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بامتناهیباطولمدرجتابعیورقیکدرداصتراگسیلافتسازیبهینه

هدفه-چنداستفادهازالگوریتمژنتیک
 

،سهرابآسترکی*فر،علینوریمیالدمهدوی

 شهید ستاریدانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه هوایی 



چکیده
 مطالعده  هدفده  -چندد  ژنیتک الگوریتم از استفاده با متناهی -طول با تابعی مدرج های ورق در صدا تراگسیل افت سازی بهینه مقاله، این در

 هدا  ایدن سدازه   دایصد تدوان   تراگسدیل  ایمؤثر بدر  (پارامترهایهای ) سنجه شبهو بهینه نمودن هدف اصلی این مقاله، شناسایی  .استشده 

، معادالت حاکم بر سپس ند.کالسیک صفحات نازک به دست آمد نظریه استفاده از اب ،ورق یدینامیک معادالتابتدا  ،در این راستا. باشد می

 اتاثدر . شدد سدازه محاسدبه   اِل(  )تی تراگسیل افت ضریب مرزی شرایط اعمال با ،سپس. شد راسس استخراجنظریه انتشار موج با توجه به 

از  بدا اسدتفاده   صدا تراگسیل افت سازیبهینه ادامه در. گرفت قرار بررسی مورد عددی صورت به صدا تراگسیل بر افت مؤثرهای  سنجه شبه

سدازی،   هدف از بهینده . شد اجراء اِی( جی اِس )اِن ژنتیک الگوریتممغلوب در  -غیربندی هدفه با استفاده از رتبه -سازی چند بکارگیری بهینه

بحرانی ورق نیز بده عندوان قیدد     بسامد است.سازی وزن آن  زمان با کمینه هم مدرج تابعیورق صدا در  تراگسیلبیشینه نمودن مقدار افت 

 ،ورق ابعداد  ها،الیه ، ترتیب قرار گرفتنورق ضخامت مدرج تابعی، ورق های جنس الیه دهند نشان می نتایجدر نظر گرفته شده است.  مساله

 .دارند هاسازه این طریق از داص توان تراگسیل کاهش در مهمی نقش برخوردی، موج زاویه و (توان حجمینمای قاعده توانی )

 

 .سازیالگوریتم ژنتیک، بهینه، نمای قاعده توانی ،اِم( جی )اِف تابعی ورق مدرج، صداتراگسیلافت :هاکلیدواژه

 

قدمه.م6

و مدواد بده همدراه     زمینده مهندسدی     های اخیر در  پیشرفت

های با کیفیت، به کالس جدیدی  نیازمندی به ساخت سازه

این  منتهی شد. 2اِم( جی )اِف یمدرج تابعمواد  به ناماز مواد 

 دهندده، این مواد با توجه به پیوستگی ترکیب مواد تشکیل

 ضدریب  و سدختی  سدایش،  بده  مقاومدت  مکانیکی، مقاومت

. [2] دارندد  کامپوزیت مواد به نسبت باالیی حرارتی هدایت

تددراکنش بددین ارتعاشددات پنددل و محددیط اطددراف، یکددی از 

هدا  باشد. پنلها میموضوعات بسیار مهم در مهندسی سازه

هدا  ای هواپیماها و موشکاغلب در بدنه و دیگر اجزای سازه

ملزومدات  ها نده تنهدا   گیرند. این پنل می قرار مورد استفاده

بلکه به عنوان عدایق  ، کنندای را برآورده میاستحکام سازه

 شده از محیط اطراف نیز صوتی جهت کاهش صدای منتقل

سازی رفتار ارتعاشداتی ناشدی   کنند. بنابراین بهینهعمل می

ها یکی از موارد بسدیار مهدم در طراحدی    این پنل صدایاز 

ایدن مدواد بدا     صدوتی سازی رفتار الگو[. 1] باشد ها می سازه




 anouri@ssau.ac.ir نویسنده پاسخگو: 
1 FGM; Functionally Graded Materials 

هدای  هدا بده رو   ی عملکدرد آن بسدامد توجه به محددوده  

ها بدا ضدخامت کدم،    پذیرد. در این ورقمختلفی صورت می

در راستای عرضی که از تنش برشدی   ای هتغییر شکل صفح

ت افد سدازی  باشد. بهینهمی نظر قابل صرف گردد، ناشی می

 تدر  کدم  مددرج تدابعی  صدفحات  در صددا   1اِل( تراگسیل )تی

 ندااد هاشمی حققین مورد مطالعه قرار گرفته است.م توسط

 خدوا   روی صدوتی  عدایق  عدددی  سازی شبیه همکاران و

یدک   . هانگ و همکاران[3] انجام دادند مدرج تابعی  وادددم

 مدرج تابعی هایدر پنل صدا تراگسیلبرای  تحلیلی الگوی

. [4] مدداتریس گسددتر  دادنددد اسدداس رو ، برمتندداهینا

از  داص تراگسیلدانشجو و همکاران یک حل تحلیلی برای 

تغییدر   نظریده از بدا اسدتفاده    مدرج تدابعی ضخیم  هایورق

رنجدی محاسدبه   . [5] دادندد شکل مرتبده سدوم پیشدنهاد    

را بدا   تنداهی هدای نام  پاندل  دایصد  تراگسدیل ضریب افدت  

مدورد   مرتبه اول برشی به صورت تحلیلی نظریهاستفاده از 

ناشی  ارتعاشی پاسخ و همکارانکومار. [6] بررسی قرار داد

بیضوی تحت بار حرارتی  مدرج تابعی هایدیسک دایص از


2 TL; Transmission Loss 





هدفه-بااستفادهازالگوریتمژنتیکچندمتناهیدریکورقمدرجتابعیباطولداصتراگسیلسازیافتبهینه

 6931/پاییزوزمستان2مجلهانجمنمهندسیصوتیاتایران/سالپنجم/شماره



23



 داص تراگسیلافت  راسس و همکاران .[7] را بدست آوردند

 صوتیگاه ساده و سپر با تکیه متناهیبرای ورق مستطیلی 

. [8] نمودندد صورت تحلیلی محاسبه  بهرا نهایت با طول بی

هددای بدده داخددل ورق داصدد تراگسددیلافددت النددگ و دیددم

و همکاران  . وانگ[9] ساندویچی را مورد مطالعه قرار دادند

سددازی وزن ورق بددا اسددتفاده از الگددوریتم ژنتیددک، بهیندده 

و مکدانیکی   صدوتی ساندویچی را با باالنس نمودن خدوا   

، 1124نددوری و آسددترکی در سددال  . [21] انجددام دادنددد 

در یددک پوسددته   داصدد تراگسددیلسددازی افددت   هبهیندد

 تابعی نازک را مدورد مطالعده قدرار دادندد    مدرج ای استوانه

زنبدوری مدورد    هدای النده   پانل دایص تراگسیلافت . [22]

و همکداران   جوندگ توسدط  هدای دریدایی    استفاده در سازه

بددرای  2رمددو نظریددههددا از  رسددی قددرار گرفددت آنبرمددورد 

استفاده نموده و نتدایج آن را   داص تراگسیلافت بینی  پیش

 [.21] نتایج تجربی مورد مقایسه قرار دادند با

هدای  ورق دایصد  تراگسدیل سازی افت بهینه، قالهم در این

الگوریتم ژنتیک مورد  طریق از متناهیمدرج تابعی با طول 

مددرج   ماده ابتدا در منظور، مطالعه قرار گرفته است. بدین

 نظریهو سپس با استفاده از  گرفتهمورد ارزیابی قرار  تابعی

بدا   مددرج تدابعی   ورق حرکت معادالت ای،کالسیک صفحه

هدای طبیعدی    بسامدو  مدهآگاهی ساده بدست  شرایط تکیه

با نتایج دیگر محققان مدورد مقایسده قدرار گرفتده      ،حاصل

بدا معدادالت    تنداهی طول مارتعاشی ورق با  معادالت است.

زمان معادالت، افدت   با حل هم و شده)کوپل(  جفت  صوتی

های به صورت تحلیلی با همگرا نمودن سری داص تراگسیل

هدای   سدنجه  شدبه گردد. در ادامه اثدر  محاسبه می نهایتبی

مدورد بررسدی    داصد  تراگسیلمختلف بر افت  (پارامترهای)

، قرار گرفتده و در نهایدت بدا اسدتفاده از الگدوریتم ژنتیدک      

 انجام گردیده است. داص تراگسیلسازی افت  بهینه
 

.تشریحمسأله2

 نحدوه  همدراه  به را مطالعه مورد مسئله کلی نمای 2شکل 

 مدوج  دهدد. یدک  مدی  نمدایش  هدا سازه اینر د امواج انتشار

   ضدخامت  به مدرج تابعی ورق یک به θزاویه  با ایصفحه

 کند.برخورد می  bو a عرضی ابعاد با و
 


1 Moor’s theory 

 
گاهی  پنل دارای شرایط تکیه یکای با برخورد موج صفحه 6شکل

 ساده.
 

در جددول   مدرج تدابعی ورق  هندسی و مشخصات فیزیکی

 شده در نظر گرفته موادمکانیکی  است. خوا  شده ارائه 2

 .  ندا هنشان داده شد 1در جدول  ،ورق هایالیه در
 

.ورق مدرج تابعی فیزیکی و هندسی خوا 6جدول

 واحد مقدار  سنجه شبه متغیر

a 4/1 ورق طول  متر 

B 15/1 ورق عرض  متر 

ورق ضخامت  H 112/1  متر 

میرایی ضریب  𝜉 116/1  - 

امواج  سرعت

 هوا در صوتی
C 343 متر/ثانیه 

ρ 12/2 هوا چگالی  
کیلوگرم/ 

 مترمکعب

 موج زاویه

 برخوردی
φ  ،θ 

 45و  1

 درجه
- 

 موج فشار

 برخوردی
Pi 2 پاسکال 

نمای قاعده توانی 

 )توان حجمی(
N 21 - 

 

در نظدر   فلدز  -صدورت سدرامیک   هدا بده  ی چینش الیهنحوه

بده   مددرج تدابعی  مداده  سرامیک و فلدز  ، که ندا گرفته شده

ت افد  ضریب محاسبه هدف، .هستند آلومینا و فوالدترتیب 

سددازی افددت سددازه، بهینددهایددن  دایصدد اِل( )تددیتراگسددیل 

هدای   سدنجه  شدبه  بررسدی  نیدز  و بدسدت آمدده   تراگسدیل 

 دایص تراگسیل افت ضریب بر مؤثر فیزیکی (پارامترهای)

 .باشدمی موجود مرزی شرایط به توجهبا  نظر مورد سازه
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 .مکانیکی جنس ورق مورد استفاده خوا 2جدول

 فوالد آلومینا متغیرها
 گرافیت

 اپوکسی
 آلومینیوم

 یانگ مدول

 )گیگاپاسکال(
14/311  8/117  

237(x) 

21(y) 
71 

16/1 پواسون ضریب  1/3  3/1  3/1  

کیلوگرم/ چگالی )

 (مترمکعب
3691 8266 1711 2551 

 

 
 .مدرج تابعیمستطیلی ورقهندسه 2شکل



ورقودینامیکبرخوردیصوتیموج.9

ندازک، معدادالت حرکدت     ورقکالسدیک   نظریهبا توجه به 

 به صورت زیر خواهدد بدود   ورقحاکم بر ارتعاشات خمشی 

[23]: 

(2   ) 
D

p i

w w w w
D (D D ) D ( ) C

tw x y y

w
m ( ) P (x , y )

t

   
   

   


 



4 4 4

11 12 33 224 2 2 4

2

2

2 2

2



ثابدت میرایدی    CD ،جرم در واحد سدط   mp در رابطه فوق،

 .است ورقجابجایی w و (ویسکوزلزج )

بدا   2بگیرید که مطابق شکل را در نظر  ای صفحهیک موج 

 .کندد گاهی ساده برخدورد مدی   نل دارای شرایط تکیهیک پ

ندل را  بوده و پ   ی نوسان ورودی دارای دامنه یموج فشار

و  ورقعمود بر    تحت زاویای 
i
نل مدورد  ی پدر صفحه 

دهددد. فشددار مددوج برخددوردیبرخددورد قددرار مددی
i

P x y( , را (

   :[6] توان به صورت زیر نشان داد می

(1) 
i i i i i i

P x y P exp[i( t kx sin cos ky sin sin )]       ( , ) 
k،ی فوقدر رابطه  ω / c     πf / c 0  عدد موج بوده وکه 02

 باشددد. هنگددامی کدده مددوج صددوتیتحریددک مددی بسددامد  

یابدد،  انعکداس مدی   نلپتوسط سط   پنلبرخوردکننده به 

ایدن فشدار را فشدار     گدردد، دو برابر می نلپفشار در سط  

دهندد و  نشدان مدی       انسداد یا فشار بلوکده نامیدده و بدا   

،داریم
b i

P x y t P x y t 2( , , ) ( , , ) . 

است که  موج برخوردیطور که گفته شد فشار  نیز همان   

 جدایی کده فشدار    از آن کندد.  عمدل مدی   نلپبر روی سط  

 ورقاست، جابجایی پایدار  (هارمونیکهماهنگ ) برخوردی

 خواهد بود، به طوری که: هماهنگنیز 

(3) w x y t W x y exp iωt( , , ) = ( , ) ( ) 
دامنده  تدوان  گداهی سداده، مدی    بدا شدرایط تکیده    نلپبرای 

Wجایی جابه x y( ,  نامتنداهی ه صورت یک سدری  را ب ورق(

 :صورت زیر نوشته ب

(4) 
m n

m n

mπx nπy
W x y W sin sin

a b

 

  
1 1= =

( , ) ( ) ( ) 

، yو  xبه ترتیب طول پنل در راستای  bو  aدر رابطه فوق، 

 پایددار  حددل  کده  جدایی  آن از. باشدند  جابجایی کلدی می و

 4 معادلده  نمایدد،  ارضدا  نیدز  را مرزی شرایط باید 3 معادله

 مددورد داردپایدد حددل اییدفضدد شدبخدد جهدددت وانددتدد مددی

 را برخدوردی  مدوج  فشدار  بندابراین  بگیدرد،  قددرار  فادهاستد

 ه صورت زیر نشان داد:ب توان می

(5)  i i i i

m n

m x n y
exp - i k sin x cos y sin sin sin

a b

 

 

 
      

1 1

2 ( ) ( ) ( ) 

که
m n

P  صدورت زیدر    هبد اسدت و   خدوردی رموج بفشار دامنه

 :گرددتعریف می

(6) 
 

a b
i

m n i i i
x = y =

exp i k sin x cos y sin
ab

m x n y
sin sin dx dy

a b

  

 




  0 0

8
- ( )

( ) ( )

 

(7) 
m n i m n

P P  8 

 که در رابطه فوق:

(8) α               
β               

(9) 

   

 
 

 
 

i i

m iαm

i
s ign sin θ cos       if m π α

I
e

m π      if m π α

m π α




 




 
 

 
 

2 2

2 2

2 2

2

1 1

   

 
 

 
 

i i

n iβn

i
s ign sin θ cos        if nπ β

I
e

nπ       if nπ β

nπ β




 




 
 

 
 

2 2

2 2

2 2

2

1 1
 

جابجایی مودال
m n

W،  در  5و  4گدذاری معدادالت    با جدای

 آید:به دست می 6معادله 
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(21    )                          m n

m n

D

P m n

P

P
W

iC ω
m ω ω

m



 
2 2

( ( )

 

 که
m n

ω
 .دنباشمی ورق طبیعی هایبسامد

روابدط  از گاهی ساده  شرایط تکیه با ورقهای طبیعی  بسامد

 :[24] آید زیر به دست می

(22  )                    
 

 

 

 

C A α A β

C C A A αβ

C A α A β

C C B α B B αβ

C C B β B B α β

C D α D D α β D β

  

   

  

   

   

   

2 2

11 11 66

12 21 12 66

2 2

22 66 22

3 2

13 31 11 12 66

3 2

23 32 22 12 66

4 2 2 4

33 11 12 66 22

2

2

2 2

            

 

(21)  

    

m n m n

m n m n m n

m n m n

U UC C C

C C C V V

C C C W W

        

        
   

        

                

11 12 16 1

2

12 22 26 1

16 26 66 1

 

mπکه در آن
α

a
،nπ

b
 و و ورقطبیعدی   بسامد A، 

B و D ها وضرایب سختی1
در متوسط چگالی جدرم ورق   

          [.23] واحد سط  از صفحه میانی است

توان نیروی نل میکلی و سرعت پجایی با معلوم بودن جابه

ندل را محاسدبه نمدود. فشدار مدوج      اعمال شدده بدر روی پ  

 ، بدا اسدتفاده از  ندل پای دور از سدط    شده در نقطده  منتقل

 انتگرال رایلی قابل محاسبه خواهد بود:

(23) 
 , exp cos

 

    
       






  



 



 

2

1 1

2 2
t

m n m n

m = n =

a b r s in
(r, ) = i t a bs in

r c c

W

 

(24) 

   

 
 

 
 

i i

m iαm

i
s ign sin θ cos      if m π α

I
e

m π     if m π α

m π α




 




 
 

 
 

2 2

2 2
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 زیر نوشت: صورت توان بهرا می شده شدت موج منتقل
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 .باشد می نسبت میرایی بحرانی در رابطه فوق

شده منتقل دایتوان ص t
 ،بدر   ینیز با ادغام شدت صوت

:شدای موهومی محاسبه خواهد  کره روی یک میدان نیم
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  ندل از کننده به سدط  پ  توان موج صوتی برخورد چنین هم

 دست خواهد آمد:ی زیر برابطه
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( ) 

ای برای یک موج صفحه (اِل تی) تراگسیلو در نهایت، افت 

قابدل محاسدبه    11ی نل از رابطده کننده به سط  پبرخورد

 :[25] خواهد بود

(11) i

t

T L  lo g
 
 
 

10= 

 تراگسدیل سدازی مقددار افدت    هدف بیشدینه  مقاله،در این 

سدازی  کمینده و  متنداهی ورق مدرج تابعی با طدول   صدای

نیز به عنوان قید ورق بحرانی  بسامد آن بوده ووزن توأمان 

رابطه زیر بیان ریاضی تابع  مساله در نظر گرفته شده است.

 دهد.هدف را نشان می

(12) 
( av )

cr /

m ax T ransm issionLoss ( )f (h , N , a / b )

m in W eigh t / W eigh t ( )f (h , N )

F H z

0

1

52 416

  

 



 

،ورق بیانگر وزن Weight که
cr

F و ورقبحراندی   بسامد α 
د که اهمیت هر کددام از توابدع   نباشمینیز یک ثابت وزنی 

 .دندههدف را متناسب با شرایط و نیاز طراح نشان می
 

نتایجعددی.4

مدرج تابعی به منظور بدست آوردن نتایج عددی، یک ورق 

بدا شدرایط   آلومینیدوم   -از جدنس آلومیندا   مستطیلی شکل

در نظدر گرفتده    1 مرزی ساده مطابق با مشخصات جددول 

ها، ابتدا همگرایدی  بودن سری نامتناهی. با توجه به شود می

ها مورد بررسی قرار گرفته و سپس به اعتبارسنجی و سری

ه دا پرداختد صد  تراگسدیل اثر پارمترهای مختلف روی افدت  

شده است.  ارائهسازی  نتایج بهینهنیز در پایان  شده است.

 

همگرایی.4-6

 استفاده هامودهای کافی در تحلیل الزم است از تعداد

دای ص تراگسیل افت مقدار صورت این غیر در گردد،

الگوریتم  3شکل  بود خواهد باال دست شده محاسبه

 این برقراری برای. دهدهمگرایی در این تحلیل را نشان می

 گرفته نظر در همگرایی حلقه یک ،بسامد هر در الگوریتم
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 دستگاه اول، مود از ،بسامد هر در بنابراین .شودمی

 یافته را مجهوالت و نموده حل را صوتی ارتعاشات معادالت

 آورد،به دست می مود آن در را داص تراگسیل افت مقدار و

 مود از حاصل افت مقدار با را آمده  دست به مقدار سپس

  از تر کم مقدار دو بین اختالف اگر کند،می مقایسه قبلی
. شودمی تکرار بعدی مود برای مسیر نباشد، بل دسی 7-21

 در افت مقدار اختالف که یابدمی ادامه زمانی تا امر این

 صورت بل گردد. در این دسی 21-7تر  ، کمnاز  +2n مود

دا ص تراگسیلارضاء گردیده و مقدار افت  یهمگرای شرط

خا  در شکل مود  بسامددست آمده، مقدار مربوط به  به

 نظر مورد هایبسامد برای حل روند این و باشدمربوطه می

 . شودمی تکرار مسئله
 

 
 .داص تراگسیلالگوریتم همگرایی محاسبه افت 9شکل

 

در  تدابعی رج را برای یک ورق مد همگرایینمودار  4 شکل

. دهدد مدی  نشدان  هرتدز  11121 و هرتز 2111 هایبسامد

دهندد کده بدا افدزایش بسدامد       آمده نشان می  نتایج بدست

 گردند.  تعداد مودهای مورد نیاز برای همگرایی نیز زیاد می
 

 
 بسامددر  مدرج تابعیتخت  ورقمنحنی همگرایی برای 4شکل

 .هرتز 111,21و  2111
 

اعتبارسنجی.4-2

 شدده در ایدن تحقیدق،    منظور اعتبارسنجی نتدایج ارائده   به
های طبیعدی  بسامدهای طبیعی بدست آمده با نتایج بسامد

دیگر محققان مدورد مقایسده قدرار گرفدت. بررسدی نتدایج       

خدوانی   هدم  یکدیگردهند که نتایج با  بدست آمده نشان می

بسیار خوبی دارند. این نتایج بده همدراه درصدد خطاهدا در     

 اند نشان داده شده 3جدول 

سدنجی، افدت تراگسدیل صددای      چنین به منظور صحت هم

بدست آمده در ایدن تحقیدق بدا نتدایج راسدس بدرای ورق       

. کده  مورد مقایسه قرار گرفته است 5آلومینیومی در شکل 

 .دیگر است ها با هم خوانی خوب آن دهنده هم نشان

 

اثرجنسمادهمدرجتابعی.4-9

 ضریب روی بر شده انتخاب ماده جنستأثیر در این قسمت 

مددورد بررسددی قددرار گرفتدده اسددت.  داصدد تراگسددیل افددت


 با نتایج دیگر محققان. بدست آمده طبیعی هایمقایسه بسامد9جدول
N  (m,n) [22] عمنب تحقیق حاضر  خطا درصد خطا درصد [21] منبع 

1 

h= 15/1 %4 465 461 441 (2و2)   5% 

h= 2/1  
%3 914 921 881 (2و2)  1%  

(1و1)  3481 3363 3183 3%-  6%-  

21 

15/1 h= (22و) 5 188 191 175%  4.5% 

h= 2/1  
%4.5 571 575 546 (2و2)  4.1%  

(1و1)  1271 1175 1146 4.5%  6%-  
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 آمده برای ورق بدست دایص تراگسیلافت مقایسه5شکل

ی.آلومینیوم


(، فدوالد  -)آلومیندا  مددرج تدابعی   مداده  سهها از جنس ورق

 .اند شده نتخابااپوکسی( و آلومینیوم  -)گرافیت کامپوزیت

و  2له در جدددول أمسدد فیزیکددی و هندسددی  مشخصددات

 ارائده  1 جددول  مداده در  سده  ایدن  بده  مشخصات مربدوط 

شود که تغییراتدی   مشاهده می ورقبا تغییر جنس . اند شده

که افت  از جمله آن ،پذیرد صورت می داص تراگسیلدر افت 

تدر   در مواد بدا سدختی و چگدالی بداال، بدیش      داص تراگسیل

. تغییددرات ضددریب پواسددون بددر افددت (6)شددکل  باشددد مددی

ر را مدول یانگ ثترین ا باشد و بیش ناچیز می داص تراگسیل

ای کده مداده   دارند به گونه داص تراگسیلت افو چگالی در 

را نسدبت   داص تراگسیلافت  ترین مقدار بیش، مدرج تابعی

آلومینیوم در محدوده جرم کنترل، میدزان  به دو ماده دارد. 

تری نسبت به کامپوزیدت دارد و   بیش دایص تراگسیلافت 

کامپوزیت هم در محدوده سختی کنتدرل، شدرایط بهتدری    

 .خواهد داشت مینیومنسبت به آلو
 

 
 .سه ماده مختلف دایص تراگسیلمقایسه افت 1شکل

 

 

اثرضخامتورق.4-4

 بدرای ورق مددرج   داصد  تراگسدیل به منظور مقایسه، افدت  

 شدده ه داد نشدان  7ابعی با سه ضخامت مختلف در شکل ت

ورق  ضدخامت در  افدزایش دهندد کده    نتایج نشان می .است

 برخوردیی صوت امواج تر بیش انعکاس موجب مدرج تابعی

افدت   ضدریب  بهبدود  موجدب  نتیجه در و شده سازه این به

 .گرددمی آن دایص تراگسیل

 

 
حسب ضخامت  بر مدرج تابعیورق در  داص تراگسیلافت 7شکل

 آن.

 

اثرزاویهبرخوردموج.4-5

 بدر  مدرج تابعیورق  زاویه موج برخوردی به اثر 8در شکل 

 است. در گرفته قرار بررسی مورد سازه عملکرد صوتی ویر

 61درجده،   45 درجده،  31 به صدورت  این بخش سه زاویه

 در که طورهمان .اندشده گرفته نظر در مقایسه برای درجه

زاویه موج برخوردی  افزایشبا است،  شده داده نشان شکل

 و کندافزایش پیدا می داص تراگسیل، میزان افت ورقروی 

 گردد. می آناِل  تی ضریب بهبود موجب نتیجه در
 

 
زاویه حسب  بر مدرج تابعی ورقدر  داص تراگسیلافت 8شکل

 .برخوردی
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اثرابعادورق.4-1

به منظور بررسی اثر ابعاد ورق بر افت تراگسیل صددا، سده   

اندازه مختلف از نسبت طول به عرض ورق در نظدر گرفتده   

. افزایش ابعداد ورق،  ندا نشان داده شده 9شده که در شکل 

شدود، علدت    باعث کاهش میزان افت تراگسیل در ورق مدی 

. یابدد  این است که با افزایش ابعاد، صلبیت ماده کاهش مدی 

 تدر  محسدوس  پایین های بسامد در خصو  به وضعیت این

 ورق بدر  ابعداد  افدزایش  اثر باالتر های بسامد در اما باشد، می

 .شود می ناچیز
 

 
 ابعاد ورق.حسب  بر تابعیمدرج ورق در  داص تراگسیلافت 3شکل

 

هااثرتغییرالیه.4-7

اثر تغییر الیه باالیی و پایینی ورق مدرج تدابعی، در شدکل   

نشان داده شده است. با توجه به اینکه آلومینا سدختی   21

در صدورت اسدتفاده از   ، 21مطدابق شدکل   تدری دارد،   بیش

سرامیک بده عندوان الیده بداالیی، افدت تراگسدیل صددای        

چنین  دهد. هم در محدوده سختی کنترل رخ میتری  بیش

به دلیل پایین بودن چگالی آلومیندا نسدبت بده فدوالد، در     

، افدت تراگسدیل   ییصورت استفاده از فلز به عنوان الیه باال

 شود. تری در محدوده جرم کنترل ایجاد می صدای بیش
 

 
جابجایی برحسب  مدرج تابعی ورقدر  داص تراگسیلافت 61شکل

 .هاالیه

اثرارتفاع.4-8

مورد بررسدی قدرار    داص تراگسیلاثر افزایش ارتفاع بر افت 

شود، بدا  مشاهده می 22که در شکل  طور همانگرفته است. 

افزایش ارتفاع، چگالی و سدرعت جریدان خدارجی کداهش     

نیدز افدزایش پیددا     داصد  تراگسدیل یابدد و میدزان افدت    می

از  داصد  تراگسدیل کند. یعنی در ارتفاعات باالتر، میدزان   می

شدود،  تر به ناحیه جدرم کنتدرل مربدوط مدی     که بیش ورق

توان با تغییدر در خصوصدیات مربدوط بده     تر است و می کم

 صدوتی های مربوطه را برای شدرایط مناسدب   جرم، طراحی

مقاومدت  چنین با افزایش ارتفداع، نداهمگونی    . همانجام داد

کند و محیط صوتی نیز افزایش پیدا می (امپدانسظاهری )

 کند.نیز در مقابل انتشار امواج صوتی مقاومت می

 


 .ورق دایقال صتبررسی تغییر ارتفاع بر افت ان66شکل

 

میادهمیدرجنمایقاعدهتوانی)توانحجمیی اثر.4-3

تابعی

 (هدای  )تدوان حجمدی   هدای  نمای قاعده توانیاثر  21شکل 

تخدت را نشدان    ورق دایصد  تراگسیلمختلف بر روی افت 

، میدزان  قاعده توانینمای دهد. مطابق شکل، با افزایش می

کندد. بررسدی   افزایش پیدا مدی  ورقدر  داص تراگسیلافت 

مداده،  قاعده تدوانی  نمای با افزایش دهد که  نشان می شکل

شود، بنابراین باعدث افدزایش افدت    تر می سختی ماده بیش

 خواهد شد. ورقدر  داص تراگسیل

 

.مقایسهالگویمتناهیونامتناهی4-61

یزان افت تراگسیل صدا برای آلومینیدوم در دو  م 23شکل 

دهدد.  را نشدان مدی   تنداهی حالت نظریه ورق متنداهی و نام 

 مشدخ  اسدت، دو نمدودار در    23طور که در شدکل   همان

 با یکددیگر وانی خوبیدخ هرتز هم 1111های باالی  ددبسام



هدفه-بااستفادهازالگوریتمژنتیکچندمتناهیدریکورقمدرجتابعیباطولداصتراگسیلسازیافتبهینه

 6931/پاییزوزمستان2مجلهانجمنمهندسیصوتیاتایران/سالپنجم/شماره



29




 .داص تراگسیلبر افت  قاعده توانینمای بررسی تغییر 62شکل

 
 رل،ددد تی کنتدیه سخدهای پایین یا ناحبسدامدد و در ددارن

 نظریده و آن به خاطر این است کده  ، اختالفات زیادی دارند

بداال مناسدب اسدت،     بسامدفقط برای نواحی نامتناهی  ورق

بداال   بسامدهم برای نواحی متناهی ورق  نظریهکه  در حالی

.پایین مناسب است بسامدو هم نواحی 

 

 
 .تناهینام ورقبا متناهی  ورق نظریهمقایسه 69شکل

 
داصتراگسیلسازیافتبهینه.5

ارائده   الگدوی سازی شدامل متغیرهدایی در   هر مسأله بهینه

توان به پاسخی مطلوب از ها میشده است، که با تنظیم آن

سدازی  سازی هددف بیشدینه  در این بهینهدست یافت.  الگو

سدازی  زمان بدا کمینده   هم ورق دایص تراگسیلمقدار افت 

نیز به عندوان قیدد    ورقبحرانی  بسامدبوده است.  ورقوزن 

 ورقبحراندی   بسدامد مساله در نظر گرفته شدده اسدت کده    

. تدر باشدد   کدم  اولیه ورقبحرانی  بسامدنباید از بهینه شده 

مختلدف   (پارامترهدای های ) سنجه شبهپس از بررسی تأثیر 

و شناسایی متغیرهای مؤثر بدر   داص تراگسیلبر میزان افت 

 (پارامترهددایهددای ) سددنجه شددبه ،تراگسددیلمیددزان افددت 

 تدوان ) نمای قاعده توانیضخامت، نسبت طول به عرض و 

. اندد  هسازی انتخاب شدد  به عنوان متغیرهای بهینه (حجمی

نمدای  بنابراین متغیرهای ضخامت، نسبت طول به عرض و 

، به عنوان متغیرهدای تأثیرگدذار بدر افدت     ورق قاعده توانی

نمدای  متأثر از ضخامت و  ورقو وزن  ورق دایص تراگسیل

د. بنابراین متغیرهای طراحی ما از نوع نباشمی قاعده توانی

 باشند.متغیرهای پیوسته می

سازی حاضر، بهینهبا توجه به اینکه مسأله حاضر، قاله در م

 باشد، بنابراین نسخه چندد سازی چند هدفی مییک بهینه

 - نددامغلوببندددی رتبددهبدداهدددفی الگددوریتم ژنتیددک   

مورد استفاده قرار گرفته است خروجی  2(II -اِی جی اِس )اِن

ای از نقدداط پرتددو  ، مجموعددهII -اِی جددی اِس اِن الگددوریتم

بدودن بدا هدم تفداوتی ندارندد      دیدد بهینده  باشدد کده از    می

که هر نقطه اگر از دیدد یدک تدابع هددف از سدایر       طوری هب

نقاط شرایط بدتری داشته باشد، حتما از نظدر تدابع هددف    

دوم شددرایط بهتددری دارد. داشددتن ایددن نتددایج از فرآینددد  

دهد کده در شدرایط   سازی به طراح قدرت انتخاب می بهینه

را انتخداب کندد.    ورقبهتدرین  مختلف، متناسدب بدا نیداز،    

عنوان  های بسازی، نقطهسپس از بین نقاط حاصله از بهینه

  .[26] نقطه برتر انتخاب خواهد شد

سازی آن است که بده ایدن   هدف اصلی از این فرآیند بهینه

، پرسش پاسخ داده شود کده بهتدرین ترکیدب از ضدخامت    

 (حجمدی تدوان ) نمای قاعده تدوانی نسبت طول به عرض و 

 تراگسدیل تدرین افدت    ی که بدیش ورقبرای رسیدن به  ورق

را داشدته باشدد،    ورقتدرین وزن   و در عین حدال کدم   داص

های صوتی تنهدا یدک   بسامدجا که در عمل  چیست؟ از آن

-ها را شدامل مدی  بسامدای از مقدار خا  ندارند، بلکه بازه

در  داصد  تراگسدیل شوند، بنابراین در این کار، متوسط افت 

ی به عنوان تابع هدف در نظر گرفتده شدده   بسامدیک بازه 

 حالدت سدازی بده   است، تا خروجی حاصل از فرآیند بهینده 

تدا   2111نظدر   ی مدد بسدامد  ازهبد  باشدد. تر  نزدیکواقعی 

تدرین حساسدیت را در    باشد که گو  بیشهرتز می 4111

و  61ترتیدب  این بازه دارد. تعداد جمعیت اولیه و نسدل بده  

. حدد پدایین و بداال نیدز بدرای      اندد  نظر گرفته شده رد 111

نمدای قاعدده    متغیرهای ضخامت، نسبت طول به عدرض و 

 4تدا   2،  114/1تا  1115/1ترتیب به (حجمی توان) توانی


1 NSGA; Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm 
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نمودار پرتدو حاصدل از    .ندا در نظر گرفته شده 21تا  2/1و 

 -که بده کمدک الگدوریتم ژنتیدک چندد      مسألهسازی بهینه

نشدان   24( بدست آمده، در شدکل  II -اِی جی اِس اِنهدفه )

 دایصد  تراگسدیل که با افزایش وزن افدت   ،داده شده است

یابد، این روند تا جایی ادامه دارد کده وزن   افزایش می ورق

جدا بده بعدد افدزایش      رسد، از آنکیلوگرم می 8/1به حدود 

نخواهدد   داصد  تراگسدیل چنانی بر میزان افت  وزن تاثیر آن

گرم به شدت  331داشت. از طرفی با کاهش وزن از حدود 

یابدد، بندابراین نقطده     کاهش مدی  داص تراگسیلمیزان افت 

 بهینه مورد نظر در همین بازه خواهد بود.

  

 
 .سازینقاط حاصل از بهینه ینمودار پرتو64شکل

 

منظور انتخاب یک نقطه طراحدی از بدین نقداط نمدودار      به

ایدن رو  بده    استفاده شده اسدت.  2پرتو، از رو  تاپسیس

بندی ترجیحات براسداس مشدابهت   برتر رده فنّعنوان یک 

، استفاده شده است، که با توجه به مقادیر آرمانیحل به راه

تدر از   رسد نقاطی کده در حددود کدم   ثابت وزنی، به نظر می

صدفحات  یک کیلوگرم روی نمودار پرتو مناسب باشد، وزن 

خواهندددد بدددود کددده مشخصدددات صدددفحات   2و  21، 22

 .ندا ارائه شده 5شده در جدول  انتخاب

بدا  ( 1)جددول  پایده  ورق مدرج تدابعی  مقایسه از چنین  هم

نشان داده شده است،  25در شکل که شده بهینههای  ورق

تواند با توجه به شرایط و متناسدب نیداز، مقدادیر     طراح می

 ورقثابت وزنی را برای هدر کددام از توابدع هددف تغییدر و      

چنین با توجه بده شدکل    را انتخاب کند. همخود نظر  مورد

شدده در  بهینه ورق مدرج تابعیدر حالت وزن یکسان،  ،26

نسبت افت تراگسیل صدای باالتری ی مورد نظر بسامدبازه 

 .اشدب پایه دارا میبه ورق 


1 Topsis 

 .مشخصات صفحات انتخاب شده5جدول

 2 21 22 نقطه

α 3/1  5/1  7/1 

1122/1 )متر( ضخامت  1122/1 111718/1  

4126/2 طول به عرض  1311/1 1258/1  

 نمای قاعده توانی

 حجمی( )توان
4876/4  1574/1 1192/1  

828/1 )کیلوگرم(وزن   512/1 33/1  

متوسط افت 

 بل( )دسیتراگسیل 
153/42  258/36 814/31  

 

 

 
 .شدهبهینه هایورقپایه و  ورق دایص تراگسیلافت  مقایسه65شکل

 

 
 .بهینه شده ورقو پایه  ورق دایص تراگسیلمقایسه افت 61شکل

 

گیرینتیجه.1

 تراگسیلسازی افت ، برای نخستین بار، بهینهمقالهدر این 

با استفاده از رو  تحلیلدی   مدرج تابعینازک  ورقدر  داص

 بررسدی  مدورد  ایکالسیک صدفحه  نظریهکارگیری  با بهو 

پس از اعتبارسنجی الگدوی ارائده شدده و    . است گرفته قرار

مختلف روی افدت   (پارامترهایهای ) سنجه شبهبررسی اثر 

 با افزایش ضدخامت که  دهند تراگسیل صدا، نتایج نشان می
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تخت کاهش  ورقمنتقل شده به داخل  دایمیزان ص ،ورق

 )تدوان  نمای قاعده توانیهای  سنجه شبهبا افزایش . دیابمی

زاویده مدوج    افدزایش بدا   چنین هم وارتفاع  و مادهحجمی( 

 افزایش ورقدر  داص تراگسیلمیزان افت  ،ورق بابرخوردی 

 تراگسیل، میزان افت ورق با افزایش ابعادچنین  . همیابدمی

مدوادی کده سدختی زیدادتری     . یابدد مدی  کاهش آن دایص

در . تدری خواهندد داشدت    بیش دایص تراگسیلدارند، افت 

اسدتفاده   ورقصورتی که سرامیک بده عندوان الیده بداالیی     

 در تدری  بدیش  دایصد  تراگسدیل  افت صورتشود، در این 

در  مدرج تابعیماده  .شود ایجاد می کنترل سختی محدوده

 تراگسدیل ، میدزان افدت   آلومینیدوم مقایسه با کامپوزیدت و  

در فرآینددد نهایددت، تددری خواهددد داشددت. در  بددیش دایصدد

بهینده   (پارامترهدای هدای )  سنجه شبهسازی دوهدفی بهینه

 )تددوان نمددای قاعددده تددوانی و  ورق، ابعدداد ورقضددخامت 

 ورقبرای ورق مدرج تابعی بدست آمدد کده ایدن    حجمی( 

در  ،و هدم از نظدر وزن سدازه    صوتیاز نظر رفتار شده  بهینه

که بر این  دارد.پایه قرار  ورقنسبت به تری  شرایط مطلوب

در هددر دو ناحیدده شددرایط  22 ی شددده بهیندده ورقاسدداس 

در چندین   هدم  پایه خواهدد داشدت.   ورقمطلوبی نسبت به 

پایده در   ورقشده نسبت بده  بهینه ورقحالت وزن یکسان، 

 شرایط بهتری خواهد داشت. ،مورد نظری بسامدبازه 
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Abstract 

In this paper, the optimization of sound transmission through finite-length Functionally Graded 

Materials (FGM) plates by the use of genetic algorithm is studied. The main objective of this paper is 

to identify and optimize the effective parameters for sound power transmission of these structures. In 

this regard, at first, the dynamic equations of the plate are obtained using the classic theory of thin 

plates, then the wave propagation governing equations are extracted according to the Roussos theory. 

Next, the Transmission Loss coefficient (TL) of the structure is calculated by applying the boundary 

conditions. The effect of parameters effective on sound transmission loss is numerically investigated 

and optimization of sound transmission loss is executed by applying multi-objective optimization 

using Non-dominated Sorting in Genetic Algorithm (NSGA). The purpose of optimization is to 

maximize the sound transmission loss of FGM plate with minimization of its weight simultaneously, 

and the critical frequency of the plate is also considered as the problem constraint. The results show 

that the FGM material, plate thicknesses, layers layout, plate dimensions, power law exponent and the 

angle of incidence play an important role in reducing the sound power transmission through these 

structures. 

 

Keywords: Sound transmission loss, FGM plate, Power law exponent, Genetic algorithm, 

Optimization. 
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