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چکیده
در اين تحقیق اثر سفتی و ضخامت تکههااي ییووالکترياک و صافحه
میوبان در محل قرارگیري عملگرها براي دستیابی به حاداکرر کااهش
در ضريب تمرکو تنش در اطراف ياک ساورا در ياک صافحه تحات
کشش مورد بررسی قرار گرفته اسات باراي ايان منراور حالاتهااي
مختلفی به صورت نسبت ضخامت صفحه باه تکاههااي ییووالکترياک
بورگتر يا مساوي يک ،يا کوچکتر مساوي يک درنرر گرفته شده است
همچنین نسبت سفتی صفحه به تکههاي ییووالکتريک بورگتر ،مساوي
يک يا کوچکتر از يک درنرر گرفته شاده اسات نتااي بدسات آماده
نشان می دهد که نسبت سفتی و نسبت ضخامت تکههاي ییووالکترک
و صفحه میتوانند بهترين محل تکههاي ییووالکترياک باراي کااهش
ضريب تمرکو تنش را تحت تاثیر قرار دهند نتاي بدست آمده از حال
نرم افواري با آزمايش تجربی مورد تايید قرار میگیرند
واژه های کلیدی
عملگرهاي ییووالکتريک ،صفحه سورا دار ،تمرکو تنش ،سفتی
مقدمه
در سالهاي اخیر ییشرفتهاي زيادي در ساازههااي هوشامند ايجااد
شده است از جمله موادي که در اين سازههاا کااربرد فراوانای دارناد،
مواد ییووالکتريک هستند محققان براي استفاده از مواد ییووالکترياک
در زمینههايی مانند کنترل کمانش ،شکلدهای ،ارتعاشاات و کنتارل
تنش در سازهها مطالعات فراوانی انجام دادهاند سنشارما و همکارانش
[ ]2 ,4روي کاهش ضريب تمرکاو تانش در اطاراف ياک ساورا باا
استفاده از اعمال کارنش بوسایله ییووالکترياکهاا کاار کردناد آنهاا
ییشنهاد کردند که تکههاي ییووالکتريک و آلیاژهاي حافرهدار ممکان
است بتوانند براي کنترل تمرکو تانش و کارنش ماورد اساتفاده قارار
گیرند
شاه و همکارانش [ ]9نیو از عملگرهاي ییووالکتريک به منرور کاهش
دادن ضريب تمرکو تنش در اطراف يک سورا در يک صفحه تحت
کشش استفاده کردند آنها ییشنهاد کردند که اگر محرک
ییووالکتريک در نقاط با تنش باال ،کرنش مربت در صفحه میوبان
ايجاد کنند ،تنش در صفحه کاهش میيابد اما تنش در تکههاي

ییووالکتريک افوايش میيابد همچنین آنها اينطور بیان نمودند که با
اعمال کرنش منفی توسط ییووالکتريکها در صفحه میوبان ،جريان
تنش در صفحه میوبان بههم ريخته و در نتیجه تنش در اطراف سورا
به طور غیر مستقیم کاهش میيابد
اين ايده که تکههاي ییووالکتريک میتوانند براي کاهش تمرکو تنش
مورد استفاده قرار بگیرند در تحقیقهاي ديگري نیو ]2و  [9بررسی
شده است سريدهاران و کیم [ ]2بر روي کنترل کمانش در یانلها
کار کردهاند یالتو و همکارانش [ ]5با استفاده از عملگرهاي
ییووالکتريک روشی براي کاهش رشد ترک در ینلهاي آلومینیوم ارائه
کردهاند آنها محل و ولتاژ مناسب به منرور کاهش انتشار ترک را
بررسی کردند لئو و تانگ [ ]6بر روي کنترل خمش و ییچش در
صفحات با استفاده از عملگرهاي ییووالکتريک کار کردهاند آنها با
استفاده از فرمول المان محدود براي يک صفحه با عملگرهاي
ییووالکتريک ولتاژ مناسب براي رسیدن به شکل مورد نرر را بررسی
کردند تانگ و همکارانش [ ]8 ,7با استفاده از روش تکرار براي بهینه
سازي اندازه ولتاژ و محل عملگرهاي ییووالکتريک براي کنترل شکل
صفحات استفاده کردند همچنین براي عملگرهاي خطی در جهت
طولی نیو تحلیل هايی صورت گرفته است و در اين تحقیق با استفاده
از الگوريتم بهینه سازي ازدحام ذرات 4بهترين محل براي قرارگیري
عملگرهاي ییووالکتريک مورد بررسی قرار گرفته است همچنین در
اين تحقیق اثر افوايش سطح عملگرهاي ییووالکتريک و ولتاژهاي
مختلف در درصدهاي مختلف ییووالکتريک بر کاهش فاکتور تمرکو
تنش بررسی شده است [ ]3اما تاکنون تحقیقی براي ییدا کردن
ارتباط بین سفتی و ضخامت تکههاي ییووالکتريک و صفحه میوبان
براي کنترل و تجويه و تحلیل تنش انجام نشده است
در اين مقاله با توجه به رابطه بین سفتی و ضخامت تکههاي
ییووالکتريک و صفحه میوبان بهترين محل براي قرارگیري تکههاي
ییووالکتريک براي دستیابی به حداکرر کاهش تمرکو تنش در اطراف
يک سورا در يک صفحه تحت کشش ارائه شده است نتاي بدست
آمده از تحلیل نرم افواري با آزمون تجربی مورد مقايسه قرار گرفتهاند
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Particle Swarm Optimization

تعریف مسئله
عملگرهاي ییووالکتريک در جهات ضاخامت باه صاورت اساتوانهايای
یوالريوه شده و براي شبیه سازي مسئله يک کد یايتون براي نرم افوار
آباکوس نوشته شده است سپس حالتهاي درنرار گرفتاه شاده بااال
تحلیل شده و نتاي استخراج میگردد

براي کنترل ضريب تمرکو تنش در اطراف يک سورا در ياک صافحه
دو روش در تحقیق هاي قبلی ارائه شده است [ ]9در روش اول محل
تکههاي ییووالکتريک در باال و یايین سورا در منطقه تمرکو تنش باال
میباشد که عملگرها با ايجاد کرنش مربت به طاور مساتقیم تانش را
کاهش میدهند در روش دوم با تغییر جريان تنش در صفحه میوباان
و اعمال کرنش منفی توسط ییووالکتريکها ،ضريب تمرکاو تانش باه
طور غیر مستقیم کاهش ییدا میکند
امااا در اياان دو روش تاااثیر نساابت ضااخامت و ساافتی تکااههاااي
ییووالکتريااک و صاافحه میوبااان در محاال قاارار گیااري و توانااايی
ییووالکتريکها براي کاهش تنش در نرر گرفتاه نشاده اسات بادين
منرور نسبت سفتی و نسبت ضاخامت از تکاههااي ییووالکترياک باه
شکل زير تعريف میگردد:

=

()7

نسبت سفتی)(Rs

()8

نسبت ضخامت)= (Rt

نتایج محل بهینه عملگرهای پیزوالکتریک
به عنوان اولین مورد ،حالتی بررسی میشود که تکههاي ییووالکتريک
در حالت کششی قرار دارند و با ايجاد کرنش منفی در صافحه میوباان
به وسیله تاثیر بر خطوط جريان تنش ،ضريب تمرکو تانش را کااهش
می دهند
شکل  2به عنوان نمونه ،نمودارهاي مربوط به بهترين مکان قرارگیري
عملگرهاي ییووالکتريک در زاويههاا و فواصال مختلاف باراي نسابت
ضخامت  4/2در اطراف سورا را نشان میدهد محور افقای در شاکل
تنش طولی) )S11را براي زاويه صفر تا  39درجه داخل سورا را نشان
می دهد همانطور که مشاهده می شود نمودارها يک حالت سینوسای
را از ابتدا تا انتها حفظ میکنند نماودار) (R=r, Thata=0قرارگیاري
عملگرهاي ییووالکتريک در زاويه صفر درجه و چسبیده باه ساورا را
نشان میدهد نماودار) (R=1.2r, Theta=45تانش طاولی در داخال
سورا براي زمانی که عملگرهاي ییووالکتريک در زاويه  259و فاصاله
 2میلی متري از لبه سورا قرار گرفته اند ،را نشان می دهد نمودارهاا
در زوايه  29درجه با هم برخاورد نماوده و در نقطاه انتهاايی ،نماودار
مربوط به زاويه  25درجه و فاصله  4,2شعاع سورا از هماه نمودارهاا
یايین تر بوده و در طول مسیر نیاو نقطاهاي کاه داراي تانش باااليی
نسبت به نقطه انتهايی باشد وجود ندارد در نتیجه اين نقطاه مناساب
ترين نقطه براي قرارگیري تکههاي ییووالکتريک است

(E )Plate
(E0 )Piezo
(t )Plate
(t 0 )Piezo

به منرور بررسی دو حالت باال براي نشان دادن تاثیر نسبت ضخامت و
نسبت سفتی در محل قرارگیاري تکاههااي ییووالکترياک در اطاراف
سورا  7 ،حالت ارائه شده در جدول  4در نرر گرفته شده است:
جدول( )4حالتهاي نسبت سفتی و نسبت ضخامت
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براي رسیدن به حداکرر کاهش در تمرکو تنش در اطراف يک ساورا
در يک صفحه تحت کشش ،يک صافحه مساتطیلی ناازک کاه تحات
کشش با نیروي يک مگایاسکال می باشد ،در نرر گرفته شده است از
آنجا که تمرکو تنش در نوديکی سورا ر می دهد ،روشن اسات کاه
محل عملگرهاي ییووالکتريک در نوديکای ساورا تااثیر بیشاتري در
کاهش ضريب تمرکو تنش خواهناد داشات بناابراين ماش بنادي در
اطراف سورا باراي قرارگیاري عملگرهااي ییووالکترياک باه صاورت
بخشی از دايره به شعاع 45درجه وعرض 2میلیمتر در نرر گرفته شد
صفحه و شبکه مجازي درنرر گرفته شده در شکل  4ارائه شده است

شکل 2مقايسه نمودارهاي تنش مربوط به بهترين مکانهاي قرارگیري

در شکلهاي  9و  2محل قرارگیري تکههاي ییووالکتريک براي نسبت
سفتیهاي کوچکتر و بورگتر از ياک ارائاه شاده اسات هماانطور کاه
مشاهده می شود عملگرها در اطراف سورا قرار گرفته اند اما بهتارين
محل نه در باال و یايین و نه در سمت چپ و راسات مایباشاند بلکاه
شکل 4هندسه صفحه و شبکه مشبندي مجازي براي عملگرها
2
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عملگرها در نقطه اي است که بتواند جريان تنش را بهطور غیر
مستقیم تحت تاثیر قرار دهد

نقطه ديگري به عنوان بهترين محل استخراج شده است نکتاه ديگار
اينکه براي نسبت سفتی و ضخامتهاي مختلاف ،بهتارين محال نیاو
تغییر کرده و جابجا میشود

شکل 9محل بهینه عملگرهاي ییووالکتريک براي نسبت سفتی کوچکتر از
يک

شکل 7نمودار کاهش ضريب تمرکو تنش براي نسبت سفتیهاي مختلف
شکل 2محل بهینه عملگرهاي ییووالکتريک براي نسبت سفتی بورگتر از يک

در شکلهاي  5و  6نیو محل بهینه قرارگیري عملگرهاي ییووالکتريک
براي نسبت ضخامتهاي کوچکتر و بورگتار از ياک نشاان مایدهاد
مشاهده می شود که براي نسبت ضخامتهاي کوچکتر از يک مجاددا
عملگرها در نقاط خاصی جايابی شده و حتی از لبه سورا فاصله می-
گیرند اما براي نسبت ضخامتهاي بورگتر از يک ،محال عملگرهاا در
اطراف سورا جابجا نشده و ثابت باقی میمانند

شکل 8نمودار کاهش ضريب تمرکو تنش براي نسبت ضخامتهاي مختلف

مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی
براي بررسی صحت نتاي بدست آمده از تحلیل نرم افواري ،سه
آزمايش براي نسبت ضخامتهاي 4/9 ،4/2و  4/2انجام شد که نتاي
آن در جدول شماره  2آورده شده است در اين آزمايشها ،عملگرها
در نقاط خاص مشخص شده قرار گرفته و کرنش سن ها در نقاط باال
و یايین سورا جايابی شدند با اعمال کشش به ورق مبنا ،کرنش
خروجی از کرنش سن ها توسط دستگاه ديتاالگر استخراج میگردد
سپس با اعمال ولتاژ به عملگرها ،مجدد خروجی کرنش سن ها که
تحت تاثیر اعمال ولتاژ اعداد متفاوتی را نشان میدهند ثبت میگردد
همین موارد به کمک نرمافوار نیو انجام شده و نتاي الزم از آن
استخراج شده تا با نتاي تجربی مقايسه گردد شکل  3شماتیک انجام
آزمون آزمايشگاهی نشان داده شده است

شکل 5محل بهینه قرارگیري عملگرهاي ییووالکتريک براي نسبت ضخامت-
هاي کوچکتر از يک

شکل 6محل بهینه قرارگیري عملگرهاي ییووالکتريک براي نسبت ضخامت-
هاي بورگتر از يک

شکلهاي  7و  8مقدار کاهش تمرکو تنش را براي نسبت سفتی و
نسبت ضخامتهاي مختلف نشان میدهد همانطور که مشاهده می-
شود نسبت سفتی و نسبت ضخامت  4/2داري بیشترين اثر در کاهش
تمرکو تنش در اطراف سورا میباشد بنابراين میتوان اينگونه نتیجه
گرفت که براي دستیابی به کاهش هرچه بیشتر در مقدار تمرکو تنش
در ورقهاي سورا دار الزم است جنس و ضخامت عملگر نسبت به
جنس و ضخامت ورق مبنا انتخاب گردد تا بتواند بیشترين تاثیر را بر
مقدار کاهش داشته باشد همچنین بهترين محل براي قرارگیري
9
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 نماي شماتیک آزمايش3شکل
 مقايسه نتاي تحلیلی و عملی2 جدول

خطا

کرنش آزمايش
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حالت
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)  10 (
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 مشخص است بین نتاي تجربی و2 همانگونه که از نتاي جدول
تحلیلهاي نرمافواري مطابقت قابل قبولی وجود دارد اما خطاي
موجود بین نتاي میتواند ناشی از تاثیر اليه چسب موجود بین
عملگرها و ورق مبنا در آزمون تجربی باشد همچنین امکان چسباندن
دقیق کرنشسن ها در باال و یايین سورا نمیباشد که هردوي اين
موارد میتواند در اختالف نتاي بین آزمونهاي تجربی و تحلیلهاي
نرمافواري تاثیرگذار باشد
نتیجه گیری
در اين مقاله رابطه بین سفتی و ضخامت صفحه مبنا و عملگرهاي
ییووالکتريک براي دستیابی به کاهش هرچه بیشتر ضريب تمرکو تنش
در اطراف يک سورا در يک صفحه تحت کشش مورد بررسی
قرارگرفت نتاي بدست آمده نشان میدهند که نسبت سفتی و
 بر موقعیت،ضخامت تکههاي ییووالکتريک و صفحه میتواند
عملگرهاي ییووالکتريک براي کاهش ضريب تمرکو تنش موثر باشد
همچنین نشان داده شد که براي رسیدن به حداکرر کاهش ضريب
تمرکو تنش بايد از نسبت سفتی و نسبت ضخامت یايین بین عملگرها
و ورق مبنا استفاده گردد نتاي بدست آمده از حل تحلیلی توسط
آزمون عملی نیو مورد ارزيابی و تايید قرار گرفت
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