایش زمان مقدار جابجایی بیبعد در
حال کاهش است بهعبارتی دیگر جابجایی بدونبعد بهدليل
خاصيت ميرایی تير با حذف نيرو با گذشت زمان از بين
میرود.

میگردد بهطوریکه با اعمال به یكباره جریان جرمی در

2
0

4

3

2
T

1

-2
0

شكل ( :)6تغيير مكان بیبعدشده برحسب مكان بیبعد تير
بهازای مقادیر مختلف پارامتر زمان اعمال جریان جرمی  TFو
نسبت جرمی  و ضریب جریان  برای شرایط مرزی
دوسرمفصل و سرعت یكنواخت نيرو برحسب .  2
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10

جهت مطالعه تأثير زمان ورود نيروی متحرک بر تغيير مكان
بیبعد عرضی تير تحت جریان جرمی بهازای پارامتر زمان
بیبعدشده  ، TL  0,0.3,0.5نتایج در شكل  7بررسی شده و

10
 = 0; T = 0;  = 0
L

 = 0.2; T = 0;  = 1
L

 = 0.2; T = 0.3;  = 1

8

L

 = 0.2; T = 0.5;  = 1
L

6
4

1.5

2

W / W0

اثر نسبت جرمی بر جابجاییها برحسب زمان بیبعدشده
ترسيم شده است .مشاهده میشود که تغيير مكان بیبعد در
حالتیکه نيروی متحرک و جریان جرمی بهطور همزمان بر تير
اثر میکند ،بيشتر از حالتهای دیگر اعمال نيرو است .در
زمان ابتدایی ،خيز برای حالتهای مختلف تقریبا یكسان بوده
و با افزایش زمان بیبعدشده اختالف خيز بين آنها افزایش
مییابد .تفسير چنين رفتاری میتواند بهدليل تأثير نيروهای
خارجی متحرک بر رفتار دیناميكی سازه باشد.

است .مشاهده میشود که افزایش نسبت سرعت موجب
افزایش تغيير مكان بیبعد میگردد .عالوهبراین مشاهده
میشود که افزایش نسبت سرعت باعث افزایش آثار نيروی
خارجی بر تغيير مكان بیبعد میشود بهگونهای که در ابتدا این
اثرات تقریباً یكسان بوده و با افزایش آن تغيير مكان بیبعد
افزایش مییابد.

2
1

2

1.5

1

0
0.5

1

0
0.5

 = 0; T = 0;  = 0

W / W0

0
-0.5

L

 = 0.2; T = 0;  = 1
L

 = 0.2; T = 0.3;  = 1
L

-1

 = 0.2; T = 0.5;  = 1
L

4

3

2
T

1

-1.5
0

4

2
T

3

شكل ( :)8تغيير مكان بیبعد شده برحسب مكان بیبعد تير
بهازای مقادیر مختلف پارامتر زمان اعمال نيرو  TLو نسبت
جرمی  و ضریب جریان  برای شرایط مرزی دوسرمفصل و
سرعت یكنواخت نيرو برحسب .  2

شكل ( :)7تغيير مكان بیبعدشده برحسب مكان بیبعد تير

 = 0.2; T = 0;  = 1
F

دوسرمفصل و سرعت یكنواخت نيرو ،شكل  9ترسيم شده

 = 0.2; T = 0.3;  = 1
F

1.5

1.4

 = 0.2; T = 0.5;  = 1
F
1.3

1.2

)Max (W(1/2,) / W0

بهازای مقادیر مختلف پارامتر زمان اعمال نيرو  TLو نسبت
جرمی  و ضریب جریان  برای شرایط مرزی دوسرمفصل و
سرعت یكنواخت نيرو برحسب .  1
عالوه بر این در شكل  8جابجایی بیبعد ناشی از نيروی
خارجی و جریان جرمی در زمانهای مختلف اعمال نيرو و
   2برای نيروی هارمونيك ترسيم گردیده است .با مشاهده
نتایج و تحليل آن مشخص میشود که اعمال یكباره سيال و
نيرو در نسبت سرعت باال موجب ناپایداری سازه میگردد.
بنابراین میتوان اینگونه بيان نمود که افزایش نسبت سرعت
جریان جرمی به سرعت نيرو تأثيری زیادی بر ناپایداری سازه
دارد و موجب افزایش تغيير مكان بیبعد ناشی از نيروهای
وارده میگردد.
جهت مطالعه اثر پارامتر نسبت سرعت جریان جرمی به
سرعت نيرو  بر تغيير مكان بیبعدشده بهازای مقادیر
مختلف پارامتر زمان اعمال نيرو  TFبرای شرایط مرزی

1

-2
0

1.1

1.5

1



0.5

1
0

شكل ( :)9تغيير مكان بیبعدشده برحسب مكان بیبعد تير
بهازای مقادیر مختلف پارامتر زمان اعمال نيرو  T Fو نسبت
جرمی  و ضریب جریان  برای شرایط مرزی دوسرمفصل و
سرعت یكنواخت نيرو برحسب نسبت سرعت جریان جرمی به
سرعت نيرو .
بهمنظور بررسی اثر پارامتر نسبت سرعت به سرعت بحرانی
(  ) بر تغيير مكان بیبعدشده و شرایط مرزی دوسرمفصل،

تحليل ارتعاشات اجباری تير ویسكواالستيك تحت اعمال ناگهانی ...

شكل  11ترسيم گردیده است .با توجه به گرافها مشاهده
میشود که افزایش نسبت سرعت  موجب کاهش تغيير
مكان بیبعد میشود .بهعبارتی دیگر در سرعتهای کمتر از
سرعت بحرانی ،تغيير مكان بیبعد بيشتر شده و در
سرعتهای باالتر تغيير مكان بیبعد کمتر است.
2.5 4.2

 = 0.2; T = 0;  = 1
F

4

 = 0.2; T = 0.3;  = 1
F

F

1.5

1

1.5

1



0.5

)Max (W(1/2,) / W0

 = 0.2; T = 0.5;  = 1

0.08

0.06

3.8
0.04

2
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برای شرایط مرزی دوسرمفصل نسبت جابجایی دیناميكی به
جابجایی استاتيكی در مقایسه با شرایط مرزی دیگر بيشتر
است.
جدول ( :)3نسبت حداکثر جابجایی بیبعد دیناميكی به
جابجایی استاتيكی ناشی از نيروی متحرک برحسب مكان
بیبعد تير بهازای زمان اعمال جریان جرمی در تير نسبت به
اعمال نيرو برحسب    0.1برای شرایط مرزی مختلف.
شرایط مرزی

TF  0

TF  0.3

TF  0.7

دوسرمفصل

0/32324

0/35211

0/31511

دوسرگيردار

0/15404

0/13413

0/11251

گيردار-مفصل

0/11404

گيردار-آزاد

0/34441

0/11331
0/35411

0/11213
0/31134

0.5

1

شكل ( :)11تغيير مكان بیبعدشده برحسب مكان بیبعد تير
بهازای مقادیر مختلف پارامتر زمان اعمال نيرو  TFو نسبت
جرمی  و ضریب جریان  برای شرایط مرزی دوسرمفصل
و سرعت یكنواخت نيرو برحسب نسبت سرعت به سرعت
بحرانی . 

0.8

0.4

 = 0; T F = 0;  = 0
 = 0.2; T F = 0;  = 1

در جدول  3نيز حداکثر مقدار جابجایی بدونبعد ناشی از

)Max (W(,) / W0

0.6

0.2

 = 0.2; T F = 0.3;  = 1

نيروی متحرک در طول زمان واحد بهازای زمان اعمال جریان
جرمی در تير نسبت به اعمال نيرو  TF  0,0.3,0.7و برحسب
   0.1برای شرایط مرزی مختلف حاصل شده است .با توجه
به آن مالحظه میشود که در شرایط مرزی دوسرمفصل در
مقایسه با شرایط مرزیهای دیگر ،جابجای نسبی بيشتر است.
در اینجا همانطورکه قبالً اشاره گردید جابجایی نسبی تير
بهصورت نسبت تغيير مكان دیناميكی بر جابجایی استاتيكی
است که برای شرایط مرزی مختلف ،جابجایی استاتيكی در

شكل  11به بررسی تغيير مكان بیبعد شده برای شتاب

جدول  1آورده شده است.

تندشونده نيروی متحرک و شرایط مرزی دوسرمفصل پرداخته

 = 0.2; T F = 0.5;  = 1

1

0.8

0.6



0.4

0.2

0
0

شكل ( :)11تغيير مكان بیبعد شده بر حسب مكان بیبعد تير
بهازای مقادیر مختلف پارامتر زمان اعمال نيرو  TFو نسبت
جرمی  و ضریب جریان  برای شرایط مرزی دوسرمفصل
و شتاب تندشونده نيرو.

نتایج جدول  3با افزایش این مقادیر حداکثر تغيير مكان

شده است .در شكل  12نيز تغيير مكان بیبعدشده برحسب

بدونبعد ابتدا کاهش یافته سپس افزایش مییابد .در این
جدول حداکثر جابجایی بدونبعد دیناميكی ناشی از نيروی
متحرک به ازای زمان اعمال نيرو نسبت به اعمال جریان جرمی
برحسب    0.1برای شرایط مرزی مختلف حاصل شده است.
با توجه به آن مالحظه میشود که در شرایط مرزی
دوسرمفصل ،نسبت جابجایی در مقایسه با نسبت جابجایی
شرایط مرزیهای دیگر مقادیری بيشتری دارد .بهعبارتی دیگر

مكان بدونبعد بهازای شرایط مرزی دوسرمفصل و شتاب
کندشونده نيروی متحرک بهدست آمده است .بهطوریکه با
افزایش زمان اعمال نيرو و جریان جرمی خيز تير کاهش یافته
و در ابتدا و انتها تير بهدليل وجود تكيهگاه مقدار خيز صفر
میباشد .عالوهبراین الزم بهذکر است در شكلهای  11و 12
زمان درنظر گرفته شده تا زمان گذر نيروی متحرک از روی
تير است.
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جدول ( :)4نسبت حداکثر جابجایی بیبعد دیناميكی به

1.2
1

0.6
 = 0; T F = 0;  = 0

0.4

 = 0.2; T F = 0;  = 1
 = 0.2; T F = 0.3;  = 1

0.2

 = 0.2; T F = 0.5;  = 1

1

0.8

0.6



0.4

)Max (W(,) / W0

0.8

0.2

0
0

جابجایی استاتيكی ناشی از نيروی متحرک بهازای زمان اعمال
نيرو نسبت به اعمال جریان جرمی برحسب    0.1برای
شرایط مرزی مختلف.
شرایط مرزی

TL  0

TL  0.2

TL  0.4

دوسرمفصل

0/32324

0/11513

31034333

دوسرگيردار

0/15404

0/34123

0143411

گيردار-مفصل

0/11404

0/34543

3101214

گيردار-آزاد

0/34441

0/02314

0/14454

شكل ( :)12تغيير مكان بیبعدشده برحسب مكان بیبعد تير
بهازای مقادیر مختلف پارامتر زمان اعمال نيرو  TFو نسبت
جرمی  و ضریب جریان  برای شرایط مرزی دوسرمفصل
و شتاب کندشونده نيرو.
در جدول  4حداکثر تغيير مكان بیبعد برحسب مقادیر
مختلف پارامتر بدونبعد زمان   L  0,0.2,0.4حاصل شده
است .با مشاهده نتایج و تحليل آن مشخص میشود که عكس
نتایج جدول  3با افزایش این مقادیر حداکثر تغيير مكان
بدونبعد ابتدا کاهش یافته سپس افزایش مییابد .در این
جدول حداکثر جابجایی بدونبعد دیناميكی ناشی از نيروی
متحرک بهازای زمان اعمال نيرو نسبت به اعمال جریان جرمی
برحسب    0.1برای شرایط مرزی مختلف حاصل شده
است .با توجه به آن مالحظه میشود که در شرایط مرزی
دوسرمفصل ،نسبت جابجایی در مقایسه با نسبت جابجایی
شرایط مرزیهای دیگر مقادیری بيشتری دارد .بهعبارتی دیگر
برای شرایط مرزی دوسرمفصل نسبت جابجایی دیناميكی به
جابجایی استاتيكی در مقایسه با شرایط مرزی دیگر بيشتر
است .شكل  11به بررسی تغيير مكان بیبعد شده برای شتاب
تندشونده نيروی متحرک و شرایط مرزی دوسرمفصل پرداخته
شده است .در شكل  12نيز تغيير مكان بیبعدشده برحسب
مكان بدونبعد بهازای شرایط مرزی دوسرمفصل و شتاب
کندشونده نيروی متحرک بهدست آمده است .بهطوریکه با
افزایش زمان اعمال نيرو و جریان جرمی خيز تير کاهش یافته
و در ابتدا و انتها تير بهدليل وجود تكيهگاه مقدار خيز صفر
میباشد .عالوهبراین الزم بهذکر است در شكلهای  11و 12
زمان درنظر گرفته شده تا زمان گذر نيروی متحرک از روی
تير است.

 -5نتیجهگیری
در این مقاله ارتعاشات یك تير همگن تحـت جریـان جرمـی و
نيروی متحرک هارمونيك با شرایط مرزی مختلف مورد بررسی
قرار گرفت .برای حل معادله حاکم تير تحـت حـاالت مختلـف
حرکت نيـروی خـارجی متحـرک (سـرعت یكنواخـت ،شـتاب
تندشــــونده و شــــتاب کندشــــونده) ،از روش ترکيبــــی
گالرکين -رانگکوتای مرتبـه چهـارم اسـتفاده شـد .سـپس در
تحليل نتایج به بررسی تأثير تغييرات پارامترهـای بـیبعدشـده
مختلف مانند سرعت نيروی متحـرک ،نسـبت سـرعت نيـروی
متحرک به سرعت جریان جرمی ،تأثير شـرایط مـرزی ،نسـبت
جرمی و تأثير نحوه اعمال نيرو و جریان جرمی بر تغييـر مكـان
عرضی پرداخته شد .همچنين ،این نتایج با نتایج عددی حاصل
از روش ترکيبــی گــالرکين -تربيــع دیفرانســيلی تعمــيمیافتــه
مقایسه شد و مالحظه گردیـد کـه ایـن روش بسـيار کارآمـد و
قابل اطمينان بوده همچنين هزینه و زمان محاسبات را کاهش
میدهد.
با بررسی نتایج مشاهده شد که با اعمال یكباره جریان
جرمی ،تغيير مكان افزایش یافته و با افزایش  TFدر ابتدا تغيير
مكان بدونبعد کاهش یافته و با گذشت زمان تغيير مكان
بیبعد بيشتری بهوجود میآید .همچنين ،افزایش نسبت
سرعت جریان جرمی به سرعت نيرو تأثيری زیادی بر ناپایداری
سازه دارد و موجب افزایش تغيير مكان بیبعد ناشی از
نيروهای وارده میگردد .این نتيجه حاصل شد که تغيير مكان
بیبعد در حالتیکه نيروی متحرک و جریان جرمی بهطور
همزمان بر تير اثر میکند بيشتر از حالتهای دیگر اعمال
نيرو است .نتایج بهدستآمده تبيينکننده این است که افزایش
نسبت سرعت (  ) موجب افزایش تغيير مكان بیبعد
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