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 چکیده 

 هااي ییووالکترياک و صافحه   و ضخامت تکه سفتیاين تحقیق اثر  در

 حاداکرر کااهش  دستیابی به براي  عملگرهادر محل قرارگیري  میوبان

ک ساورا  در ياک صافحه تحات     تمرکو تنش در اطراف يا  ضريب در

هااي  باراي ايان منراور حالات     کشش مورد بررسی قرار گرفته اسات  

هااي ییووالکترياک   نسبت ضخامت صفحه باه تکاه  به صورت مختلفی 

  درنرر گرفته شده استيا کوچکتر مساوي يک  ،بورگتر يا مساوي يک

مساوي  ،هاي ییووالکتريک بورگترتی صفحه به تکههمچنین نسبت سف

بدسات آماده   نتااي     درنرر گرفته شاده اسات   از يک کوچکتر يک يا

هاي ییووالکترک نسبت ضخامت تکه تی ونشان می دهد که نسبت سف

باراي کااهش    هاي ییووالکترياک تکه توانند بهترين محلو صفحه می

نتاي  بدست آمده از حال   تحت تاثیر قرار دهند را  تمرکو تنش ضريب

 گیرند رد تايید قرار میتجربی مونرم افواري با آزمايش 

 

 واژه های کلیدی
 تی  فس کو تنش،تمر دار،صفحه سورا  ییووالکتريک،عملگرهاي 

 

 مقدمه
هااي هوشامند ايجااد    ههاي زيادي در سااز هاي اخیر ییشرفتدر سال

 کااربرد فراوانای دارناد،   هاا  موادي که در اين سازهاز جمله  شده است 

ییووالکترياک  راي استفاده از مواد مواد ییووالکتريک هستند  محققان ب

کنتارل   ارتعاشاات و  ،دهای شکل مانند کنترل کمانش، هايیدر زمینه

 سنشارما و همکارانش اند مطالعات فراوانی انجام دادهها تنش در سازه

تمرکاو تانش در اطاراف ياک ساورا  باا        ضريبروي کاهش   [2, 4]

ا آنها  کردناد   هاا کاار  ییووالکترياک کارنش بوسایله   استفاده از اعمال 

ممکان  دار هاي حافرههاي ییووالکتريک و آلیاژییشنهاد کردند که تکه

و تانش و کارنش ماورد اساتفاده قارار      براي کنترل تمرک بتوانند است

 گیرند 

لکتريک به منرور کاهش ییووا نیو از عملگرهاي [9] شاه و همکارانش

ورا  در يک صفحه تحت تمرکو تنش در اطراف يک س ضريبدادن 

که اگر محرک  کردند ییشنهادآنها  کردند کشش استفاده 

در صفحه میوبان  مربتکرنش  ،با تنش باال یووالکتريک در نقاطی

هاي تکه اما تنش در  ابديتنش در صفحه کاهش می ،دنايجاد کن

با اينطور بیان نمودند که آنها همچنین  ابد يش میییووالکتريک افواي

جريان  ،در صفحه میوبان هاییووالکتريکتوسط  منفیاعمال کرنش 

در نتیجه تنش در اطراف سورا   و هم ريختهتنش در صفحه میوبان به

 ابد يبه طور غیر مستقیم کاهش می

تنش  توانند براي کاهش تمرکوهاي ییووالکتريک میاين ايده که تکه

بررسی  ]9و 2[ ديگري نیوهاي ورد استفاده قرار بگیرند در تحقیقم

ها بر روي کنترل کمانش در یانل [2] سريدهاران و کیم شده است 

با استفاده از عملگرهاي  [5]تو و همکارانش یال اند کار کرده

هاي آلومینیوم ارائه ییووالکتريک روشی براي کاهش رشد ترک در ینل

ها محل و ولتاژ مناسب به منرور کاهش انتشار ترک را آن اند کرده

بر روي کنترل خمش و ییچش در  [6]لئو و تانگ بررسی کردند  

با اند  آنها صفحات با استفاده از عملگرهاي ییووالکتريک کار کرده

استفاده از فرمول المان محدود براي يک صفحه با عملگرهاي 

ییووالکتريک ولتاژ مناسب براي رسیدن به شکل مورد نرر را بررسی 

با استفاده از روش تکرار براي بهینه  [8, 7]تانگ و همکارانش کردند  

ل شکل سازي اندازه ولتاژ و محل عملگرهاي ییووالکتريک براي کنتر

همچنین براي عملگرهاي خطی در جهت  صفحات استفاده کردند 

و در اين تحقیق با استفاده  يی صورت گرفته استهاطولی نیو تحلیل 

 ذرات ازدحاماز الگوريتم بهینه سازي 
بهترين محل براي قرارگیري 4

عملگرهاي ییووالکتريک مورد بررسی قرار گرفته است  همچنین در 

اين تحقیق اثر افوايش سطح عملگرهاي ییووالکتريک و ولتاژهاي 

بر کاهش فاکتور تمرکو هاي مختلف ییووالکتريک درصد درمختلف 

تحقیقی براي ییدا کردن  کنوناما تا  [3] تنش بررسی شده است

هاي ییووالکتريک و صفحه میوبان و ضخامت تکه سفتیارتباط بین 

  شده استبراي کنترل و تجويه و تحلیل تنش انجام ن

هاي و ضخامت تکه سفتیدر اين مقاله با توجه به رابطه بین 

هاي ییووالکتريک و صفحه میوبان بهترين محل براي قرارگیري تکه

حداکرر کاهش تمرکو تنش در اطراف دستیابی به الکتريک براي ییوو

نتاي  بدست  يک سورا  در يک صفحه تحت کشش ارائه شده است 

 اند آمده از تحلیل نرم افواري با آزمون تجربی مورد مقايسه قرار گرفته

 

                                                 
1

 Particle Swarm Optimization 
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 تعریف مسئله

تمرکو تنش در اطراف يک سورا  در ياک صافحه    ضريببراي کنترل 

محل اول در روش   [9] حقیق هاي قبلی ارائه شده استدو روش در ت

باال و یايین سورا  در منطقه تمرکو تنش باال  درهاي ییووالکتريک تکه

ا با ايجاد کرنش مربت به طاور مساتقیم تانش ر    باشد که عملگرهامی

ر روش دوم با تغییر جريان تنش در صفحه میوباان  ند  ددهکاهش می

باه  تمرکاو تانش    ضريبها، وسط ییووالکتريکاعمال کرنش منفی ت و

 کند میطور غیر مستقیم کاهش ییدا 

هاااي تکااه ساافتیروش تاااثیر نساابت ضااخامت و   اياان دوامااا در 

ییووالکتريااک و صاافحه میوبااان در محاال قاارار گیااري و توانااايی     

بادين   ها براي کاهش تنش در نرر گرفتاه نشاده اسات    ووالکتريکیی

هااي ییووالکترياک باه    و نسبت ضاخامت از تکاه   سفتینسبت منرور 

 :گرددتعريف میشکل زير 

  =(Rs)  سفتینسبت                              (      7)
 0

( )

(E )
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تاثیر نسبت ضخامت و  نشان دادنبه منرور بررسی دو حالت باال براي 

هااي ییووالکترياک در اطاراف    گیاري تکاه  در محل قرار سفتینسبت 

 در نرر گرفته شده است: 4در جدول  حالت ارائه شده 7 ،سورا 

 
 و نسبت ضخامت سفتیسبت ن هايحالت( 4جدول)

 4 2 9 2 5 6 7 شماره

 2 9 2 4 2/4 9/4 2/4 (Rs)سفتینسبت 

 2 9 2 4 2/4 9/4 2/4 (Rt)نسبت ضخامت

 

براي رسیدن به حداکرر کاهش در تمرکو تنش در اطراف يک ساورا   

يک صافحه مساتطیلی ناازک کاه تحات       کشش،در يک صفحه تحت 

از  ر نرر گرفته شده است د ،کشش با نیروي يک مگایاسکال می باشد

آنجا که تمرکو تنش در نوديکی سورا  ر  می دهد، روشن اسات کاه   

ییووالکتريک در نوديکای ساورا  تااثیر بیشاتري در      عملگرهايمحل 

بناابراين ماش بنادي در     د داشات  نا تمرکو تنش خواه ضريبکاهش 

ي ییووالکترياک باه صاورت    عملگرهاا ري اطراف سورا  باراي قرارگیا  

  متر در نرر گرفته شدمیلی 2درجه وعرض45از دايره به شعاع  یبخش

 ارائه شده است  4در شکل و شبکه مجازي درنرر گرفته شده  صفحه

 

 بندي مجازي براي عملگرهاو شبکه مش هندسه صفحه  4شکل

 

ايای  هاي ییووالکتريک در جهات ضاخامت باه صاورت اساتوانه     عملگر

نرم افوار ئله يک کد یايتون براي براي شبیه سازي مس و یوالريوه شده

هاي درنرار گرفتاه شاده بااال     سپس حالت آباکوس نوشته شده است 

  گرددنتاي  استخراج میتحلیل شده و 

 

 پیزوالکتریک عملگرهای محل بهینهنتایج 

هاي ییووالکتريک شود که تکهحالتی بررسی میبه عنوان اولین مورد،  

جاد کرنش منفی در صافحه میوباان   در حالت کششی قرار دارند و با اي

تمرکو تانش را کااهش    ضريب به وسیله تاثیر بر خطوط جريان تنش،

 می دهند 

نمودارهاي مربوط به بهترين مکان قرارگیري به عنوان نمونه،  2شکل 

هاا و فواصال مختلاف باراي نسابت      هاي ییووالکتريک در زاويهعملگر

در شاکل  محور افقای  دهد  نشان می در اطراف سورا  را 2/4 ضخامت

نشان  را درجه داخل سورا  39( را براي زاويه صفر تا (S11تنش طولی

همانطور که مشاهده می شود نمودارها يک حالت سینوسای  می دهد  

قرارگیاري   (R=r, Thata=0)نماودار  کنند را از ابتدا تا انتها حفظ می

را  عملگرهاي ییووالکتريک در زاويه صفر درجه و چسبیده باه ساورا   

تانش طاولی در داخال     (R=1.2r, Theta=45)نشان میدهد  نماودار 

و فاصاله   259سورا  براي زمانی که عملگرهاي ییووالکتريک در زاويه 

نمودارهاا  میلی متري از لبه سورا  قرار گرفته اند، را نشان می دهد  2

نماودار   ،نتهاايی در نقطاه ا  نماوده و درجه با هم برخاورد   29وايه در ز

از هماه نمودارهاا    شعاع سورا  4,2درجه و فاصله  25زاويه مربوط به 

اي کاه داراي تانش باااليی    در طول مسیر نیاو نقطاه   یايین تر بوده و

در نتیجه اين نقطاه مناساب    ندارد  باشد وجود نسبت به نقطه انتهايی

 هاي ییووالکتريک است ترين نقطه براي قرارگیري تکه

 

 
 هاي قرارگیريربوط به بهترين مکانهاي تنش ممقايسه نمودار  2شکل

 

هاي ییووالکتريک براي نسبت محل قرارگیري تکه 2و  9هاي در شکل

هاي کوچکتر و بورگتر از ياک ارائاه شاده اسات  هماانطور کاه       سفتی

شود عملگرها در اطراف سورا  قرار گرفته اند  اما بهتارين  مشاهده می

باشاند  بلکاه   اسات مای  محل نه در باال و یايین و نه در سمت چپ و ر
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نقطه ديگري به عنوان بهترين محل استخراج شده است  نکتاه ديگار   

هاي مختلاف، بهتارين محال نیاو     اينکه براي نسبت سفتی و ضخامت

 شود  تغییر کرده و جابجا می

 

 
کوچکتر از    محل بهینه عملگرهاي ییووالکتريک براي نسبت سفتی9شکل

 يک
 

 
 ورگتر از يکب تیمحل بهینه عملگرهاي ییووالکتريک براي نسبت سف  2شکل

 

ي ییووالکتريک عملگرهاقرارگیري بهینه محل نیو  6و  5هاي شکلدر 

 دهاد  و بورگتار از ياک نشاان مای    هاي کوچکتر ضخامت براي نسبت

از يک مجاددا  هاي کوچکتر که براي نسبت ضخامتمشاهده می شود 

-عملگرها در نقاط خاصی جايابی شده و حتی از لبه سورا  فاصله می

هاي بورگتر از يک، محال عملگرهاا در   گیرند  اما براي نسبت ضخامت

 مانند اطراف سورا  جابجا نشده و ثابت باقی می

 

 
-ي نسبت ضخامت  محل بهینه قرارگیري عملگرهاي ییووالکتريک برا5شکل

 هاي کوچکتر از يک

 

 
 

-  محل بهینه قرارگیري عملگرهاي ییووالکتريک براي نسبت ضخامت6شکل

 تر از يکبورگ هاي

 
و  سفتیکاهش تمرکو تنش را براي نسبت مقدار  8و  7هاي شکل

-همانطور که مشاهده می دهد مختلف نشان می هاينسبت ضخامت

کاهش  اثر در داري بیشترين 2/4ضخامت سفتی و نسبت  نسبتشود 

توان اينگونه نتیجه باشد  بنابراين میتمرکو تنش در اطراف سورا  می

گرفت که براي دستیابی به کاهش هرچه بیشتر در مقدار تمرکو تنش 

دار الزم است جنس و ضخامت عملگر نسبت به هاي سورا در ورق

خاب گردد تا بتواند بیشترين تاثیر را بر جنس و ضخامت ورق مبنا انت

مقدار کاهش داشته باشد  همچنین بهترين محل براي قرارگیري 

طور غیر عملگرها در نقطه اي است که بتواند جريان تنش را به

 مستقیم تحت تاثیر قرار دهد 
 

 
 هاي مختلف  نمودار کاهش ضريب تمرکو تنش براي نسبت سفتی7شکل

 

 

 
 هاي مختلفتمرکو تنش براي نسبت ضخامت ضريبکاهش نمودار   8شکل

 

 مقایسه نتایج عددی و آزمایشگاهی
نتاي  بدست آمده از تحلیل نرم افواري، سه  صحتبراي بررسی 

انجام شد که نتاي   2/4 و9/4، 2/4هاي ضخامت آزمايش براي نسبت

ها، عملگرها در اين آزمايش آورده شده است  2در جدول شماره آن 

ها در نقاط باال قاط خاص مشخص شده قرار گرفته و کرنش سن در ن

و یايین سورا  جايابی شدند  با اعمال کشش به ورق مبنا، کرنش 

گردد  ها توسط دستگاه ديتاالگر استخراج میسن  خروجی از کرنش

ها که سپس با اعمال ولتاژ به عملگرها، مجدد خروجی کرنش سن 

گردد  دهند ثبت مید متفاوتی را نشان میتحت تاثیر اعمال ولتاژ اعدا

افوار نیو انجام شده و نتاي  الزم از آن همین موارد به کمک نرم

شماتیک انجام  3استخراج شده تا با نتاي  تجربی مقايسه گردد  شکل 

 آزمون آزمايشگاهی نشان داده شده است 
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 نماي شماتیک آزمايش  3کلش

 
 عملی مقايسه نتاي  تحلیلی و 2جدول 

 کرنش تحلیل حالت

(610) 

 کرنش آزمايش

(610) 

 خطا

Rt=  2/4  25,446 29,446 2,52% 

Rt=  9/4  22,482 24,482 5% 

Rt=  2/4  22,922 93,849 6,92% 

 

مشخص است بین نتاي  تجربی و  2نگونه که از نتاي  جدول اهم

اما خطاي افواري مطابقت قابل قبولی وجود دارد  هاي نرمتحلیل

موجود بین  چسبتاثیر اليه تواند ناشی از میموجود بین نتاي  

زمون تجربی باشد  همچنین امکان چسباندن آعملگرها و ورق مبنا در 

باشد که هردوي اين ا در باال و یايین سورا  نمیهسن دقیق کرنش

هاي هاي تجربی و تحلیلتواند در اختالف نتاي  بین آزمونموارد می

 افواري تاثیرگذار باشد نرم
 

 نتیجه گیری

 عملگرهايو  مبناو ضخامت صفحه  سفتیدر اين مقاله رابطه بین 

رکو تنش تم ضريبهرچه بیشتر کاهش دستیابی به ییووالکتريک براي 

تحت کشش مورد بررسی در اطراف يک سورا  در يک صفحه 

و  سفتیدهند که نسبت نتاي  بدست آمده نشان می  قرارگرفت

موقعیت بر  ،تواندهاي ییووالکتريک و صفحه میضخامت تکه

موثر باشد  تمرکو تنش  ضريبییووالکتريک براي کاهش  عملگرهاي

 ضريبحداکرر کاهش  که براي رسیدن به نشان داده شدهمچنین 

و نسبت ضخامت یايین بین عملگرها  سفتیتمرکو تنش بايد از نسبت 

حل تحلیلی  توسط از نتاي  بدست آمده و ورق مبنا استفاده گردد  

  گرفتتايید قرار ارزيابی و مورد نیو آزمون عملی 

 

 مراجع
 

[1] P. K. Sensharma, R. T. Haftka, Limits of stress 

reduction in a plate with a hole using 

piezoelectric actuators, Journal of intelligent 

material systems and structures, Vol. 7, No. 4, 

pp. 363-371, 1996.  

[2] P. K. Sensharma, M. J. Palantera, R. T. Haftka, 

Stress reduction in an isotropic plate with a hole 

by applied induced strains, Journal of 

intelligent material systems and structures, Vol. 

4, No. 4, pp. 509-518, 1993.  

[3] D. Shah, S. Joshi, W. Chan, Stress 

concentration reduction in a plate with a hole 

using piezoceramic layers, Smart Materials and 

Structures, Vol. 3, No. 3, pp. 302, 1994.  

[4] S. Sridharan, S. Kim, Piezo-electric control of 

stiffened panels subject to interactive buckling, 

International Journal of Solids and Structures, 

Vol. 46, No. 6, pp. 1527-1538, 2009.  

[5] R. Platz, C. Stapp, H. Hanselka, Statistical 

approach to evaluating active reduction of crack 

propagation in aluminum panels with 

piezoelectric actuator patches, Smart Materials 

and Structures, Vol. 20, No. 8, pp. 085009, 

2011.  

[6] Q. Luo, L. Tong, High precision shape control 

of plates using orthotropic piezoelectric 

actuators, Finite elements in analysis and 

design, Vol. 42, No. 11, pp. 1009-1020, 2006.  

[7] Q. Nguyen, L. Tong, Y. Gu, Evolutionary 

piezoelectric actuators design optimisation for 

static shape control of smart plates, Computer 

Methods in Applied Mechanics and 

Engineering, Vol. 197, No. 1, pp. 47-60, 2007.  

[8] Q. Nguyen, L. Tong, Voltage and evolutionary 

piezoelectric actuator design optimisation for 

static shape control of smart plate structures, 

Materials & design, Vol. 28, No. 2, pp. 387-

399, 2007.  

[9] J. J. Fesharaki, Optimum pattern of 

piezoelectric actuator placement for stress 

concentration reduction in a plate with a hole 

using particle swarm optimization algorithm, 

Proceedings of the Institution of Mechanical 

Engineers, Part C: Journal of Mechanical 

Engineering Science, pp. 0954406214538617, 

2014.  

 


