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OCENA WRALIWOCI SIY KRYTYCZNEJ PRTÓW

CISKANYCH NIEKONSERWATYWN SI OSIOW
Wojciech Gilewski1, Paulina Obara2,
Politechnika Warszawska1, Warszawa Politechnika witokrzyska, Kielce2
Streszczenie. W pracy poddano ocenie si krytyczn w prcie wspornikowym poddanym
dziaaniu niekonserwatywnej siy osiowej. Zastosowano statyczne i dynamiczne kryterium
utraty statecznoci przez bifurkacj i ater. Wpyw parametru D,charakteryzujcego obcienie niekonserwatywne, przeanalizowano z punktu widzenia analizy wraliwoci.
Sowa kluczowe: stateczno , sia niekonserwatywna, wraliwo

WSTP
Przedmiotem pracy jest analiza wraliwoci statecznoci prta prostego na niewielkie
zmiany parametru D, który okrela niekonserwatywny charakter obcienia osiowego.
Podano dynamiczne i statyczne kryteria utraty statecznoci przez ater i bifurkacj stanu
równowagi. Analiza funkcji wraliwoci pozwala okreli , dla jakich parametrów zadanie jest czue na niewielkie zmiany kta nachylenia siy osiowej, oraz, co bardziej istotne,
czy i przy jakich parametrach zadanie jest nieczue na takie zmiany.

STATECZNO PRTÓW CISKANYCH NIEKONSERWATYWN SI
OSIOW
Przedmiotem rozwaa bdzie stateczno cienkiego wspornikowego prta prostego dugoci L, o staym przekroju poprzecznym (moment bezwadnoci przekroju J),
ciskanego przyoon na swobodnym ko cu si osiow S (rys. 1). Zakadamy, e prt
pierwotnie posiada o doskonale prost oraz e jest doskonale sprysty (modu Younga E), a naprenia nie przekraczaj granicy proporcjonalnoci. Gsto masy prta na
jednostk dugoci oznaczono przez P. Rozwaa bdziemy przypadek, gdy sia S dziaa
w kierunku nachylonym wzgldem kierunku konserwatywnego pod ktem , czyli jest
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czciowo ledzca, a czciowo konserwatywna. Kt przeskalowano tak, aby zmienia
si w przedziale od 0 do 1, gdzie 0 charakteryzuje obcienie konserwatywne, a 1 obcienie ledzce (Timoshenko i Gere 1963, Gomuli ski i Witkowski 1992, 1993).

Rys. 1.
Fig. 1.

Oddziaywanie niekonserwatywnej siy osiowej
Effect of non-conservative axial force

Do wyznaczenia siy krytycznej posuy nam równanie amplitud w zadaniu dynamicznym w postaci:
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Warunki brzegowe w zadaniu przedstawionym na rysunku 2 s nastpujce:
w(0)

0; wI (0)

0; M (1)

0; T (1)

0

(3)

gdzie sia poprzeczna i moment zginajcy wyraaj si wzorami:
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Z warunków brzegowych (3) otrzymujemy ukad równa jednorodnych na stae cakowania. Warunek istnienia niezerowego rozwizania mona przedstawi w nastpujcej
postaci:
2O 4  DV 4  [2O 4  V 4 (1  D )]cosh F cos H  (2D  1)O 2V 2 sinh F sin H

0

(5)

Równanie (5) stanowi dynamiczne kryterium utraty statecznoci belki wspornikowej poddanej dziaaniu niekonserwatywnej siy nachylonej pod ktem opisanym przez
wspóczynnik DRównanie to obrazuje zaleno parametru V (czyli wartoci siy, która
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powoduje utrat statecznoci stanu równowagi) od wartoci O (czyli od czstoci drga
prta) dla okrelonej wartoci wspóczynnika D (Thomson i Hunt 1973, Huseyin 1975).
STATYCZNE KRYTERIUM UTRATY STATECZNOCI
Szczególny przypadek równania (5) otrzymujemy, przyjmujc = 0 ( = 0,  = ):
DV4  V 4 (1  D) cos V

0

(6)

Jest to statyczne kryterium utraty statecznoci przy niekonserwatywnym dziaaniu
siy osiowej, którego spenienie jest warunkiem bifurkacji stanu równowagi rozwaanego
prta. Na rysunku 2 przedstawiono wykres zalenoci parametru krytycznego (V) od kta
nachylenia siy, a na rysunku 3 przekroje tego wykresu dla wybranych parametrów D. Parametr V, przy wspóczynniku D bliskim jednoci osiga bardzo due wartoci, które nie
mieszcz si na skali rysunku – std obserwujemy w tym obszarze „cicie” powierzchni
na rysunku.

Rys. 2.
Fig. 2.

Zalenoci parametru krytycznego (V) od kta nachylenia siy (D) i parametru O
Dependence of the critical parameter (V) on the force angle (D) and parameter O

Równanie (6) pozwala uzyska informacj o krytycznej wartoci siy osiowej tylko
dla D d 0,5. Dla wikszych Drozwizanie równania nie istnieje, co oznacza, e nie jest
moliwa utrata statecznoci konstrukcji przez bifurkacj. Konieczne jest wtedy zastosowanie dynamicznego kryterium utraty statecznoci opisane równaniem (5).
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Rys. 3.
Fig. 3.

Zalenoci parametru krytycznego () od parametru O w wybranych przekrojach dla wybranych wartoci wspóczynnika D
Dependence of the critical parameter () on the parameter Oin selected cross-sections for
several vaules of D

DYNAMICZNE KRYTERIUM UTRATY STATECZNOCI
Dynamiczne kryterium (5) opisuje utrat statecznoci przez ater. Na rysunku 4
przedstawiono wykresy zalenoci parametru krytycznego (V) od wymuszenia dla kilku
wartoci kta D. W kadym z przypadków analizowano po dwie pary wartoci wasnych,
oznaczajc je jako (I) i (II) obok wartoci parametru D. Zauwamy, e ater moe wystpi zarówno dla wspóczynnika D  0,5, jak i dla D > 0,5. Rozpatrujc przypadek O = 0,
obserwujemy zblianie si wartoci pierwszej i drugiej wartoci parametru V przy rosncym wspóczynniku D, a do D , przy którym otrzymujemy pierwiastek podwójny.
Interesujcy jest fakt przechodzenia kilku krzywych przez wspólny punkt o wspórzdnych O = 2,656, V = 4,007. Wyjanienia tego faktu poszukiwalimy w analizie wraliwoci rozwizania na zmiany kta , któr przedstawiamy w nastpnym rozdziale pracy.
ANALIZA WRALIWOCI ROZWIZANIA NA ZMIANY KTA D
Rozwamy wraliwo funkcji dynamicznego kryterium utraty statecznoci:
f (V, O, D)

2O 4  DV 4  [2O 4  V 4 (1  D )]cosh F cos H  (2D  1)O 2V 2 sinh F sin H (7)

na zmiany kta nachylenia D. Wraliwo deniowana jest jako pochodna rozwaanej
funkcji wzgldem parametru, którego wpyw analizujemy [Kleiber i in. 1997]. Analizujemy zatem funkcj postaci:
Acta Sci. Pol.

Ocena wraliwoci siy krytycznej prtów ciskanych...

25

5,0
4,712
4,478
4,372
4,172
4,007

Po

3,5
3,141
3,0
2,5
1,911
1,571
1,0
0,5
0

Rys. 4.
Fig. 4.
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Rozkad parametrów krytycznych ateru D, O przy rónych wspóczynnikach D
Distribution of critical parameters of utter D, O for various coefcients D
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Wykresy funkcji wraliwoci przedstawiono, dla przejrzystoci, na dwóch kompletach rysunków (aksonometrycznych i warstwicowych) – rysunku 5 dla V   O (0;
2,5) i rysunku 6 dla V   O  . Rysunki w szerszej skali nie s czytelne.
Dodatkowo na rysunku 7 przedstawiono przekroje analizowanej funkcji wraliwoci
dla wybranych wartoci parametrów O i VZauwamy, e funkcja wraliwoci nie zaley
od wspóczynnika D. Przedstawione rysunki mog suy do okrelenia, dla jakich parametrów O i V zadanie utraty statecznoci konstrukcji wedug kryterium dynamicznego
jest czue na niewielkie zmiany wspóczynnika D, a dla jakich parametrów jest nieczue
na te zmiany.
Flater stanu równowagi konstrukcji moe wystpi przy rónych parametrach O odpowiedzialnych za czsto drga . Warto siy, która wywouje ater, zaley od wspóczynnika ledzenia (D) i jest w rónym stopniu czua na niewielkie zaburzenia tego kta.
Funkcja wraliwoci wykazuje dla zaoonych czstoci O ekstrema (rys. 5–7), co oznacza, e przy pewnych kombinacjach parametrów V O zadanie utraty statecznoci jest
szczególnie czue na niewielkie zmiany wspóczynnika ledzenia (D).
W szczególnoci zauwamy, e:
Ekstrema te dla maych parametrów O odpowiadaj wartociom Vokoo 4,5, co
odpowiada drugiej wartoci krytycznej przy ktach D zawartych w przedziale (0; 0,25).
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Rys. 5.
Fig. 5.
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Funkcja wraliwoci w przedziale parametrów V (3; 5), O (0; 2,5)
Sensitivity function for the parameters V (3; 5), O (0; 2,5)

Dla któw wikszych, z przedziau (0,25; 0,5), wraliwo na zaburzenie kta ledzenia
gwatownie maleje. Analiza pierwszej wartoci krytycznej wskazuje, e jest ona najbardziej wraliwa na zaburzenia kta D przy ktach ledzenia bliskich 0,5 oraz agodnie
maleje, gdy kt zblia si do wartoci 0.
Dla parametrów Oz przedziau (0; 2) lokalne ekstremum „przesuwa” si w kierunku mniejszych wartoci V.
Funkcja wraliwoci statecznoci konstrukcji na zmiany kta D osiga warto 0 dla
zbioru parametrów VOprzedstawionego na rysunku 8. Gruba linia na tym rysunku przedstawia lad powierzchni wraliwoci na paszczynie VOParametry, które znajduj si na
tej linii, oznaczaj brak wraliwoci zadania statecznoci na zaburzenia kta D. Okazuje
si, e w klasie rozwiza , pochodzcych z dynamicznego kryterium utraty statecznoci,
jedynie punkt o wspórzdnych V O znajduje si na tej linii. Inaczej
mówic, ater, który nastpuje przy parametrze O jest nieczuy na zaburzenia
kta ledzenia siy.
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Funkcja wraliwoci w przedziale parametrów V (0; 6), O (0; 4)
Sensitivity function for the parameters V (0; 6), O (0; 4)

Analiza rysunku 6 wskazuje, e dla parametrów O! funkcja wraliwoci gwatownie maleje. Szczegóowa analiza w tym zakresie, jak te analiza wraliwoci dla V!
wymaga dalszych bada .

PODSUMOWANIE
W pracy przedstawiono analiz utraty statecznoci prta wspornikowego poddanego
dziaaniu niekonserwatywnej siy. Wykazano, e statyczne kryterium utraty statecznoci
przez bifurkacj daje rozwizanie jedynie przy parametrze ledzenia D d. Dla wikszych Drozwizanie nie istnieje, co oznacza, e nie jest moliwa utrata statecznoci konstrukcji przez bifurkacj. Konieczne jest wtedy zastosowanie dynamicznego kryterium
utraty statecznoci, które pozwala okreli parametry utraty statecznoci przez ater. Flater moe wystpi zarówno dla wspóczynnika D d jak i dla D!.
W drugiej czci pracy podano ocen wraliwoci parametrów krytycznych na niewielkie zmiany parametru ledzenia D. Wskazano obszary parametrów krytycznych, przy
których rozwizanie wykazuje bardzo du wraliwo , i zbiór parametrów V O, dla
Architectura 8 (1–2) 2009

W. Gilewski, P. Obara

28

Rys. 7.
Fig. 7.

Funkcja wraliwoci w wybranych przekrojach
Sensitivity function in selected cross-sections

których funkcja wraliwoci statecznoci konstrukcji na zmiany kta D osiga warto 0.
W klasie rozwiza , pochodzcych z dynamicznego kryterium utraty statecznoci, jedynie punkt o wspórzdnych V O znajduje si na linii o zerowej wraliwoci. Inaczej mówic, ater, który nastpuje przy parametrze O jest nieczuy
na zaburzenia kta ledzenia siy.
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Rozkad parametrów V, O, dla których otrzymujemy zerow wraliwo na niewielkie
zmiany wspóczynnika D
Distribution of parameters V, O for which we have zero sensitivity for small changes of
coefcient D
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ESTIMATION OF SENSITIVITY OF CRITICAL LOAD OF RODS WITH
NON-CONSERVATIVE AXIAL FORCE
Abstract. Stability analysis of the rod subjected to non-conservative load is presented.
Static and dynamic criterion of bifurcation and utter of the structure is discussed. The
inuence of the angle D of non-conservative load for the critical parameters is detected via
sensitivity analysis.
Key words: stability, non-conservative force, sensitivity
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