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خمش غیرخطی تیرهای کامپوزیتی تقویتشده با پالکتهایگرافن بااستفاده از روش


مربعات دیفرانسیلی هارمونیک
مقاله پژوهشی
حسن شکراللهی

()2

()1

رضا بیگپور

چکیده در این پژوهش تجزیه و تحلیل خمش غیرخطی یک تیر کامپوزیتی تقویتشدد توسددپ پتکتهای گرافن با توزیع غیریکنواخت
درراستای ضخامت ،بررسی و ارائه ش است .معادالت دیفرانسیل غیرخطی حاکم در این پژوهش براساس نظریۀ تغییر شکل برشی مرتبه اول
و ا صل ح اقل انرژی پتان سیل ،ا ستخراج ش و باا ستفاد از روش مربعات دیفران سیلی هارمونیک حل ش ا ست .خواص مکانیکی و م ول
االستیک مؤثر کامپوزیت تقویتش با پتکت گرافن بااستفاد از م ل میکرومکانیکی هالپین -تسای اصتحش محاسبه ش است .همچنین از
قاع ۀ اختتط برای تعیین ن سبت پوا سون مؤثر ا ستفاد ش ا ست .ابت ا مطالعات مقای سهای بین تیرهای ا ستان ارد کامپوزیتی م رج تابعی و
تیرهای تقویت ش با پتکتهای گرافن ،ارائه ش ا ست و سپس اثرات شرایپ مرزی ،ک سر وزنی و الگوی توزیع پتکتهای گرافن و تع اد
کل الیهها بر ویژگیهای خمش غیرخطی تیرهای کامپوزیتی مورد مطالعه قرار گرفتهاسددت .نتایج این پژوهش نشدداندهن ۀ قابلیت باالی روش
پی شنهادی برای حل مسائل غیرخطی و بهدست آوردن رفتار خمشی تیرهای کامپوزیتی تقویت ش  ،میباش  .همچنین مطالعات پارامتری نشان
میده با افزایش کسددر وزنی پتکتهای گرافن ،اسددتحکام خمشددی تیر بهبود یافته و خیز تیر کاهش مییاب  .عتو بر این ،افزایش تع اد کل
الیههای کامپوزیت تقویتش با پتکت گرافن ،سبب میشود که توزیع تنش درراستای ضخامت تیر هموارتر شود.
واژههای کلیدی تحلیل غیرخطی تیر ،خمش ،کامپوزیت ،پتکتهای گرافن ،مربعات دیفرانسیلی هارمونیک.

مقدمه

( )Graphene Nanoplateletsو اکسی گرافن ،بهطور

در علوم مهن سی تقویتکنن ها یکی از مهمترین عوامل

گسترد در اجزای ساختاری ساز های کامپوزیتی استفاد

ایجاد استحکام و سفتی در تیرهای کامپوزیتی بهشمار

میشود .همانطور که در کارهای تجربی و نظری نشان

میرون  .با پیشرفت علم نانو ،پرکنن ۀ ج ی ی به نام

داد ش است ،از آنجایی که گرافن دارای سطح وسیعی

پتکت گرافن برای تقویت کامپوزیتها معرفی ش  ،این

برای پیون با زنجیر های پلیمری است ،پتکتهای

پتکتها خواص مکانیکی ،حرارتی ،الکتریکی و نوری

در ماتریس

فوق العاد ای دارن

] .[1-3عتو بر این ،گرافنها

متقاضیان زیادی را برای طراحی و پیشرفت کاربردهای
مختلف

سیستمهای

نانوالکترومکانیکی،

مانن

گرافن بهعنوان نانوپرکنن های تقویتکنن

پلیمری تعامل قویتری نسبتبه نانولولۀ کربنی دارن
] .[7پلیمرها بهدلیل انعطافپذیری مناسب و خواص
فیزیکی مطلوب بهعنوان ماتریسهای االستومری برای

نانوکامپوزیتها ،حسگرهای جرم و گاز ،ترانزیستورها و

استفاد در ساز های کامپوزیتی بسیار مورد توجه قرار

دستگا های نیمههادی به خود جذب کرد ان ].[4-6

گرفتهان

] .[8-10در مطالعات مختلفی نشان داد

انواع مختلفی از محصوالت گرافن ،مانن پتکت گرافن

ش است که مق ار کمی گرافن میتوان رفتار خمشی

 تاریخ دریافت مقاله  1400/11/15و تاریخ پذیرش آن  1400/12/25میباش .
( )1نویسن ۀ مسئول ،استادیار ،گرو مهن سی مکانیک ،دانشک ۀ فنی و مهن سی ،دانشگا خوارزمی ،تهرانEmail: hshokrollahi@khu.ac.ir .

( )2کارشناس ارش  ،گرو مهن سی مکانیک ،دانشک ۀ فنی و مهن سی ،دانشگا خوارزمی ،تهران.
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تیر کامپوزیت اپوکسی گرافن را بهبود بخش ].[11,12

انتهایی کمانش را به میزان قابل توجهی کاهش و انواع

بهعتو  ،از آنجا که ساخت یک ساز با یک مادۀ م رج

بارهای بحرانی کمانش را افزایش ده  .با بررسی

تابعی ( )Functionally graded materialکه در آن مق ار

پوستههای استوانهای با الگوهای متقارن و غیریکنواخت

پتکت گرافن بهطور پیوسته درراستای ضخامت تغییر

پتکتهای گرافن ،توزیع متخلخل بهترین تأثیر

میکن  ،بسیار دشوار است ،از یک چی مان چن الیه برای

تقویتکنن

را بر سفتی کامپوزیت از خود نشان داد.

ساخت این ساز استفاد میشود .در این حالت ،هر الیه

براتی و شاهوردی ] [18یک المان شبیهسازی ع دی تیر

دارای کسر وزن ثابتی است و توزیع مناسبی درراستای

مرتبه باال را برای تجزیه و تحلیل ارتعاشات اجباری یک

ضخامت الیهها در نظر گرفته میشود ].[13,14

تیر نانوکامپوزیت تقویتش

با پتکتهای گرافن در

ساختارهای نانوکامپوزیتی توسپ بسیاری از محققان

محیپهای حرارتی مورد بررسی قرار دادن  .نتایج این

برای توصیف خواص و رفتار آنها تحت بارهای

بررسی نشان داد که خیز دینامیکی تیر بهطور قابل

استاتیکی و دینامیکی مورد مطالعه قرار گرفتهان  .بی گلی

توجهی تحت تأثیر کسر وزنی ،نوع توزیع پتکتها

و عارفی ] [15فرمولبن ی را برای تجزیه و تحلیل

گرافن ،تغییر دما ،بستر االستیک و فرکانس تحریک بار

ارتعاشات میکروصفحات کامپوزیت پلیمری م رج

دینامیکی اعمالش

تابعی و تقویتش با نانوپتکتهای گرافن ارائه کردن .

تأثیر پارامترهای متع دی مانن درص کسر وزنی و تع اد

را

الیهها را بر تجزیه و تحلیل خمش غیرمحلی نانوتیرهای

با در نظر گرفتن نظریۀ گرادیان کرنش مورد بررسی قرار

تقویتش

توسپ پتکتهای گرافن ارائه کردن  .تع اد

دادن  .نتایج ع دی از نظر توزیعهای مختلف

کل الیهها و هن سۀ نانوپتکتها بهطور قابل توجهی بر

نانوپتکتهای گرافن نشان داد که ح اکثر سفتی برای

نتایج تأثیر میگذارد .بهطور خاص ،نانوپتکتها با طول

توزیع سهمی و ح اقل سفتی برای توزیع خطی

بیشتر منجر به تیرهایی با ساختارهای سفتتر با کاهش

پتکتها بهدست میآی  .یانگ و همکاران ] [16تأثیر

کلی می ان جابهجایی میشون .

آنها وابستگی ان ازۀ میکروصفحات درجهبن یش

میباش  .عارفی و همکاران

][19

نانوذرات پتکت گرافن بر واکنشهای مکانیکی و

ضیایی ] [20در مطالعهای ارتعاش آزاد ساختارهای

م رج تابعی را مورد

چن الیۀ گرافن و نیتری بور در محیپ گرمایی و اثرات

مطالعه قرار دادن  .تصاویر میکروسکوپ الکترونیکی از

پارامتر مقیاس طول و تغییر دما بر فرکانسهای طبیعی را

سطوح شکست ماتریس اپوکسی نشان داد که

مورد بررسی قرار داد .ب ین منظور ،نیروی وان روالس

نانوپرکنن های ترکیبی نانولولههای کربنی چن

بین صفحات کامپوزیت را بااستفاد از معادلۀ لنارد-

ج ار /پتکتهای گرافن نسبتبه نانولولههای کربنی

جونز م لسازی کرد و از نظریۀ ورق اصتحش ۀ دو

چن ج ار و پتکتهای گرافن چن تایی انحتلپذیری

متغیر برای م لسازی خواص ارتعاشی صفحات مرکب

باالتری را نشان میدهن و سبب افزایش مقاومت کششی

تکالیۀ گرافن/برن نیتری یا صفحات مرکب با چی مان

ساز میشون  .دانگ و همکاران ] [17کمانش پوستههای

عمودی استفاد کرد .نتایج این بررسی نشان داد که طرح

با گرافن

الیههای گرافن و نیتری بور تنها بر فرکانس نرمال خارج

تابعی را با حرکت چرخشی بااستفاد از

از فاز نانوصفحات چن الیه تأثیر میگذارد و افزایش

روش گالرکین مورد مطالعه قرار دادن  .نتایج ع دی آنها

تع اد الیههای نیتری بور مورد استفاد در ساختار

نشان داد که افزودن مق ار کمی نانوپرکنن ۀ پتکت

ناهمگن ،سبب کاهش فرکانس طبیعی ساختار ترکیبی

گرافن میتوان تغییر شکل قبل از کمانش و عرض ناحیۀ

میشود .ورزن یان و همکاران ] [21رفتار ارتعاش بع از

دینامیکی ساختارهای تقویتش

استوانهای نانوکامپوزیت متخلخل تقویتش
طبقهبن یش
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کمانش یک نانوصفحۀ گرافن دوالیه تحت بار حرارتی

ضخامت است .معادالت دیفرانسیل حاکم براساس نظریۀ

را مورد بررسی و مطالعه قرار دادن  .نانوصفحۀ گرافن

تغییر شکل برشی مرتبه اول و بااستفاد از اصل ح اقل

بهصورت یک صفحۀ اورتوتروپیک غیرکتسیک با اثر

انرژی پتانسیل استخراج ش است و سپس بااستفاد از

مقیاس کوچک م لسازی ش است .برای فرمولبن ی

روش مربعات دیفرانسیلی هارمونیک

( Harmonic

این مطالعه از تئوری ورق کیرشهف و فرضیات غیرخطی

) )differential quadrature method (HDQMحل

فون کارمن و تئوری االستیسیتۀ غیرمحلی ایرینگن

ش است .همانطور که در مرور مراجع گذشته اشار

بهترتیب برای روابپ کرنش -جابهجایی و اعمال اثر

ش  ،در کارهای غیرخطی ،عم تاً از روشهای ع دی

ان از استفاد ش است .نتایج این مطالعه نشان داد که

دیگر (روش ریتز ،المان مح ود و )...استفاد ش است

پارامتر مقیاس و تغییر دما تأثیر بهسزایی در رفتار ارتعاش

که از این جنبه ،پژوهش حاضر نسبتبه کارهای گذشته

غیرخطی نانوساختارهای کمانشکرد دارن  .بهرامی و

متمایز است .م ل میکرومکانیکی هالپین -تسای

همکاران ] [22اثر همافزایی دو نانوذرۀ اکسی گرافن

( )Halpin–Tsai modelاصتحش

برای تعیین م ول

کاهشیافته و نانولولۀ کربنی چن ج ار با درص وزنیها

مؤثر یانگ تیرکامپوزیت تقویتش با پتکتهای گرافن

متفاوت بر روی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت اپوکسی

اعمال ش است .عتو بر این ،قانون اختتط

( Rule of

با روش مخلوطسازی مستقیم ،را مورد بررسی و مطالعه

 )mixtureبرای تعریف نسبت پواسون مؤثر مورد استفاد

قرار دادن  .در این مطالعه با آنالیز توزیع نانوذرات و نوع

قرار گرفتهاست .برای اطمینان از کاربرد این روش،

ش با

مطالعات مقایسهای برای تیرهای م رج تابعی معمولی و

افزایش نسبت اختتط نانوپرکنن ها م ول یانگ ،تنش

تیرهای تقویتش

توسپ پتکتهای گرافن ،انجام

نهایی و تنش تسلیم بهصورت چشمگیری افزایش

گرفته و سپس اثرات شرایپ مرزی ،تع اد الیهها ،کسر

یافتهاست.

وزنی و الگوی توزیع پتکتهای گرافن بر ویژگیهای

شکست ،آنالیز سطح شکست نمونهها ،مشاه

باتو جه به ماه یت غیرخطی پ ی های فیزیکی،
م لسددازی ریاضددی این پ ی ها به معادالت غیرخطی

خمش غیرخطی تیرکامپوزیت تقویتش

با پتکتهای

گرافن ،مطالعه ش است.

منتهی میشددود .بنابراین ،بای این معادالت بااسددتفاد از
روشهای ع دی منا سبی حل شون  .مطالعات پی شین
تنها به بررسددی خمش غیرخطی تیرهای تقویتش د

فرمولبندی مسئله

با

فرمولبن ی این مسئله شامل تیر کامپوزیت با  nالیه

پتکت های گرافن برای موارد م ح ود شدددرایپ مرزی

پتکت گرافن با ضخامت کل  hو طول  Lمیباش که در

(Closed-

شکل ( )1نمایش داد ش است .هر الیۀ این تیر شامل

 )form expressionبااسدددت فاد از سدددری فوریه ارائه

ماتریس پلیمری تقویتش

توسپ پتکتهای گرافن با

ش ا ست .در برخی دیگر از مقاالت ،روش ریتز مورد

ضخامت ثابت  h1= h/nو کسر وزنی

توجدده قرارگرفتدده و معددادالت حدداکم و روش حددل

میباش  .درراستای ضخامت تیر ،توزیع الیههای گرافن

بهصورت مختصر ارائه ش است.

ممکن است بهصورت یکنواخت و یا بهصورت م رج

پرداختهان که در آنها را حلهای فرم بسددته

متمایز)(Wg%

ه ف از پژوهش حاضر ،تجزیه و تحلیل خمش

تابعی باش  .در این مطالعه الگوهای توزیع پتکتهای

با پتکتهای

در شکل ( )1نشان داد

غیرخطی یک تیر کامپوزیتی تقویتش

گرافن در نظر گرفتهش

گرافن ()Graphene platelets reinforced composite

ش است .در نوع توزیع  ،X-GPLRCالیههای باال و

با توزیع یکنواخت و غیریکنواخت درراستای

پایین تیر دارای بیشترین کسر جرمی است درحالیکه

سال سی و سه ،شمارۀ دو1400 ،
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توزیع این پارامتر ،با حرکت به سطح میانی تیر،

م ول مؤثر یانگ کامپوزیتهای تقویتش

بهصورت خطی کاهش مییاب  .عتو بر این ،کسر وزنی

نانوپتکتهای گرافن از م ل میکرومکانیک اصتحش

توزیع پتکتهای گرافن در تیر O-GPLRCبهصورت

هالپین -تسای استفاد ش است ] .[26نتایج تجربی

خطی از صفحات بیرونی بهسمت صفحۀ میانی افزایش

صحتسنجی م ل اصتحش ۀ هالپین -تسای را برای

مییاب  .این ب ان معناست که ح اکثر مق ار کسر وزنی

ذرات پتکتهای گرافن با توزیع تصادفی توسپ شکریه

در سطح و الیۀ میانی و ح اقل میزان توزیع این پارامتر

و همکاران بررسی و تأیی ش است ] .[27درنتیجه،

در الیههای خارجی مشاه

میشود.

با

م ول یانگ مؤثر الیۀ  kام کامپوزیت مطرح ش به شرح
رابطۀ ( )2با جایگذاری در رابطۀ ( )3تعریف ش است.
2a g
2bg
= ,ξ
tg T
tg
Eg
Eg
−1
−1
Em
Em
= ηL
= , ηT
Eg
Eg
+ ξL
+ ξT
Em
Em
= ξL

()2
شکل  1پیکربن ی شماتیک تیرکامپوزیتی تقویتش

با سه

الگوی مختلف توزیع پتکت گرافن

کسدددر حجمی پتکددت گرافن برای الی دۀ  kام،

بهصورت ) Vg(kتعریف میشود و بهصورت فرمولبن ی
زیر نمایش داد میشود ]:[23
Wg
ρg
Wg +
) (1 − Wg
ρm

=

)(k

U − GPLRC: Vg

2|2k − n − 1|Wg
ρg
n [Wg +
]) (1 − Wg
ρm

=

)(k

2(N − |2k − n − 1|)Wg
ρg
n [Wg +
]) (1 − Wg
ρm

=

)(k

X − GPLRC: Vg

)(k
5 1 + ξT ηT Vg
E
8 1 − η V (k) m
T g

پارامتر م ول یانگ با  Eو طول ،عرض و ضخامت
نانوپرکن ن های پت کت گرافن همچنین بهترت یب با
ان یسهای  bg ،agو  tgنمایش داد میشدددون  .عتو بر
این ،طبق قاع ۀ اختتط ،نسددبت پواسددون ) (νالیۀ  kام
تیر کامپوزیت تعریفش د بهصددورت رابطۀ ( )4مطرح
میشود.
)(k

)(k

ν(k) = νm (1 − Vg ) + νg Vg

طبق نظریۀ تغییر شددکل برشددی

O − GPLRC: Vg

برای تعریف پارامترها از  ρ ،nو  Wبرای تع اد کل

= )E (k

()3

()4

()1

+

)(k
3 1 + ξL ηL Vg
E
8 1 − η V (k) m
L g

مرتبه اول (First-

 )Order Shear Deformation Theoryمی ان جابهجایی
تیر و کرنش اجزای تیر شددددا مل م عادالت غیرخطی
فونکارمن ( )Von Kármánبه شرح زیر است:

الیههای تیر ،چگالی جرمی و کسر وزنی استفاد
)u(x, z) = u0 (x) + zϕ(x
)w(x, z) = w0 (x

ش است و زیرنویسهای  gو  mبهترتیب به پتکت
گرافن و ماتریس اشار دارن  .از آنجا که هن سه و ابعاد
پرکنن های

جام

تأثیر

کامپوزیتهای پلیمری دارن

عم ای

بر

خواص

()5

] ،[24,25برای برآورد
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)dw0 (x
)εyy (x, z) = εzz (x, z
dx
= γxy (x, z) = γyz (x, z) = 0

γxz (x, z) = ϕ(x) +

غیرخطی و شرایپ مرزی تیر کامپوزیتی تقویتش
نانوپتکتهای گرافن به شرح زیر بهدست میآی :

()6
باتوجه به م ل سدداختاری تنش -کرنش االسددتیک

=0

()11

)(k

)E (k
)du0 (x
dϕ(x) 1 dw0 (x) 2
[
+
z
( +
] )
1 − (ν(k) )2
dx
dx
2
dx
)E (k
)dw0 (x
(ϕ(x) +
)
)(k
) 2(1 + ν
dx

)(k

= )τxz (x, z
)(k

)(k

)σyy (x, z) = σzz (x, z) = τxy (x, z
)(k

= τyz (x, z) = 0

()12
d2 u0 dw0
d2 ϕ dw0 3
dw0 2 d2 w
A0
+
A
+
A
(
)
1
dx 2 dx
dx 2 dx
2 0 dx
dx 2
2
2
du0 d w0
dϕ d w0
+A0
+ A1
+
dx dx 2
dx dx 2
2
dϕ d w0
k s B0 ( +
)+q = 0
dx
dx 2

()13
x=L

ح اقل انرژی پتانسدددیل به شدددرح رابطۀ ( )8اسدددتفاد
میشود که در آن  Πانرژی پتانسیل U ،انرژی جنبشی و
 Sکار انجامش توسپ نیروهای خارجی است.
δ∏ = δ(U − S) = 0

()8

=U
h

k=1 2

()9
پارامتر عرض تیر و ضریب تصحیح برشی بهترتیب
با  bو  ksنمایش داد ش ان که در این معادالت مقادیر
ضریب تصحیح برشی برابر با
انجامش

5
6

فرض میشود .کار

توسپ نیروهای خارجی ) ،q(xبرابر است با:
L

()10

S = b ∫ q(x)w0 (x)dx
0

با جایگزینی  Uو  Sدر معادلۀ ( )8و با
یکپارچهسازی معادلۀ بهدستآم  ،معادلۀ حاکم

سال سی و سه ،شمارۀ دو1400 ،

[A0

x=L

du0
dϕ 1
dw0 2
+ A2
( + A1
|) ] δϕ
dx
dx 2
dx
x=0
du0 dw0
dϕ dw0
+ [A0
+ A1
dx dx
dx dx
x=L
1
dw0 2 dw0
dw0
( + A0
)
+k s B0 (ϕ +
| )] δw0
2
dx
dx
dx
x=0
=0
+ [A1

()14
که  A2 ، A1 ،A0و  B0پارمترهای سفتی ه ستن که

n

−(k−1)Δh
b L
2
∫ ∑( ∫
(σkxx εxx + k s τkxz γxz ) dz) dx
h
2 0
−kΔh

2

du0
dϕ 1
dw0
+ A1
( + A0
| ) ] δu0
dx
dx 2
dx
x=0

()7
برای د ستیابی به معادالت حاکم م نظر ،از ا صل

+A

dx2
2

+ A1

A

A1

تعریف میشود:
= )σxx (x, z

dw0 d2 w
0 dx dx2

d2 ϕ

d2 u0
0 dx2

d2 u0
d ϕ
dw0 d2 w
+
A
+
A
−
2
1
dx 2
dx 2
dx dx 2
dw0
k s B0 (ϕ +
)=0
dx

خطی ،تنش های درون ال یۀ  kام تیر بهصدددورت زیر

)(k

با

به شرح معادلۀ ( )15محاسبه میشون :

1
A0
h
n
z
−(k−1)Δh
)(k
2
E
A
2
z
∫ ∑ = }{ 1
dz
h
A2
)1 − (ν(k) )2 1 − ν(k
k=1 2 −kΔh
B0
} { 2

()15
شرایپ مرزی مختلف برای تیر غیرخطی مطرحش
را میتوان از رابطۀ ( )14فرض کرد .در این مطالعه ،چهار
نوع شرایپ مرزی شامل گیردار ( ،)Cپین ( ،)Pکشویی
( )Sو آزاد ( ،)Fبه شرح زیر در نظر گرفته ش

است.

Clamped(C): u0 = ϕ = w0
du0
Pinned(P): u0 = w0 = A1
dx
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dϕ 1
dw0 2
( + A1
) =0
dx 2
dx

du0
dϕ 1
dw0 2
+ A1
( + A0
)
dx
dx 2
dx

+A2

که در آن

Sliding(S): w0 = A0

()19

= A1

برای

du0
dϕ 1
dw0 2
+ A2
( + A1
) =0
dx
dx 2
dx
du0
dϕ 1
dw0 2
Free(F): A0
+ A1
( + A0
)
dx
dx 2
dx
2
du0
dϕ 1
dw0
= A1
+ A2
( + A1
)
dx
dx 2
dx
du0 dw0
dϕ dw0 1
dw0 3
= A0
+ A1
( + A0
)
dx dx
dx dx
2
dx
dw0
+k s B0 (ϕ +
)=0
dx

xi − xj
π) ; j = 1,2, … , N
2

N

( P(xi ) = ∏ sin
j=1,j≠i

i=j
N
)(k

= ∑ Aij ; k = 1,2; i = 1,2, … , N

()20

)(k
Aij

j=1,j≠i

الزم به ذکر است که در این پژوهش ،توزیع
نقاط بااستفاد

از تابع چبیشف -گوس -لوباتو

()Chebyshev-Gauss-Lobatto
])π

i−1

N−1

( [1 − cos

1

2L

بهصورت

= xi

در نظر گرفته ش است.

()16

اطتعات بیشتر درمورد روش مربعات دیفرانسیلی

روش مربعات دیفرانسیلی هارمونیک برای حل
معادالت غیرخطی بهدستآم  ،استفاد ش است .در
این روش ،مشتق جزئی یک تابع نسبتبه متغیر مکانی
در یک نقطۀ گسسته ،با جمع خطی مقادیر تابع وزنی در
تمام نقاط مجزا در می ان متغیر تقریبزد میشود.

هارمونیک را میتوان بهطور مفصل در مرجع

مطالعه کرد .اکنون بااستفاد از روش مربعات دیفرانسیلی
هارمونیک برای تفکیک سیستم معادالت (،)14(-)10
معادالت غیرخطی زیر بهدست میآی :
{{u}{w}}N2

بهعنوان مثال ،اگر ) F(xیک تابع در مح ودۀ
باش و در این مح ود  Nنقطۀ گسسته تعریف ش
باش  ،مشتق مرتبه  jام در نقطه  xiبهصورت رابطۀ ()17
بیان میشود:
0<x<L

=

{{ϕ}{w}}N2
{{w}{w}}N2
} {{{w}{w}{w}}N3

{u}N
] [K L ] { {ϕ}N } + [K NL
{w}N
{0}2N+1
} { {q}N−2
{0}1

N

()17

) dj F(xi
)(j
= ∑ Aik F(xk ); j = 1,2, … , N − 1
dx j
k=1

) A(jضرایب وزنی مربوط به مرتبه  jام مشتق تابع
ik
) F(xنسبتبه  xدر نقاط گسستۀ  xiدرنظر گرفته
ش است .باتوجه به معادالت حاکم و شرایپ مرزی
بهدست آم در این پژوهش ،الزم است مشتقات مرتبه
اول و دوم محاسبه شون  .مطابق روش مربعات
)(1
) ،A(2برای
دیفرانسیلی هارمونیک ،ضرایب وزنی  A ijو ij
 i≠jبهصورت رابطۀ ( )18خواهن بود:
π
) ( ) P(xi
2
=
; i, j = 1,2, … , N
]P(xj ) sin[ (xi − xj )π/2

)(1
Aij

][28

()21
که در آن  KLو  KNLماتریس سفتی خطی و
غیرخطی هستن و بهترتیب دارای ابعاد 3N×3N

و(3

 3N×)3N3×Nمیباشن  .برای حل معادالت غیرخطی،
یک برنامۀ رایانهای برمبنای یک حل تکرار محور
براساس روش نیوتن -رافسون بااستفاد از برنامۀ متلب
و مطابق فرمولهای ارائهش در اینجا نوشته ش است.
بااستفاد از این برنامه ،می انهای جابهجایی و تنشهای
تیر بهدست میآین  .الزم به ذکر است که با در نظر گرفتن
] [KNL] = [0پاسخ خطی تیر بهدست میآی .

)(2

xi − xj
π)] ; i, j = 1,2, … , N
2

= Aij
)(1

)(1

( Aij [2Aij − π cot

()18
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

نتایج و بحث
در ابت ای این بخش ،صحت روش پیشنهادی مورد

سال سی و سه ،شمارۀ دو1400 ،

29

حسن شکراللهی -رضا بیگپور

ارزیابی قرار میگیرد .برای بررسی همگرایی روش حل
پیشنهادی ،چن ین م ل با تع اد نقاط مختلف شبکه مورد
بررسی قرار گرفت .این مطالعه همگرایی نشان داد که
انتخاب  31نقطه شبکه درراستای  ،xبا توزیع تابع
چبیشف -گوس -لوباتو ،در مسائل مورد بررسی ،پاسخ
مطمئنی را ارائه میده  .نتایج خمش غیرخطی تیر در
شکل ( )2برای خیز تیرهای م رج تابعی با شرایپ مرزی
دو انتها گیردار ،در مقایسه با نتایج گزارشش توسپ
ردی و همکاران ] ،[29ارائه ش است .م ول یانگ مواد
م رج تابعی در جهت ضخامت بااستفاد از رابطۀ
p
 E(z) = (E1 − E2 ) (hz + 12) + E2بهدست میآی  ،که
در آن  pان یس م رج تابعی خواص مواد است .خواص
مادی و هن سی تیر به این صورت فرض ش استpsi :
b 1in ،b/h =1 ،ν = 0/4 ،E2 =10×106 psi،E1 =30×106
= و L/h =100است .همانطور که در شکل ( )2مشاه
میشود ،نتایج فعلی با روش مربعات دیفرانسیلی
هارمونیک با نتایج قبلی مطابقت دارد.
1.4

 ρg = 1060kg/m3در نظرگرفته ش ] .[13ح اکثر خیز
تیر پتکت گرافن -اپوکسی با شرایپ مرزی و کسر وزنی
پتکتهای گرافن مختلف ،در ج ول ( )1برای بار
یکنواخت ب ون بع  Q = 0/001ارائه ش است
) qL2 (1−ν2
h2 Em

(= Q

) .همچنین ،بهعنوان نمونهای برای چگونگی

همگرایی روش حل ،نتایج همگرایی این مطالعه در شکل
( )3نشان داد ش است .همانطور که در این شکل نشان
داد ش است ،روش حل از سرعت همگرایی مناسبی
برخوردار است .باتوجه به ج ول ( ،)1نتایج حاضر
بهخوبی با نتایج گزارشش

در مطالعات قبل (مرجع

] )[13مطابقت دارد .الزم به ذکر است که در مرجع ][13

از روش ریتز برای حل معادالت استفاد ش است.
باتوجه به در نظر گرفتن فرم سری چن جملهای برای
ش است اما در روش مربعات دیفرانسیلی ،این

1.2

]p=0; [29
p=1; Present study

0.6
0.4

)Deflection w (in

1
0.8

0.2
0
10

=،

،tg=1/5μm ،bg= 1/5μm

1010GPa

= Egو

تابع مفروض جابهجاییها ،شرایپ مرزی مح ود

p=0; Present study

4
6
8
)Load per length q (lb/in

گرافن بهترتیب برابر با

ag 2/5μm، L/h =20 ،h=0/1 m

0

2

شکل  2نمودار خیز وسپ تیر برحسب بار برای تیرهای دوسر
گیردار م رج تابعی

مح ودیت وجود ن ارد و فرمولبن ی ارائهش

قابل

کاربرد برای شرایپ مرزی مختلف ،از جمله شرط مرزی
آزاد ،خواه بود.
پس از تأیی روش حل پیشددنهادی ،در این بخش
تجزیه و تحلیل پارامتری انجام شددد

و نتایج آن مورد

بررسی قرار گرفتهاست.
تیرهای کامپوزیتی تقویتش

با پتکتهای

گرافن چن الیه با خصوصیات  h =0/01 mو

L/h =20

در نظر گرفته ش است .هر الیه این تیر کامپوزیتی
برای بررسی بیشتر روش پیشنهادی ،مطالعهای که
توسپ فنگ و همکاران انجام ش است ] ،[14در نظر
گرفته ش است .در این حالت ،ماتریس پلیمری اپوکسی
با خواص مکانیکی برابر با 2/85 GPa

=

 Emو kg/m3

 ρm =1200فرض میشود .این تیر شامل  10الیه با
ضخامت ،ابعاد ،م ول یانگ و چگالی جرمی پتکتهای

سال سی و سه ،شمارۀ دو1400 ،

ترکیبی از اپوکسی با م ول یانگ  ، Em =3 GPaچگالی

جرمی  ، ρm=1200 kg/mنسبت پواسون  ،νm= 0/38و
3

پتکتهای گرافن با م ول یانگ ،Eg =1010GPa
چگالی جرمی  ، ρg=1062/5 kg/mنسبت پواسون
3

 νg=0/186و طول  ،ag=2/5 μmعرض  bg=1/5 μmو

ضخامت  tg =1/5 μmمیباش ].[7,30
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شکل ( )4خیز ب ون بع تیر را برحسب موقعیت

ح اکثر خیز تیر در شکل ( )5نشان داد ش است.

طولی تیر ،برای شرایپ مرزی مختلف برای هر دو تحلیل

همانطور که در شکل ( )5قابل مشاه است ،افزایش

خطی و غیرخطی با بار ب ون بع  ،Q =0/02تع اد

بار منجر به تفاوت معناداری بین تحلیلهای خطی و

الیههایی برابر با  ،n=10کسر وزنی  Wg = 0/5%و الگوی

غیرخطی میشود؛ بهعنوان مثال ،این اختتف بین نتایج

توزیع  ،X-GPLRCنشان میده  .همانطور که در شکل

خطی و غیرخطی ،برای بار ب ون بع  ،Q=0/02با شرایپ

( )4نمایان است ،بااستفاد از تحلیل غیرخطی ،خیز تیر

مرزی  P-P ، C-P ،C-Cو  C-Fبهترتیب ،%64 ،%16

کاهش مییاب  .عتو بر این ،با کاهش درجۀ آزادی ،خیز

 %211و  %433میباش .

تیر افزایش مییاب  .برای سایر مقادیر بار ب ون بع ،
ج ول  1ح اکثر خیز ب ون بع تیرهای کامپوزیتی پتکت گرافن/اپوکسی
X-GPLRC

درص اختتف

مرجع

U-GPLRC

][13

مطالعۀ حاضر

درص اختتف

مرجع

مطالعۀ حاضر

][13

W g%

6/%8

0/003680

0/003430

6/%4

0/004745

0/004441

0/5

6/%9

0/002144

0/001997

6/%3

0/002902

0/002718

1

6/%9

0/001513

0/001408

6/%3

0/002090

0/001958

1/5

5/%2

0/017659

0/016742

5/%1

0/022988

0/021821

0/5

5/%2

0/010269

0/009730

5/%1

0/014058

0/013344

1

5/%3

0/007239

0/006856

5/%1

0/010124

0/009610

1/5

6/%3

0/007481

0/007012

6/%0

0/009697

0/009116

0/5

2/%8

0/004197

0/004078

2/%4

0/005712

0/005575

1

2/%9

0/002960

0/002874

2/%4

0/004114

0/004015

1/5

C-C

S-S

C-S

0.02
C-S

S-S

C-C

0.01

0.005

0

Dimensionless deflection w/h

Q = 0.001
n = 10
Wg = 0.5%
X-GPLRC

0.015

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33
Number of grid points N

-0.005

شکل  3نمودار خیز بیبع تیر برحسب تع اد نقاط گرهی مورد استفاد در روش حل برای شرایپ مرزی مختلف
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بهمنظور بررسددی تأثیر الگوهای توزیع پتکتهای
n = 10
Wg = 0.5%
C-C

با ذرات

گرافن ،مطالعۀ دیگری انجام ش است .شکلهای ( )6و

Dimensionless deflection w/h

گرافن بر رفتار خمشددی تیرهای تقویتشدد

2.5

2

( )7بهترت یب ح اکثر خیز و تنش نر مال ب ون ب ع را

1.5

برای یک تیر دو سر گیردار ) (C-Cبا سه الگوی توزیع
متفاوت پتکتهای گرافن نشان میدهن

.

;O-GPLRC
Nonlinear
;U-GPLRC
Nonlinear
;X-GPLRC
Nonlinear

3.5
Q = 0.02
n = 10
Wg = 0.5%
X-GPLRC

Dimensionless deflection w/h

3

2.5

2

1.5
1

1

0.1

0.5

0

0.04
0.06
0.08
Dimensionless load Q

0

0.02

با

شکل  6نمودار ماکزیمم خیز ب ون بع تیر تقویت ش
نانوپتکتهای گرافن با توزیعهای متفاوت

0.5

1

0.8

0.4

0.6

0

x/L
C-C; Nonlinear
C-P; Nonlinear
P-P; Nonlinear
C-F; Nonlinear

C-C; Linear
C-P; Linear
P-P; Linear
C-F; Linear

0.06
0.05

0.04

n = 10
Wg = 0.5%
C-C

شکل  4نمودار خیز بیبع تیر برحسب موقعیت مکانی

0.03
0.02

بیبع برای شرایپ مرزی مختلف

0.01
3.5

Dimensionless deflection w/h

n = 10
;Wg = 0.5%
X-GPLRC

3

2.5
2

Dimensionless normal stress σx/Em

X-GPLRC; Nonlinear
U-GPLRC; Nonlinear
O-GPLRC; Nonlinear
X-GPLRC; Linear
U-GPLRC; Linear
O-GPLRC; Linear

0
0.2

0.07

0
0.1

0.08

0.06

0.04

0

0.02

Dimensionless load Q

شکل  7نمودار ماکزیمم تنش نرمال بیبع تیر تقویتش

با

نانوپتکتهای گرافن با توزیعهای متفاوت

1.5
1

0.5
0
0.1

0.08

0.06

0.04

0.02

0

Dimensionless load Q
C-C; Nonlinear
C-C; Linear
C-P; Nonlinear
C-P; Linear
P-P; Nonlinear

شکل  5نمودار ماکزیمم خیز بیبع برحسب بار بیبع
واردش

بر تیر برای شرایپ مرزی مختلف
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همانطور که در شکل ( )6مشاه
تیرهای کامپوزیتی با

میشود،

توزیع  O-GPLRCو X-GPLRC

بهترتیب دارای بیشترین و کمترین مق ار خیز هستن  .این
نتایج نشان میده که برای کاهش خیز،

الگویX-

 GPLRCکارآم ترین نوع توزیع نانوپتکتها است.
الگوی  X-GPLRCتع اد بیشتری نانوپرکنن ۀ پتکت
گرافن را در قسمتهای باال و پایین تیر دارد و این امر
منجر به افزایش سفتی خمشی تیر و کاهش خیز تیر
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میشود .باتوجه به شکل ( )7این توزیع نانوپرکنن ها

افزودن پتکتهای بیشتر به ماتریس ،خیز تیر کاهش و

همچنین منجر به ایجاد بیشترین تنش نرمال در بین

تنشهای موجود در آن افزایش مییاب  .با بررسی این

الگوهای مورد مطالعه میشود .از طرف دیگر ،در الگوی

بخش ،میتوان نتیجه گرفت که با افزایش کسر وزنی

 O-GPLRCتع اد بیشتری نانوپرکنن ۀ پتکت گرافن در

پتکتهای گرافن ،سفتی خمشی تیر بهبود مییاب .

نزدیکی سطوح میانی تیر تعبیه ش است ،این ب ان

همانطور که در شکلهای ( )8و ( )9مشاه

میشود،

معناست که سفتی خمشی تیر با این توزیع نانوپرکنن ها

با افزایش کسر وزنی نانوپتکتهای گرافن ،اختتف بین

کاهش مییاب  .همچنین تأثیر الگوهای توزیع پتکتهای

نتایج خطی و غیرخطی کاهش مییاب  .بهعنوان مثال،

گرافن بر عملکرد خمشی تیرهای کامپوزیت تقویتش

ماکزیمم اختتف نسبی جابهجاییهای خطی و غیرخطی

برای تیرهایی با شرایپ مرزی  P-P ،C-Pو C-Cبا کسر

برای کسرهای وزنی  1 ،0/5و  %1/5بهترتیب برابر با

وزنی  %0/5در ج ول ( )2بههمرا نتایج بهدستآم

 63 ،113و  ،%42و بهطور مشابه برای تنشها21 ،39 ،

فهرست ش است .نکتۀ قابل توجه این است که نتایج

و  %12است .این امر ناشی از افزایش استحکام خمشی

مشابهی برای سایر کسرهای وزنی  GPLبهدست میآی

تیر است .همچنانکه در شکلهای ( )6و ( )7نیز با تغییر

که بهمنظور رعایت اختصار ،در اینجا ارائه نش است.

الگوی توزیع ،ترتیب استحکام خمشی در ترتیب

شکلهای ( )8و ( )9اثرات کسر وزنی بر رفتار تیر
تقویتش

اختتف بین نتایج خطی و غیرخطی مشاه

میشود.

با نانوپتکتهای گرافن با کسرهای وزنی

یعنی با تغییر الگوی توزیع از  Oبه  Uو از  Uبه ،X

 1 ،0/5و  %1/5را مورد مقایسه و بررسی قرار میده .

همچنانکه استحکام خمشی افزایش میبای اختتف بین

همانطور که در این نمودارها مشاه

میشود ،با

نتایج خطی و غیرخطی هم کاهش مییاب .

ج ول  2ح اکثر خیز و تنش نرمال ب ون بع تیر تقویتش
Q = 0/04

با نانوپتکتهای گرافن با توزیعهای متفاوت
Q = 0/01

Q = 0/02

UGPLRC

OGPLRC

XGPLRC

UGPLRC

OGPLRC

XGPLRC

UGPLRC

OGPLRC

XGPLRC

0/94291

1/03796

0/85555

0/61099

0/71630

0/52388

0/35626

0/45288

0/28922

C-C

0/11971

1/17104

1/06962

0/80840

0/89140

0/74855

0/54857

0/62151

0/48410

C-P

1/25931

1/27925

1/23823

0/96611

0/99334

0/93815

0/72277

0/75842

0/68718

P-P

1/55917

2/20299

1/21242

0/77958

1/10114

0/60621

0/38979

0/55057

0/30311

C-C

3/17927

4/51101

0/46126

1/58963

2/25551

1/23063

0/79482

1/12775

0/61531

C-P

7/57729

10/7929

5/84362

3/78864

5/39648

2/92181

1/89432

2/69824

0/46090

P-P

0/01831

0/01126

0/02317

0/01046

0/00670

0/01275

0/00561

0/00390

0/00660

C-C

0/02035

0/01210

0/02673

0/01242

0/00750

0/01600

0/00731

0/00456

0/00912

C-P

0/00903

0/00754

1/01328

0/00632

0/00502

0/00916

0/00436

0/00333

0/00616

P-P

0/02264

0/03197

0/02612

0/01131

0/00969

0/01305

0/00565

0/00484

0/00625

C-C

0/07256

0/21391

0/06620

0/01944

0/05356

0/01952

0/00846

0/01347

0/00976

C-P

0/27828

0/84209

0/24911

0/07050

0/21056

0/06363

0/01853

0/05270

0/01725

P-P
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;w/h

خطی

;w/h

غیرخطی

;σx/Em

خطی

;σx/Em

غیرخطی
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الزم به ذکر است که باتوجه به نتایج تجربی

در مطالعۀ دیگری بهمنظور بررسی تأثیر تع اد

در مراجع مختلف ،افزودن مقادیر بسیار کم

الیههای پتکتهای گرافن بر عملکرد خمش تیر

پتکت گرافن به تیر ،خواص را بهصورت قابل

تقویتش با نانوپتکتهای گرافن ،تع اد الیهها از  4به

متحظهای بهبود میبخش و البته مح ودیتهای ساخت

 10افزایش یافتهاست .نتایج خیز و تنش نرمال این

هم مانع افزایش درص وزنی گرافن میشود .نتایج

مطالعه ،برای توزیع  ،X-GPLRCبهترتیب در شکلهای

در مراجع نشان میده که افزایش بیشتر

و اختتف بین نتایج خیز

ارائهش

گزارشش

( )10و ( )11نمایش داد ش

گرافن ،اثر تقویتی ن ارد و باعث کاهش خواص

برای تع اد الیههای مختلف ،کمتر از  %1گزارش

استحکامی خواه ش (بهدلیل پراکن گی غیریکنواخت

ش است .با این حال ،نتایج تع اد الیهها از  4به  10برای

که در درص های باالتر اتفاق میافت ) .معموالً درص

تنشهای نرمال دارای اختتف ح ود  %10بود و تفاوت

وزنی بیشتر از ح ود  2تا  %5توصیه نمیشود ].[31-35

بین نتایج با تع اد الیههای  8و  10ناچیز گزارش ش .
دلیل این امر آن بود که با افزایش تع اد الیهها ،خواص

3

2
1.5

n = 10
X-GPLRC
C-C

1
0.5

Dimensionless deflection w/h

2.5

دستیابی است.
1.6

n=4
n=6
n=8
n=10

0.1

0.04
0.06
0.08
Dimensionless load Q

1.2
1
0.8
0.6

Wg = 0.5%
X-GPLRC
C-C

0
0.02

1.4

0.4
0.2

0

0
0.1

شکل  8نمودار ماکزیمم خیز بیبع تیر تقویتش

با

0

شکل  10نمودار ماکزیمم خیز ب ون بع تیر تقویتش

نانوپتکتهای گرافن با کسرهای وزنی متفاوت

Dimensionless normal stress σx/Em

0.06

0.05
Dimensionless normal stress
σx/Em

n=4
n=6
n=8
n=10

0.05
0.04

0.04
0.03

0.03
n = 10
X-GPLRC
C-C

0.01

0.1

0.04
0.06
0.08
Dimensionless load Q

0.02

با نانوپتکتهای گرافن با کسرهای وزنی متفاوت
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0.01
0

0.1

0

شکل  9نمودار ماکزیمم تنش نرمال ب ون بع تیر تقویتش

0.02

Wg = 0.5%
X-GPLRC
C-C

0.02

0

با

نانوپتکتهای گرافن با تع اد الیههای متفاوت

0.07

;Wg = 0.5%
Nonlinear
;Wg = 1%
Nonlinear
;Wg = 1.5%
Nonlinear

0.04
0.06
0.08
Dimensionless load Q

0.02

Dimensionless deflection w/h

Wg = 0.5%; Nonlinear
Wg = 1%; Nonlinear
Wg = 1.5%; Nonlinear
Wg = 0.5%; Linear
Wg = 1%; Linear
Wg = 1.5%; Linear

درجهبن یش

پیوسته ،برای مواد تیر بهطور دقیق قابل

0.02
0.04
0.06
0.08
Dimensionless load Q

0

شکل  11نمودار ماکزیمم تنش نرمال ب ون بع تیر
تقویتش

با نانوپتکتهای گرافن با تع اد الیههای متفاوت
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شکل ( )12تغییرات تنش نرمال را درراستای

ارائه ش است .معادالت دیفرانسیل حاکم این پژوهش

با

براساس نظریۀ تغییر شکل برشی مرتبه اول با کمک اصل

نانوپتکتهای گرافن با توزیع  X-GPLRCدارای تع اد

ح اقل انرژی پتانسیل استفاد ش و معادالت دیفرانسیل

الیههای  8 ،6 ،4و  10است .باتوجه به شکل ()12

از روش مربعات دیفرانسیلی

ضخامت تیر در x = 0نشان میده که تیر تقویتش

افزایش تع اد الیههای تیر ،دلیل تغییرات کمتر در
پارامترهای مواد بود و منجر به ایجاد تنش هموارتری
درراستای ضخامت تیر ش است .عتو بر این ،شکل
( )12نشان میده که تحلیل غیرخطی به یک تنش
نرمال غیرصفر در محور میانی تمایل دارد .مقادیر
مختلف تنش طبیعی در قسمتهای باال و پایین تیر ایجاد
و توزیع نامتقارن مشاه ش

بهدلیل فرمول غیرخطی

تیر است که در آن کشش صفحۀ میانی نادی

گرفته

نش است .باتوجه به نتایج ارائهش در این بخش ،تع اد
 10الیه نتایج مطلوبی را از نظر تغییرات هموار تنش
درراستای ضخامت بههمرا خواه داشت و میتوان از
روش ساخت الیهای بهعنوان تقریب بسیار خوبی برای

0.03

0.02

0.01

0

-0.01

-0.02

یانگ کامپوزیت الیافی تقویتش

با پتکت گرافن

بااستفاد

از م ل میکرومکانیک هالپین -تسای

اصتحش

و از قاع ۀ اختتط برای تعیین

محاسبه ش

نسبت پواسون مؤثر استفاد ش است .ابت ا ،مطالعات
مقایسهای بین تیرهای استان ارد کامپوزیتی م رج تابعی
و تیرهایی که توسپ پتکتهای گرافن تقویت ش ان
ارائه ش

و سپس اثرات شرایپ مرزی ،کسر وزنی و

الگوی توزیع پتکتهای گرافن و تع اد کل الیهها بر
ویژگیهای خمش غیرخطی تیرهای کامپوزیتی مورد
بررسی قرار گرفتهاست .نتایج این مطالعه نشاندهن ۀ

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
-0.5
-0.03

است و نشان میده که روشی مناسب برای بهدست
Dimensionless thickness z/h

Q = 0.05
Wg = 0.5%
X-GPLRC
C-C

هارمونیک حل ش است .خواص مکانیکی و م ول مؤثر

قابلیت باالی روش پیشنهادی برای حل مسائل غیرخطی

ساخت تیرهای م رج تابعی معمولی استفاد کرد.
n=4
n=6
n=8
n=10

غیرخطی بااستفاد

Dimensionless normal stress σx/Em

آوردن رفتار خمشی تیرهای کامپوزیتی تقویتش
است .با افزایش کسر وزنی پتکتهای گرافن ،مقاومت
خمشی تیر بهبودیافته و خیز تیر کاهش مییاب  .عتو بر
این ،افزایش تع اد کل الیههای کامپوزیت تقویتش

پتکت گرافن ،به ایجاد تنش هموارتری درراستای
ضخامت تیر منجر میشود .باتوجه به نتایج بهدستآم ،
تع اد  10الیه نتایج مطلوبی را از نظر تغییرات هموار
تنش درراستای ضخامت بههمرا خواه

شکل  12تغییرات تنش نرمال ب ون بع تیر تقویتش

با

نانوپتکتهای گرافن با تع اد الیههای متفاوت ،درراستای
ضخامت تیر

نتیجهگیری
در این مقاله تجزیه و تحلیل خمش غیرخطی یک تیر
کامپوزیتی تقویتش

توسپ پتکتهای گرافن با

الگوهای توزیع متفاوت درراستای ضخامت ،بررسی و

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

با

داشت و

میتوان از روش ساخت الیهای بهعنوان تقریب بسیار
خوبی برای ساخت تیرهای م رج تابعی معمولی استفاد
کرد .همانطور که در مرور مطالعات گذشته مشهود
است ،داد های تجربی ان کی برای تیرهای کامپوزیت
تقویتش

با پتکت گرافن موجود است و پیشنهاد

میشود مجموعهای سیستماتیک از آزمایشها برای
مطالعات بیشتر در این زمینه ترتیب داد

شود.
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 رضا بیگپور-حسن شکراللهی
Orthotropic plate

Nonlocal elasticity
theory

صفحۀ اورتوتروپیک
تئوری االستیسیتۀ
غیرمحلی

Minimum potential
energy
Shear correction
factor
Displacement fields

ح اقل انرژی پتانسیل
ضریب تصحیح برشی

واژه نامه
Graphene platelet

پتکت گرافن

Harmonic differential
quadrature method

روش مربعات
دیفرانسیلی هارمونیک

Graphene platelet
reinforced composite

کامپوزیت تقویتش
با پتکتهای گرافن

می انهای جابهجایی

Discrete point

نقطۀ گسسته

Functionally graded
material

مادۀ م رج تابعی

Rule of mixture
Young's modulus

م ول یانگ
Closed-form solutions

Poisson's ratio

Volume fraction

Randomly oriented

قانون اختتط

نسبت پواسون
کسر حجمی
توزیع تصادفی

First-Order Shear
Deformation Theory

را حلهای فرم بسته
تغییر شکل برشی مرتبه
اول

Frequency of applied
dynamic load

فرکانس تحریک بار
دینامیکی

Thermal environments

محیپهای حرارتی
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reinforced by graphene platelets (GPL) having
non-uniform distribution through the thickness.
Governing differential equations are derived based
on the first order shear deformation theory by using
the minimum potential energy principle. The
nonlinear differential equations are solved using
the harmonic differential quadrature method
(HDQM).
The
modified
Halpin-Tsai
micromechanics model is implemented to
determine the effective Young’s modulus of
GPLRC beam. Moreover, the rule of mixture is
used to define the effective Poisson’s ratio. To
ensure the applicability of the method, comparison
studies are performed for conventional FG
nanocomposite beams and beams reinforced by
graphene platelets. Then, the effects of the
boundary conditions, the number of layers, the
weight fraction and the distribution pattern of GPL
on the nonlinear bending characteristics of the
GPLRC beams are investigated.

Nonlinear Bending Analysis of
Nanocomposite Beams Reinforced by
Graphene Platelets using Harmonic
Differential Quadrature Method
Hassan Shokrollahi1

Reza Beigpour2

1. Introduction
Reinforcements in beams play an important role in
providing strength and stiffness. The novel
materials considered for this aim are graphenes that
have extraordinary mechanical, thermal, electrical,
and optical properties. Besides, graphenes are
encouraging applicants for the design and progress
of different applications of nanoelectromechanical
systems (NEMS) such as nanocomposites, mass
and gas sensors, transistors, and semiconducting
devices.
Numerous kinds of graphene’s products such as
graphene platelet (GPL) and graphene oxide are
used broadly in structural components. As shown
by the experimental and theoretical works, since
graphene has a wide surface to bond with the
polymer chains, an excellent interactive action with
the polymer matrix forms by using GPLs as
reinforcement nanofillers in polymer matrix. In
most applications, polymers are used as
elastomeric and flexible matrices for composites,
due to their favored physical properties. As
concluded frequently in previous researches, the
small content of graphene can mainly improve the
bending behavior of graphene epoxy composite
beam. Since the fabrication of a structure by a
functionally graded (FG) material, in which the
GPL quantity varies continuously through the
thickness, is very difficult, a multilayer
arrangement for the structure is used. In this case,
each layer has a constant GPL weight fraction
while proper distribution is used through the
thickness.
According to the nonlinear nature of the physical
phenomena of the world, modeling each behavior
leads to the nonlinear equations. There are the
majority of problems in which analytical methods
do not exist to solve them. Therefore, proper
numerical methods are needed to solve the
obtained nonlinear equations. To the best
knowledge of the authors, reported works in the
literature on nonlinear bending of GPLRC beams
were only about the limited cases of boundary
conditions, in which exact closed-form solutions
are presented using Fourier series. In a few studies,
Ritz method has used and the governing equations
and solution method have not been presented in an
extended way. The aim of this work is to study the
nonlinear bending analysis of a composite beam
1

2
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2. Formulation and governing equations
Figure 1 shows a beam that consists of n-layer
GPL-polymer nanocomposites with total thickness
h and length L. Each layer contains the polymer
matrix reinforced by GPLs and has a constant
thickness h1 = h/n and a distinct GPL weight
fraction (Wg%). Through the thickness of the
beam, the distribution of the layers may be uniform
(UD) or functionally graded (FG). The GPL
patterns considered in this study are shown in
Figure 1. In the X-GPLRC type, the upper and the
lower face of the beam has the highest Wg% while
the Wg% decreases linearly toward the mid plane.
Moreover, the GPL weight fraction in the OGPLRC beam increases linearly from the outer
faces toward the mid plane. It means that the
maximum value of Wg% is observed at the mid
plane and the minimum ones are seen in the upper
and lower faces.
Nonlinear governing differential equations are
derived based on the first order shear deformation
theory by using the minimum potential energy
principle.
The
modified
Halpin-Tsai
micromechanics model is implemented to
determine the effective Young’s modulus of
GPLRC beam. Moreover, the rule of mixture is
used to define the effective Poisson’s ratio. By
using the HDQM for discretizing the system of
equations, the following assembled nonlinear
equations are obtained:
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maximum deflections of the GPL-Epoxy beam
with different boundary conditions and GPL
weight fraction (Wg%) are presented in Table 1 for
the dimensionless uniform load of Q = 0.001. As
shown in Table 1, the present results match well
with the previous ones reported in Feng et al.
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Figure 2. Load versus center transverse deflection for
clamped-clamped, and functionally graded beams

in which KL and KNL are linear and nonlinear
stiffness matrices, which have 3N×3N and
3N×(3N2+N3) dimensions, respectively. To solve
the nonlinear equations, an iterative scheme based
on Newton-Raphson method is adapted. Using
MATLAB program and according to the presented
formulations, a computer program is written by
which the displacements and stresses of the beam
are obtained. It is worth noting that the linear
response of the beam can be obtained by setting
[KNL] = [0].

2

Table 1. Maximum dimensionless deflection of GPL/Epoxy
nanocomposite beams
U-GPLRC
X-GPLRC
Wg% Present
Ref
Present
Ref
0.5
0.004441 0.004745 0.003430 0.003680
C-C
1
0.002718 0.002902 0.001997 0.002144
1.5
0.001958 0.002090 0.001408 0.001513
0.5
0.021821 0.022988 0.016742 0.017659
1
0.013344 0.014058 0.009730 0.010269
S-S
1.5
0.009610 0.010124 0.006856 0.007239
0.5
0.009116 0.009697 0.007012 0.007481
C-S
1
0.005575 0.005712 0.004078 0.004197
1.5
0.004015 0.004114 0.002874 0.002960

3. Results and discussion
In this section, the results for verification of the
proposed method are presented. To investigate the
convergence of the proposed solution method,
several cases with the different number of grid
points were examined. This convergence study
discovered that choosing 31 grid points along x
direction will yield a sure answer in all problems in
question. Therefore, in all up-coming case studies,
31 grid points along x direction were used. The
nonlinear bending results are depicted in Figure 2.
In this figure, the present results for deflection of
clamped FGM beams are compared with those of
other researches. The Young's modulus of the FG
material is supposed to be graded in thickness
direction E (z )   E1  E 2  

p=0; Present
study
p=0; [29]

1.2

Figure 1. Schematic configuration of GPLRC beam with
three different GPL distribution patterns

4. Conclusion
The nonlinear bending analysis of a composite
beam reinforced by graphene platelets (GPL)
having functionally graded (FG) distribution
through the thickness was presented. Moreover, the
rule of mixture was used to define the effective
Poisson’s ratio. At first, comparison studies were
presented for conventional FG nanocomposite
beams and beams reinforced by graphene platelets.
Then the effects of boundary conditions, weight
fraction and distribution pattern of GPL, and the
total number of layers, on the nonlinear bending
characteristics of the GPLRC beams were
investigated. The results showed the capability of
the proposed method to solve the nonlinear
problems and obtaining the bending behavior of the
beams. Moreover, by increasing the weight
fraction of graphene platelets in the beam, the
bending strength of the beam improves and the
beam deflection decreases. Moreover, increasing
the total number of layers for GPLRC tends to
smoother variation of stress through the beam
thickness. As can be concluded from the literature,
there are few experimental data for the GPLRC
beams. It is suggested to conduct a systematic set
of experiments for futurer studies in this matter.

p

z 1
   E2
h 2

in which p is the functionally graded index of the
material properties. The beam material and
geometrical properties are E1 = 30×106 psi, E2 =
10×106 psi, ν = 0.4, b/h = 1, b = 1 in, and L/h = 100.
As can be seen in Figure 2, the present results
(HDQM) match very well with the previous ones.
As another case study for the examination of the
proposed method, the work done by Feng et al is
considered. In this case, the polymer matrix is
assumed to be epoxy with Em = 2.85 GPa and ρm =
1200 kg/m3. The beam is comprised of 10 layers
having the thickness of h = 0.1 m and L/h = 20. The
dimensions, Young's modulus and mass density of
GPLs are ag = 2.5 μm, bg = 1.5 μm, tg = 1.5 nm, Eg
= 1010 GPa, and ρg= 1060 kg/m3, respectively. The
40

