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 چكيده        

پ   هاي ارتعاشي يكمشخصه پژوهش    نير اد اتصال  آلومينيوميمربوط به محل اتصال    يچينوع  لبه دو ورق  به صورت   ،تك 
منظور ارائه به    .ستشده ا  استفاده  آباكوسافزار  نرمسازي المان محدود از  براي مدل.  تئوري و المان محدود مطالعه شده است

از المانتر از شبيه بينانهمدلي واقع اتصاالت پيچي، سطح تماس در سطوح مشترك دو ورق با استفاده  هاي  سازي ديناميكي 
شبيه -االستيك صفر  ضخامت  با  برخورد  غيرخطي  است.پالستيك  شده  آزما  كي  سپس  سازي  ا  يشگاهيمدل  سازه    نياز 

ازاب  هاي طبيعي آنو فركانسساخته شده   پيچه  اعمالي به  از ب.  ها استخراج گرديدي مقادير مختلف گشتاور  ي  روزرسانپس 
هاي ارتعاشي سيگنال  ها و ايجاد لقي در آنها بر تابع پاسخ فركانسي و مشخصهبار پيچمدل المان محدود، تأثير نيروي پيش

دهد كه  العه قرار گرفت. نتايج نشان ميرد مطموهاي طبيعي، پارامتر انرژي، كورتوسيس و انحراف معيار  پاسخ شامل فركانس
سازي المان محدود اين نوع اتصاالت بكار  تواند جهت شبيهمدل اندركنش در نظر گرفته شده با قابليت اطمينان بااليي مي

ها  دازشرپ   ، هاشدگي پيچشلبراي  عيب     گيري  انجام  شد  كهها اين  نتيجهس از بررسي دادهگرفته شود. عالوه بر اين، پ 
پارامترهاي  و  زمان  يحوزه در از  به  سيگنال  سيكورتوسو    اريمع  انحراف،  گناليس  يانرژاستفاده  نسبت  ارتعاشي  هاي 

 . توانند اين عيوب را شناسايي كنندبهتر ميهاي طبيعي فركانس

 بروزرساني مدل. ؛ تحليل المان محدود ؛ اندركنش سطوح ؛  يچياتصاالت پ  ارتعاشات: كلمات كليدي

 دمهقم - ١

شل ميوقوع  پيچي  اتصاالت  در  فركانسشدگي  تغيير  باعث  نتيجه  در  و  سازه  معادل  سفتي  كاهش  باعث  طبيعي  تواند  هاي 

اندازهرتعاشي سازه ميهاي    امشخصه  با  اين تغييرات ميشود.  شدگي در اينگونه اتصاالت را شناسايي و  توان ميزان شل گيري 

اي از اقدامات و تحقيقات انجام شده توسط ساير محققين در  مقاله مروري خود خالصه  در     ]1[ و همكاران  Feiتخمين نمود.  

سازي شناسايي  هاي مختلف مدلزمينه پايش وضعيت در انواع مختلف اتصاالت پيچي را ارائه كردند. بر اساس تحقيق مزبور روش 

را ميشل به مدلشدگي  بر روش هاي  توان  ارتعاشي  لد،م[٥-2]المان محدود  [هاي  مبتني  بر آناليز  هاي  و مدل[٦] هاي مبتني 
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مونتاژ شده كه به علت    يچي اتصاالت پ   شناسايي پارامترهاي ديناميكيبه  [٩] ي  و جالل  انياحمدبندي نمود.  تقسيم  [٨-٧]تجربي  

و    انگياومونتاژ شده دارند، پرداختند.    يهاسازه  يكيناميبر رفتار د  يقابل توجه  ريتأث  يموضع  يريپذو ضربه  يريپذانعطاف  جاديا

بار    ش يدر سطوح مختلف پ را    يي هاكه لغزش  ي چيتك اتصال پ   ك ي  ي كيناميدر مورد رفتار د  يمطالعه تجرب  ك ي[10] همكاران  

شوند، حلقه    جاديا  شتريكوچك در اتصال ب  يهاها نشان دادند كه هر چه لغزش اند. آنارائه كرده  كند،يتحمل م  هاكيو تحر  چيپ 

ب حالت    شتريپسماند  م  ي ضويباز  ب  شوديخارج  سهم  هارمون  يشتريو  ط  يهاكياز  در  و    فيغالب  دارد  وجود  فركانس 

ط  يهاكيهارمون در  وجود    فيغالب  دهنده  نشان  سخت  كيفركانس  مدل  ي مكعب  يترم  حداق  يسازدر  به  منظور  به    لاست. 

قطع عدم  گرفتن  نظر  در  و  اول  ي هاتيرساندن خطاها  محدود  المان  مدل  كه  است  نتا  هيموجود، الزم  به  توجه    ي هاتتس  جيبا 

از تائمي  يروزرسانبه  يتجرب المان محدود، سنار  د يشود. پس  ع   ي هايويصحت مدل  المان محدود    يفرض  وبيمختلف  در مدل 

پاسخ  جاديا و  استخراج    يزمان  يهاشده  حالت  هر  با  شد  متناظر  استفخواهد  با  ا  ادهو  تأثمدل  نياز  مختلف    يپارامترها  ريها 

  ه صورت گسترده مطالعه خواهد شد.ها بسازه نيبر رفتار ا رگذاريتأث

هاي تجربي تست  - ٢  

آنال  هاي تجربيانجام تستدر   نمونه تحت    1مطابق شكل  شده است.    استفاده  چكش ضربه  كيتحر  به همراهمودال    زياز روش 

از جنس   آلومينيوم  تير  از دو  به هم متصل شده  T٦-٦0٦1بررسي متشكل  پيچ و مهره فوالدي  از شش  استفاده  با  تير  اكه  ند،. 

نمايش داده    1باشد. مشخصات هندسي در شكل  گيگا پاسكال مي  ٧0كيلو گرم بر متر مكعب و مدول يانگ   2٣00داراي چگالي  

پالس شده است . تجهيزات آزمايشگاهي شامل يك سيستم داده تاب، چكش ضربه مدل  ، لپB&K 20٥1، شتاب سنج  1برداي 

B&K 10گشتاور اعمالي   1اند. در جدول براي انجام آزمايش پيكربندي شده  2ه مطابق شكل باشد كهاي آنتي نويز ميو كابل  ٨٧

  هاي تحت بررسي ارائه شده است.  به هر پيچ در هر يك از حالت
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.مشخصات هندسي اتصال تك لبه پيچي ١شكل   

 
 

 
ك لبه پيچيتجربي آناليز مودال اتصال ت پيكربندي انجام تست. ٢شكل   

 
 
 

 
1 pulse data acquisition 
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هاي تحت بررسيهاي مختلف گشتاور اعمالي به هر پيچ در هر يك از حالتحالت ١جدول   

Experime
ntal ID. 

Bolt ID. 
1 2 3 4 5 6 

Ex. 01 1 1 1 1 1 1 
Ex. 02 3 3 3 3 3 3 
Ex. 03 5 5 5 5 5 5 
Ex. 04 10 10 10 10 10 10 

 

سازي المان محدودمدل - ٣  
بعدي هشت  هاي سهبا استفاده از المان  هانشان داده شده است. ورق   ٣پيچي تحت بررسي در شكل    ٦ود اتصال  مدل المان محد

در نظر گرفته شده    1بندي شده و خواص آن به صورت االستيك و مطابق جدول  مش  R٨D٣C  2گرهي با انتگرال كاهش يافته

باشد به صورت ها كه نشان دهنده خواص لغزشي اتصاالت مياست. معادله ساختاري غيرخطي بين تنش و كرنش در اين المان

  شود: زير تعريف مي
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، تنش  pE، مدول ناحيه پالستيک  eE) چهار پارامتر مجهول دارد: مدول االستيک  ١مدل برخورد تعريف شده در رابطه (

پارامتر    ySتسليم   از طريق كاليبره كردن نت  nو  به دست ميكه  المان محدود با نتايج تجربي  آيند. براي تعيين مقدار ايج مدل 

  :  ]2٣[ نيروي فشاري به ازاي هر گشتاور، از رابطه زير استفاده شده است 

)2    (  2(0.159 0.578 0.5 )T f HT F P d D      

باشند. در اين تحقيق به منظور در  مي  ٣مقدار ميانگين قطرهاي سر و بدنه پيچ   fDقطر ميانگين پيچ،    2dگام پيچ،    Pكه در آن  

، مجهول در نظر گرفته شده و مقادير آنها  H، و سر پيچ، T،٤ها، ضريب اصطكاك رزوه هاي نيروي پيچنظر گرفتن عدم قطعيت

شوند. در نهايت با اعمال نيروي متمركز، تحليل آناليز مودال به منظور استخراج  رساني مدل المان محدود تعيين ميپس از بروز

حالت  فركانس ديناميكي  تحليل  همچنين  و  مودها  شكل  طبيعي،  انجام  هاي  سيستم  فركانس  پاسخ  تابع  استخراج  جهت  پايا 

  پذيرفته است.  

 
لبه پيچ و مهره دو ورق آلومينيومي  بعدي اتصال تكمدل المان محدود سه -٣شكل   

بروزرسانی مدل المان محدود  -۴  
پيچ و  صفحات  مكانيكي  مشخصات  تحقيق  اين  عنوان  در  به  اصطكاك  ضرايب  و  چگالي  و  يانگ  مدول  شامل  پارامترهاي  ها 

اند. اين پارامترها ماتريس جرم و سختي به دست آمده را تحت تأثير قرار داده و در نتيجه با دقت  بروزرساني در نظر گرفته شده

 
٢‐dimensional 8‐node linear brick solid element with reduced integrationthree   

٣Average of the bolt cap and shaft diameters.   

٤thread   
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توان نتايج مدل المان محدود را بر نتايج تجربي منطبق ساخت. در اين تحقيق سه فركانس طبيعي اول كه در تابع  مناسبي مي

رابطه ([2٤] هدف   به منظور به حداقل رساندن خطاي بين فركانس) مورد استفاده قرار مي2ارائه شده در  هاي طبيعي  گيرند، 

  گيرند. گيري شده مورد استفاده قرار ميبيني شده و اندازهپيش
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بررسي نتايج  - ٥  
المان محد از بروزرساني مدل  با استفاده  ابتدا  المان محدود و  در  نتايج دو روش  به منظور تطابق  ود، مشخصات مكانيكي بهينه 

هاي المان محدود به همراه مقادير به دست آمده از  پارامترهاي اوليه مورد استفاده در تحليل  2شود. در جدول  تجربي تعيين مي

  روش بروزرساني ارائه شده است.  

المان محدود به همراه مقادير به دست آمده از روش بروزرساني هايپارامترهاي مورد استفاده در تحليل ٢جدول    

Parameter 
Steel Bolte Al Plates 

Initial Value Updated Value Initial Value 
Updated 

Value 

Young's 
modulus 

210 GPa 197 GPa 70 GPa 76 GPa 

Mass density 3-7850 kg.m 3-7480 kg.m 3-2700 kg.m 3-2508 kg.m 

Poisson's ratio 0.3 0.32 0.35 0.38 
Friction 
Coefficient 0 0.6H T     0 0.4, 0.52H T     

Constitutive 
equation Eq. (1) 

=0.3 MPapE=400 MPa, eE 
=2.5n=0.7 MPa, yS 

=0.8 MPapE=430 MPa, eE 
=1.8n=0.4 MPa, yS 

 

ه از نتايج تجربي و همچنين نتايج المان محدود با مقادير اوليه و نتايج المان محدود با مقادير  در سه حالت به دست آمد  1جدول  

نتايج ميبه مقايسه شده است. با توجه به  ارتعاشات  روزرساني شده پارامترها  بيان نمود كه  نوع اتصاالت تأثير  توان  اين  خمشي 

  غالب بر پاسخ ديناميكي آنها تحت شرايط مختلف بارگذاري خواهند داشت. 
  ٠٣.Exمنحني تابع پاسخ فركانسي براي حالت  ٣شكل 
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شكل مودهاي ارتعاشي اتصال ورق تك لبه پيچ و مهره  ٤شكل .  

آمده از نتايج تجربي و مدل المان محدود بروزرساني شده  به دست    Ex.0٤منحني تابع پاسخ فركانسي براي نمونه    ٥در شكل  

دارند، اما    يمشابه  باًيهر دو مدل رفتار تقر  يفركانس  يهاف يط   گردد،يمالحظه م  ٥  همانطور كه از شكلنشان داده شده است.  

قطع خطاها  مختلفي  هاتيعدم  مرزي  ،يريگاندازه  يخطاها  ، يسازمدل  ي مانند  شرايط  نو  اثر  ا  ي طيمح  يزهايو    جاد يباعث 

شود كه با افزايش گشتاور ، فركانس طبيعي اول،  مشاهده مي  ٥و    ٣هاي  با مقايسه شكل.  گردديم  هااز دامنه   ياختالف در برخ

  يابد..  درصد كاهش مي 1٨درصد و  ٥درصد،  1٣دوم و سوم به ترتيب در حدود 

 
بروزرساني شده  منحني تابع پاسخ فركانسي براي نمونه  ٥شكل   

هاي  به دست آمده از تست 1هاي مختلف تست تجربي مطابق جدول مقادير سه فركانس طبيعي اول براي حالت ٣ر جدول د

 تجربي و مدل المان محدود بروزرساني شده، ارائه شده است  

١هاي مختلف تست تجربي مطابق جدول . مقادير سه فركانس طبيعي اول براي حالت٣جدول   

Sample ID. (Bolt 
Torque) 

Eigenfrequenci
es 

Experime
ntal (Hz) 

Updated 
result (Hz) 

Error 
(%) 

Ex. 01 (1 N.m) 
1 616 598 3.1 
2 1722 1693 1.6 
3 6084 6012 1.2 

Ex. 02 (3 N.m) 
1 640 634 5.6 
2 1860 1802 3.1 
3 6420 6379 2.3 

Ex. 03 (5 N.m) 
1 647 701 8.7 
2 1903 1814 4.6 
3 6560 6488 1.1 

Ex. 04 (10 N.m) 
1 699 748 7.0 
2 2249 2380 5.8 
3 7999 8105 1.3 

 

به منظور مطالعه رفتار غيرخطي اتصاالت پيچي، منحني تابع پاسخ فركانسي به ازاي مقادير مختلف دامنه نيروي تحريك و در  

هاي فركانسي به  ه با افزايش دامنه نيرو، منحنينشان داده شده است. ك Ex. 01براي نمونه  ٦حوالي مود اول خمشي در شكل 

هاي  منحني تابع پاسخ فركانسي براي حالت  ٧باشد. شكل شوند كه نشان دهنده كاهش ميرايي سيستم ميصورت باريك مي

دهد كه با كاهش ضريب اصطكاك، فركانس رزونانسي كاهش يافته و منحني به صورت مختلف رسم شده است. نتايج نشان مي

  باشد. ش ميرايي معادل سيستم ميشود كه نشان دهنده افزايتيز با دامنه بزرگ مي نوك
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. منحني تابع پاسخ فركانسي حوالي رزونانس اولين شكل مود خمشي سيستم ٦شكل   

    
مهره بار و (ب) تأثير ضريب اصطكاك بر منحني تابع پاسخ فركانسي اتصال پيچ و (الف) تأثير دامنه نيروي پيش .٧شكل   

از سيگنال مفيد  اطالعات  آوردن  به دست  ارتعاشي،  به منظور  انحراف معيار   ٣هاي  و    ٦، كورتوسيس٥ويژگي آماري شامل ريشه 

  شوند.  كه به صورت زير قابل محاسبه هستند، استخراج مي ٧انرژي سيگنال 
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ها اعمال  نيوتن متربه تمام پيچ 10در نظر گرفته شده است كه در آن گشتاور يكسان    Ex.0٤در اين تحقيق شرايط عادي حالت  

ه و گشتاور آن كاهش يابد.. در جدول  شدگي شدها دچار شلشود. شرايط غير عادي اتصال حالتي هست كه در آن يكي از پيچمي

هاي اتصال ارائه سناريوي مختلف گشتاور پيچ  1٣المان محدود براي    هاي ارتعاشي به دست آمده از تحليلهاي سيگنالويژگي  ٤

، براي افتد ها اتفاق ميشود كه در صورت بروز عيب در اتصال كه به صورت لقي در پيچشده است. با توجه به نتايج مشاهده مي

نمونه   باشد. همچنين، بر  باشد كه مقداري بسيار ناچيز ميمي  %1.٣در حدود    No.0٥و عيب حالت    No.0٤حالت سالم، يعني 

يافته    No.0٤كاهش نسب به    %٨در حدود    No.0٣بيني شده براي عيب حالت  شود كه فركانس پيشاساس نتايج مشاهده مي

باشد و اين روش  بيني نوع لقي بسيار ضعيف ميت استفاده از فركانس طبيعي در پيشتوان بيان نمود كه دقاست. بنابراين، مي

  شدگي در اتصاالت نيست.گو باشد و معياري مناسب جهت تخمين شروع شل تواند پاسخهاي زياد ميشدگيبراي شل

 
٥ Standard deviation 
6 Kurtosis 
7 Impulse factor 
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٧ 

رژي سيگنال نشان از روند افزايش مقدار انرژي سيگنال است. افزايش مقدار ان  ٤يكي ديگر از پارامترهاي تحت بررسي در جدول  

از معيوب بودن يك سامانه مكانيكي است. با توجه به نتايج  دامنه نوسانات بوده و به معناي آشفتگي بيشتر آن و نشانه  اي مهم 

مي  ٤جدول   شل مشاهده  تشخيص  براي  مناسبي  معيار  سيگنال  انرژي  پارامتر  پيچشود  در  ميشدگي  اتصاالت  با  هاي  و  باشد 

به منظور پيشيت اطمينان بااليي ميقابل اين معيار  انحراف معيار شاخصي  بيني عيوب و طبقه توان از  بندي آنها استفاده نمود. 

اي بين دو  توان بيان نمود كه در صورت بروز لقي در اتصاالت رفتار ضربهسنجش پراكندگي مقادير يك سيگنال است. مي  جهت

پارام در نتيجه اين  بروز شلتواند با دقت مناسبي جهت پيشتر نيز ميورق شدت يافته و  شدگي در اتصاالت به كار برده  بيني 

پيش  ٨شود. در شكل   نيروي  مختلف  ازاي مقادير  به  زماني سيستم  اين شكل  پاسخ  در  كه  است. همانطور  داده شده  نشان  بار 

ها  صلب در نظر گرفته شود كمتر از ساير حالت  آل واي در حالتي كه اتصال به صورت ايدهشود ميرايي معادل سازهمشاهده مي

هاي ميكرو لغزش بيشتر بار ميرايي اتصال به علت ايجاد حركتباشد. اين نتايج نيز حاكي از آن است كه با كاهش نيرو پيشمي

  باشد.  شده و در نتيجه اين امر سبب اتالف بيشتر انرژي در سازه تحت ارتعاش مي

هاي اتصالسناريوي مختلف گشتاور پيچ ١٣المان محدود براي  هاي ارتعاشي به دست آمده از تحليلهاي سيگنالويژگي .٤جدول   

Scenario 
No. 

Bolt ID.  Signal Features 
1 2 3 4 5 6  Re Rsd Rk ω1 

No.01 1 1 1 1 1 1  1632 0.46 6.7 616 
No.02 3 3 3 3 3 3  1430 0.42 5.1 640 
No.03 5 5 5 5 5 5  954 0.38 4.0 647 
No.04 10 10 10 10 10 10  467 0.08 2.5 699 

No.05 10 5   10   5   10   5    738 0.17 3.1 690 

No.06 1   10   10   10   10   10    624 0.16 3.2 680 
No.07 3   10   10   10   10   10    659 0.12 3.1 684 
No.08 5   10   10   10   10   10    612 0.12 2.8 686 
No.09 7   10   10   10   10   10    599 0.09 2.8 692 
No.10 10   10   10   1   1   1    1582 0.31 5.3 637 

No.11 10   10   10   3   3   3    1204 0.26 4.8 645 

No.12 10   10   10   5   5   5    738 0.19 3.1 661 

No.13 10   10   10   7   7   7    561 0.14 3.2 687 

 

 
سيستم به ازاي مقادير مختلف نيرو پاسخ زماني  .٨شكل   

گيرينتيجه  - ٥  
تحريك كوچك داراي رفتار خطي ميچيپ اتصال   ازاي دامنه  ورق به  فركانسي دو  را ميباشد و  از  هاي طبيعي  استفاده  با  توان 

افزاي  با  كرد.  تعيين  تصادفي  سيگنال  با  تحريك  يا  و  مودال  پاسخ  تست  تابع  و  شده  غيرخطي  رفتار سيستم  تحريك،  دامنه  ش 
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٨ 

باشد..استفاده از روش بروزرساني مدل،  شوندگي در سيستم ميفركانسي نشان دهنده تمايل پيك منحني به سمت چپ و اثر نرم

ا استفاده از آن رفتار  گذارد كه ب بيني كرده و مدل المان محدود دقيقي را در اختيار ميپارامترهاي مدل را با دقت مناسبي پيش

توان با دقت بااليي مطالعه نمود..استراتژي ارائه شده در اين تحقيق با دقت باال و نياز به كمترين زمان  ديناميكي سيستم را مي

هاي المان محدود  بيني كرده و به راحتي قابل اعمال به مدلاتصاالت پيچي پيش مشتركمحاسباتي اثرات غيرخطي را در سطوح  

  باشد.  استفاده در اين زمينه مي مورد
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