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Rozdział 1

Wstęp

Człowiek od zarania dziejów bada strukturę materii. W znakomitej większości przypad-
ków okazuje się, że materia składa się z powtarzających się elementów. Elementy te mogą
być rozmieszczone w przestrzeni w sposób uporządkowany jak i nieuporządkowany. Struk-
tury uporządkowane można rozpatrywać zarówno ze względu na właściwości indywidualnych
elementów, jak i ze względu na właściwości struktury jako całości. Daje to możliwość ob-
serwacji symetrii, a co za tym idzie różniących się właściwości fizycznych w zależności od
kierunku obserwacji czy pobudzenia.

1.1 Struktury periodyczne

Struktury i sieci periodyczne są to układy składające się z serii powtarzających się iden-
tycznych segmentów, które są takie same pod względem właściwości fizycznych oraz rozmia-
rów. Najmniejsza odległość pomiędzy powtarzającymi się blokami nazywa się okresem sieci
i jest oznaczana jako 𝑑 [1]. Rozważania teoretyczne dla takich układów prowadzi się przy za-
łożeniu nieskończonych wymiarów. Takie przybliżenie jest słuszne przy wystarczająco dużej
liczbie segmentów, których liczba zwykle wynosi 100 lub więcej.

Charakterystyczna dla struktur periodycznych jest pasmowa struktura widma częstotli-
wości. Występujące pasma zabronione określają energię drgań, które nie mogą być propago-
wane w danej strukturze. Charakterystyka pasma zabronionego silnie zależy od okresu sieci
𝑑, stąd też zjawiska optyczne lub elektryczne, z pozoru bardzo różne, tłumaczone przez tę
samą teorię.

1.2 Struktury periodyczne w przyrodzie

Dobrze znanymi i występującym w przyrodzie strukturami periodycznymi są kryształy.
Są to ciała stałe, w których cząsteczki, atomy lub jony ułożone są w komórkach elementar-
nych powtarzających się w trzech wymiarach. W kryształach obserwować można zjawisko
występowania pasm zabronionych w widmie drgań mechanicznych oraz w widmie energii
elektronów.

Jednym z przykładów struktur periodycznych występujących w przyrodzie są opale. Są to
mineraloidy z grupy krzemianów. Opale składają się z amorficznych kul o średnicach 150 do
300 nm ułożonych w sieć heksagonalną gęsto upakowaną (HCP) lub regularną powierzch-
niowo centrowaną (FCC) [1]. Taka wielkość komórki elementarnej prowadzi do dyfrakcji
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promieniowania elektromagnetycznego w zakresie światła widzialnego, co daje efekt iryza-
cji, czyli powstawania tęczowych rozbłysków na powierzchni. W pracy [2] wykazano, że opale
są kryształami fotonicznymi i posiadają pasmo zabronione w zakresie światła widzialnego.

Podobnie jak w przypadku opali, zjawisko iryzacji można zaobserwować na skrzydłach
motyli z rodzaju morpho. Jest to spowodowane występowaniem grzebieniowych struktur na
całej powierzchni skrzydeł tworzących warstwową strukturę periodyczną, która efektywnie
zmienia współczynnik załamania światła w zakresie światła widzialnego [3].

Kolejnym przykładem w skali makroskopowej jest struktura plastra miodu opisywana
już przez Karola Darwina jako optymalna do składowania miodu przy minimalnym zużyciu
wosku [4]. Wspominana była już wcześniej przez Galileusza i Hooke’a jako bardzo wytrzy-
mała mechanicznie. Ze względu na rozmiary komórki elementarnej w tej strukturze silnie
tłumione są fale mechaniczne.

1.3 Struktury periodyczne w inżynierii

W inżynierii struktury periodyczne są wykorzystywane bardzo często, nie zawsze jednak
są optymalizowane ze względu na właściwości wynikające z ich periodyczności. W niektó-
rych przypadkach jest to próba naśladowania przyrody, jak wykorzystanie struktury plastra
miodu w konstrukcjach samolotów w celu poprawy proporcji masy do wytrzymałości. Zja-
wiska wynikające z periodyczności struktury to czasami efekt uboczny innych funkcji, jak w
przypadku iryzacji płyt kompaktowych.

Jednak struktury periodyczne mogą być projektowane w taki sposób, żeby wykorzystać
ich właściwości w konkretnym celu. Materiały, które są projektowane w taki sposób noszą
nazwę metamateriałów.

Znanym przykładem metamateriałów wykorzystywanych w codziennym życiu są siatki
ochronne montowane w drzwiczkach kuchenek mikrofalowych. Jest to metalowa struktura
periodyczna, która pozwala obserwować wnętrze, ale stanowi barierę dla fal elektromagne-
tycznych z zakresu mikrofal. Dlatego cała energia mikrofal jest zatrzymana wewnątrz ku-
chenki, zwiększając wydajność i bezpieczeństwo użytkowania.

Istnienia materiałów, które będą wykazywały jednocześnie ujemne wartości przenikalno-
ści elektrycznej 𝜖 i przenikalności magnetycznej 𝜇, a co za tym idzie ujemną wartość współ-
czynnika załamania były rozważane teoretycznie w pracy [5] już w 1968 roku. Materiał,
który wykazywał takie właściwości dla mikrofal został wytworzony i opisany na początku
XX wieku w pracach [6, 7], a w zakresie światła widzialnego w pracach [8, 9].

Zainteresowanie strukturami periodycznymi rośnie nie tylko ze względu na możliwości,
które wynikają z teorii tych materiałów, ale również ze względu na rozwój technologii umoż-
liwiający ich wytworzenie.

O niezwykłych właściwościach metamateriałów stanowi stosunek długości fali mecha-
nicznej lub elektromagnetycznej do wielkości komórki elementarnej danej struktury. Dlatego
metamateriały projektuje się w taki sposób, aby skala długości fali oczekiwanego zjawiska
odpowiadała skali wielkości komórki elementarnej. Z tego względu do wytwarzania metama-
teriałów stosuje się szerokie spektrum metod. W skali nano, gdzie wykorzystuje się nanolito-
grafię, chemiczne lub fizyczne osadzanie z fazy gazowej [10, 11]. W niektórych przypadkach
wykorzystuje się właściwości materiałów do samoorganizacji [12, 13]. W skali makro wytwa-
rzanie struktur periodycznych z odpowiednią precyzją jest możliwe przy użyciu obrabiarek
numerycznych lub drukarek 3D [14].
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Wykorzystanie metamateriałów najczęściej opiera się na możliwości tworzenia selektyw-
nych barier częstotliwości za pomocą pasma zabronionego. Można to wykorzystać w celu
eliminacji drgań w wybranym zakresie widma lub uniemożliwienia propagacji fal. Prowadzi
to do budowy bardzo wydajnych tłumików lub filtrów częstotliwości.

1.4 Teza, cel i zakres pracy

Struktury periodyczne, przede wszystkim ze względu występowanie pasm zabronionych,
mogą mieć bardzo szerokie spektrum zastosowań. Jednak brak możliwości sterowania wła-
ściwościami struktury sprawia, że nie można w pełni wykorzystać ich potencjału w celu
eliminacji drgań. Wszystkie parametry struktury, które mają wpływ na jej właściwości mu-
szą być określone na etapie projektowania. Możliwość dostrojenia parametrów struktury
periodycznej do oczekiwanych właściwości pozytywnie wpłynęłaby na zastosowanie struk-
tur periodycznych.

Wykorzystanie właściwości tłumienia drgań w strukturach periodycznych pozwala na
stworzenie bardzo wydajnych tłumików drgań. Struktury z aktywnymi elementami piezo-
elektrycznymi umożliwiają konwersję energii drgań mechanicznych na energię drgań elek-
trycznych i w ten sposób umożliwiają sterowanie właściwościami tłumienia układu. Jednak
dopiero wykorzystanie synergii pomiędzy pasywnym i aktywnym procesem tłumienia drgań
pozwala na maksymalizację jego efektywności oraz pozwala na kontrolę procesu tłumienia.

Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie modeli numerycznych jedno- i dwuwymiarowych struktur
periodycznych, zarówno pasywnych jak i aktywnych wykorzystujących elementy piezoelek-
tryczne, oraz przeprowadzenie symulacji komputerowych, a także weryfikujących badań eks-
perymentalnych. Badania były prowadzone pod kątem możliwości wykorzystania struktur
periodycznych w celu tłumienia drgań elementów konstrukcyjnych.

Zakres wykonanych badań

Zakres pracy obejmuje opracowanie modeli numerycznych, przeprowadzenie badań sy-
mulacyjnych oraz weryfikację eksperymentalną otrzymanych wyników obliczeń.

W odniesieniu do jedno- i dwuwymiarowych pasywnych struktur periodycznych analizie
poddano drgania własne: wzdłużne, giętne i skrętne belek izotropowych oraz tarcz i płyt.
Zbadano również efektywność tłumienia fal sprężystych w strukturach jedno i dwuwymia-
rowych.

W odniesieniu do struktur aktywnych wykorzystujących elementy piezoelektryczne, pra-
cujące w układzie rezonansowym RLC, analizie poddano drgania wymuszone wzdłużne i
giętne oraz badano propagacje fal wzdłużnych i giętnych. Sprawdzono również wpływ para-
metrów układu rezonansowego RLC na drgania i fale propagowane w strukturach.

Weryfikacji eksperymentalnej poddano wyniki symulacji komputerowych otrzymanych
dla jednowymiarowych pasywnych struktur periodycznych. Zmierzono giętne i wzdłużne
drgania własne oraz propagację fal giętnych w wybranych układach jednowymiarowych.
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Rozdział 2

Modelowanie struktur periodycznych

W pracy wykorzystano dwie z opisanych metod, metodę redukcji Blocha oraz Metode
Spektralnych Elementów Skończonych (SFEM). Redukcja Blocha ze względu na szybkość
obliczeń jest najlepsza do wyznaczania drgań własnych oraz wymuszonych w mechanicznych
oraz elektromechanicznych strukturach periodycznych. Metoda SFEM doskonale nadaje się
zarówno do wyznaczania drgań własnych jak i do symulacji propagacji fal, a z punktu widze-
nia modelowania elementów piezoelektrycznych możliwość formułowania zagadnień w dzie-
dzinie czasu lub częstotliwości jest dodatkowym atutem.

2.1 Teoria Blocha

Teoria Blocha została zaproponowana przez szwajcarskiego fizyka Felixa Blocha do opisu
zjawisk falowych w potencjale periodycznym [15]. Teoria ta jest często wykorzystywana
do opisu przewodnictwa elektronowego w kryształach, ale można ją zastosować również do
makroskopowych struktur periodycznych.

W jednowymiarowym przypadku mamy do czynienie ze strukturą złożoną z powtarza-
jących się komórek o długości 𝑎 składających się z dwóch materiałów o różnych wartościach
modułów Younga 𝐸1 i 𝐸2 oraz gęstości odpowiednio 𝜌1 i 𝜌2, a także długościach wynoszących
odpowiednio 𝑎− 𝑏 i 𝑏. Schemat takiego układu przedstawia rysunek 2.1.

Rysunek 2.1: Schemat jednowymiarowej struktury periodycznej

Różnice w parametrach materiałowych wpływają na różnice w prędkościach propagacji
fal w poszczególnych materiałach, można to opisać równaniami:

𝑐1 =

√︃
𝐸1

𝜌1
, 𝑐2 =

√︃
𝐸2

𝜌2
. (2.1)
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Są one powiązane ze sobą za pomocą wspólnej częstości jako:

𝜔 = 𝑘1𝑐1 = 𝑘2𝑐2, (2.2)

a rozwiązaniem takiego zagadnienie jest funkcja Blocha, będąca iloczynem funkcji o perio-
dyczności struktury i fali płaskiej:

𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥)𝑒𝑖𝑘𝑥 (2.3)

gdzie 𝑘 jest liczbą falową a 𝑖2 = −1 jednostką urojoną.
Funkcja 𝑔(𝑥) musi spełniać warunek periodyczności 𝑔(𝑥) = 𝑔(𝑥+𝑎), można zatem zapisać

odpowiednie zależności:

𝑓(𝑥 + 𝑎) = 𝑒𝑖𝑘(𝑥+𝑎)𝑔(𝑥 + 𝑎) = 𝑒𝑖𝑘𝑎𝑒𝑖𝑘𝑥𝑔(𝑥) = 𝑒𝑖𝑘𝑎𝑓(𝑥). (2.4)

Mimo, że teoria Blocha dotyczy nieskończonych struktur periodycznych, to można jej użyć
również do struktur o skończonych wymiarach, składających się z odpowiednio dużej liczby
komórek elementarnych 𝑁 >> 1 oraz przyjmując periodyczne warunki brzegowe 𝑓(𝑥 +
𝑎𝑁) = 𝑓(𝑥). Prowadzi to do zależności:

𝑓(𝑥 + 𝑎𝑁) = 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑖𝑘𝑎𝑁𝑓(𝑥) (2.5)

stąd:

𝑒𝑖𝑘𝑎𝑁 = 1 → 𝑘 =
2𝜋𝑛

𝑎𝑁
, 𝑛 = 1, 2, ..., 𝑁 (2.6)

gdzie 𝑁 jest liczbą komórek elementarnych. W praktyce, żeby wyraźnie widoczny był wpływ
periodyczności na właściwości struktury należy przyjąć liczbę komórek elementarych większą
od 100.

Należy również wziąć pod uwagę, że zarówno funkcja Blocha 𝑓(𝑥) jak i jej pochodna
musi być ciągła w zadanych granicach, oraz że funkcja 𝑔(𝑥) i jej pochodna musi być ciągła
na granicy obydwu materiałów, co daje warunki brzegowe:⎧⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎩

𝑓1(0
+) = 𝑓2(0

−)

𝑓 ′
1(0

+) = 𝑓 ′
2(0

−)

𝑔1(𝑎− 𝑏) = 𝑔2(𝑏)

𝑔′1(𝑎− 𝑏) = 𝑔′2(𝑏)

(2.7)

gdzie funkcje 𝑔1(𝑥) i 𝑔2(𝑥) można zapisać jako:{︃
𝑔1(𝑥) = 𝐴1𝑒

𝑖(𝑘1−𝑘)𝑥 + 𝐴2𝑒
−𝑖(𝑘1+𝑘)𝑥

𝑔1(𝑥) = 𝐵1𝑒
𝑖(𝑘1−𝑘)𝑥 + 𝐵2𝑒

−𝑖(𝑘1+𝑘)𝑥
(2.8)

Równanie charakterystyczne łączące powyższe zależności poprzez liczby falowe 𝑘, 𝑘1 i 𝑘2
można otrzymać po kilku prostych przekształceniach algebraicznych i przyjmuje ono formę:

𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑎) = 𝑐𝑜𝑠[𝑘1(𝑎− 𝑏)]𝑐𝑜𝑠(𝑘2𝑏) −
𝑘21 + 𝑘22
2𝑘1𝑘2

𝑠𝑖𝑛[𝑘1(𝑎− 𝑏)]𝑠𝑖𝑛(𝑘2𝑏) (2.9)
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Równanie to pozwala określić zakresy częstotliwości 𝜔 dla których rozwiązania równania
są w zbiorze liczb rzeczywistych, inaczej mówiąc fale o częstotliwości 𝜔 będą propagować
w strukturze.

Rysunek 2.2 przedstawia przykładowe rozwiązanie zagadnienia Blocha w jednowymia-
rowej strukturze periodycznej o długości 𝑙 = 2 m, 100 komórkach elementarnych o propor-
cjach 𝑎/𝑏 = 1/0.25 i wartości modułu Younga 𝐸𝑎/𝐸𝑏 = 1/0, 25. Wyniki przedstawione są
w dwóch postaciach. Rysunku 2.2 przedstawia winiki w postaci zależności częstotliwości od
numeru częstotliwości oraz zależność częstotliwości w funkcji wektora falowego w schemacie
strefy zredukowanej [1]. Pierwsza reprezentacja jest typowa dla zagadnień rozwiązywanych
za pomocą Metody Elementów Skończonych, druga jest często używaną w zagadnieniach
krystalograficznych.
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Rysunek 2.2: Rozwiązania zagadnienia teorii Blocha przykładowej jednowymiarowej struk-
tury periodycznej.

2.2 Metoda Spektralnych Elementów Skończonych

Metoda Spektralnych Elementów Skończonych (SFEM) jest metodą numeryczną będącą
połączeniem metody MES oraz Metod Spektralnych.

Metody spektralne są klasą metod numerycznych bardzo dobrze nadających się do roz-
wiązywania zagadnień opisanych równaniami różniczkowymi cząstkowymi, takich jak wszel-
kiego rodzaju zagadnienia falowe, czyli propagacja, dyfrakcja i interferencja fal w różnego
rodzaju ośrodkach ciągłych. W metodach spektralnych do znalezienia rozwiązania wyko-
rzystuje się szeregi Fouriera lub różnego rodzaju aproksymujące wielomiany ortogonalne.
Najczęściej są to ortogonalne wielomiany Czebyszewa lub Lobbato. Metody Spektralne wy-
magają dużej mocy obliczeniowej i nie są na ogół dostosowane do rozwiązywania problemów
złożonych geometrycznie.

W Metodzie Elementów Skończonych niezbędna jest dyskretyzacja dziedziny na mniej-
sze części zwane elementami skończonymi. Wewnątrz tych obszarów poszukuje się rozwiązań
opisanych za pomocą wielomianów aproksymujących rozpiętych na równoodległych węzłach.
Ze względu na zjawisko Rungego zazwyczaj przyjmuje się jako funkcje aproksymujące wie-
lomiany niższych rzędów, najczęściej pierwszego lub drugiego. Takie podejście prowadzi do
konieczności gęstej dyskretyzacji badanego obiektu, a co za tym idzie zwiększenia zapotrze-
bowania na moc obliczeniową.

SFEM jest techniką numeryczną, która dobrze nadaje się do badania dynamiki konstruk-
cji inżynierskich, szczególnie zjawisk propagacji fal. Opiera się na przybliżeniu rozwiązania
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ortogonalnymi funkcjami kształtu. W sformułowaniu w dziedzinie czasu (TD-SFEM) funk-
cje kształtu dobiera się w postaci wielomianów ortogonalnych Lobatto, Czebyszewa lub
Legendre’a [16], natomiast w sformułowaniu w dziedzinie częstotliwości (FD-SFEM) funkcje
kształtu są funkcjami trygonometrycznymi [17]. Dzięki takiemu podejściu zbieżność wyni-
ków TD-SFEM rośnie wykładniczo wraz z rzędem wielomianów aproksymujących, natomiast
dla FD-SFEM wraz z liczbą punktów FFT. W tabeli 2.1 znajduje się zestawienie zalet i wad
TD-SFEM i FD-SFEM.

Tabela 2.1: Porównanie sformułowań SFEM w dziedzinie czasu i w dziedzinie częstotliwości

FD-SFEM TD-SFEM

Strukturę można modelować jednym spektralnym
elementem skończonym

Struktura wymaga równomiernej dyskretyzacji wie-
loma spektralnymi elementami skończonymi

Bardzo małe zapotrzebowanie na moc obliczeniową Większe zapotrzebowanie na moc obliczeniową

Odpowiednie do rozwiązywania prostych jednowy-
miarowych zagadnień

Odpowiednie do rozwiązywania wielowymiarowych
zagadnień o skomplikowanej geometrii

Konieczne jest tworzenie dodatkowych elementów
w celu modelowaniu struktur skończonych

Modelowanie struktur o skończonych rozmiarach
nie wymaga dodatkowych zabiegów

Trudna implementacja metody dla struktur dwu
i trójwymiarowych

Jakość rozwiązań z zakresu wysokich częstotliwości
jest ograniczona ze względu na periodyczne właści-
wości modelu

Metoda elementów skończonych w dziedzinie częstotliwości (FD-SFEM) jest metodą po-
zwalającą na szybkie i dokładne obliczenia komputerowe prostych konstrukcji jednowymiaro-
wych lub dwuwymiarowych dzięki zastosowaniu szybkiej transformacji Fouriera (FFT) [17].
W metodzie korzysta się zazwyczaj z tylko jednego spektralnego elementu skończonego, co
znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na moc obliczeniową, ale niesie za sobą ograniczenie za-
stosowania metody tylko do stosunkowo prostych jednowymiarowych lub dwuwymiarowych
struktur. W przypadku symulacji propagacji zjawisk falowych w strukturze konieczne jest
zastosowanie specjalnie zaprojektowanych elementów wygaszających falę na końcach struk-
tury [18]. Tego rodzaju elementy muszą być wyliczone analitycznie, stąd ograniczenie do
prostych teorii jedno lub dwumodowych [17].

Metoda spektralnych elementów skończonych w dziedzinie czasu (TD-SFEM) jest mniej
wydajną techniką numeryczną w porównaniu ze sformułowaniem w dziedzinie częstotliwości,
ze względu na typową dla FEM dyskretyzację [19]. TD-SFEM jednak nadaje się do modelo-
wania układów nie tylko do jednowymiarowych, ale też dwu- i trójwymiarowych o złożonej
geometrii, nie wymaga również dodatkowych elementów na końcach struktury. Modelowanie
struktur nieskończonych jest trudne szczególnie, jeśli mówimy o propagacji fal, ze względu
na to, że metoda wymaga równomiernie rozłożonej siatki w całej strukturze. Należy wziąć
również pod uwagę problemy związane z samym modelem numerycznym. Istotnym parame-
trem określającym model numeryczny jest stopień wielomianu aproksymującego, który jest
związany z poziomem nieciągłości pola naprężeń na granicach elementów. Nieciągłości te
występują periodycznie i mają one wpływ na dynamikę w zakresie wysokich częstotliwości
[20]. Jest to szczególnie ważne w badaniach struktur periodycznych, gdzie periodyczność
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modelu numerycznego może zakłócić lub przesłonić zjawiska związane z periodycznością
struktury.

2.3 Redukcja Blocha

Redukcja Blocha jest metodą łączącą ze sobą metody analityczne z numerycznymi. Po-
zwala ona na zredukowaniu zagadnienia Blocha w strukturze periodycznej do pojedynczej
komórki elementarnej poprzez zamknięcie jej w periodyczne warunki brzegowe. W takim
układzie rozwiązań poszukuje się w postaci kombinacji liniowej wektorów własnych ma-
cierzy dla pojedynczej komórki oraz uwzględnienie warunków brzegowych funkcji Blocha
z rozwiązania analitycznego [21, 22].

Aby znaleźć częstotliwości drgań własnych struktury periodycznej metodą redukcji Blo-
cha należy rozwiązać zagadnienie własne, które można opisać równaniem:

(K− 𝜔2 ·M) · q = 0 (2.10)

gdzie M i K oznaczają odpowiednio macierze bezwładności i sztywności, a 𝑞 jest wektorem
przemieszczeń węzłowych.

q = {𝑞1, 𝑞2, ..., 𝑞𝑗} , 𝑞𝑗 = (𝑥1𝑗 , 𝑥2𝑗 , ...𝑥𝑛𝑠𝑗), 𝑗 = 1, ..., 𝑛𝑤 (2.11)

gdzie 𝑥1𝑗 , 𝑥2𝑗 , ...𝑥𝑛𝑠𝑗 są stopniami swobody w węźle 𝑗, a 𝑛𝑠 jest liczbą stopni swobody w każ-
dym węźle. Węzły w elemencie skończonym można podzielić na dwie grupy tj. węzły brze-
gowe i węzły znajdujące się wewnątrz elementu.

Stosując twierdzenie Blocha możemy zredukować zagadnie wartości własnych całego
układu do zagadnienia wartości własnych pojedynczej komórki elementarnej z uwzględnie-
niem zmian wprowadzonych przez twierdzenie Blocha. W prostym przypadku jednowymia-
rowym przemieszczenia w węzłach brzegowych spełniają zależność:

𝑞1 = 𝑞𝑛𝑤𝑒
𝑖 2𝜋𝑛

𝑁 𝑛 = 0, ..., 𝑁 , (2.12)

gdzie 𝑁 jest liczbą komórek elementarnych. Wówczas równanie 2.10 przyjmie wówczas po-
stać:

[K𝑟(𝑛) − 𝜔2 ·M𝑟(𝑛)] · q𝑟(𝑛) = 0, 𝑛 = 0, ..., 𝑁 (2.13)

Gdzie K𝑟(𝑛) i M𝑟(𝑛) są zredukowanymi macierzami odpowiednio sztywności i masy opisa-
nymi za pomocą równań:

K𝑟(𝑛) = A𝑡(𝑛) ·K ·A(𝑛)

M𝑟(𝑛) = A𝑡(𝑛) ·M ·A(𝑛)
(2.14)

a A jest macierzą której niezerowe elementy mają postać:

𝐴𝑗,𝑗 = 1 dla węzłów wewnętrznych

𝐴𝑗,1 = 𝑒𝑖
2𝜋𝑛
𝑁 dla węzłów brzegowych

(2.15)

Macierze sztywności i masy są zredukowane do wielkości odpowiadającej liczbie stopni swo-
body komórki elementarnej, a nie jak w przypadku metody elemetów skończonych liczby
stopni swobody całej struktury, co znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na moc obliczeniową.
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Rozdział 3

Pasywne struktury periodyczne

Pasywne struktury periodyczne są to struktury o charakterystyce periodyczności nadanej
podczas projektowania i bez możliwości wpływania na nie z zewnątrz.

Badanie właściwości struktur pasywnych stanowi klucz do zrozumienia zależności po-
między wielkościami opisującymi periodyczność, a dynamiką zjawisk falowych zachodzących
w strukturze.

Modelując struktury periodyczne należy mieć na uwadze efekty związane z samym mo-
delem. Ze względu na dyskretyzację konieczną dla SFEM, w widmie częstotliwości mogą
pojawić się dodatkowe pasma zabronione związane z modelem numerycznym. Pasma takie
będą występować zawsze w zakresie wysokich częstotliwości przy numerach częstotliwości,
będących całkowitymi wielokrotnościami periodyczności modelu. Dlatego przyjęte w pracy
modele muszą być większe niż przyjęta periodyczność badanej struktury. Z drugiej strony
właściwości struktury wynikające z jej periodycznego charakteru ujawniają się przy dużych
wartościach periodyczności.

3.1 Jednowymiarowe struktury periodyczne

Badane struktury jednowymiarowe są periodycznymi belkami wykonanymi z aluminium
o wymiarach: długość 𝑙 = 4000 mm, szerokość 𝑏 = 10 mm i wysokość ℎ = 10 mm. Sto-
sunkowo duża długość belki pozwala na dokładniejsze modelowanie dynamiki struktury nie
wymagając jednocześnie nadmiernego komplikowania modelu numerycznego, lub zmniej-
szania periodyczności. Właściwości materiałowe użyte do obliczeń były następujące: moduł
Younga 𝐸 = 67, 5 GPa, liczba Poissona 𝜈 = 0, 33 i gęstość 𝜌 = 2700 km/m3.

Każdą z modelowanych struktur periodycznych można opisać dwiema wielkościami:

∙ periodyczność 𝑁 , tj. liczba powtarzających się w strukturze komórek elementarnych,

∙ intensywność periodyczności 𝛼, tj. wielkość, która jest miarą wielkości periodycznie
występujących zmian, należy zdefiniować oddzielnie dla każdego rodzaju. struktury

Modelowano trzy rodzaje struktur periodycznych:

∙ struktury z powtarzającymi się zmianami w geometrii wykonanymi poprzez nawierce-
nie otworów (rysunek 3.2),

∙ struktury z powtarzającymi się zmianami właściwości materiałowych (rysunek 3.1),

∙ struktury z powtarzającymi się zmianami w geometrii w przekroju poprzecznym (ry-
sunek 3.3).
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Rysunek 3.1: Belka z periodycznymi zmianami moduły Younga

Rysunek 3.2: Belka z periodycznie nawierconymi otworami

Rysunek 3.3: Belka z periodycznymi zmianami pola przekroju poprzecznego
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3.1.1 Model numeryczny

Do modelowania jednowymiarowych struktur periodycznych wykorzystano TD-SFEM.
Dobór modelu poza wymaganą zbieżnością musiał spełniać dodatkowo warunek związany
z periodycznością modelu, czyli liczba elementów skończonych powinna być większa od pe-
riodyczności struktury, zatem liczba elementów skończonych musi być większa niż 100.

Model numeryczny zakładał niezależne modelowanie drań wzdłużnych, giętnych i skręt-
nych. Pole przemieszczeń i pole naprężeń wykorzystane w obliczeniach są połączeniem ele-
mentarnej teorii prętów dla drgań podłużnych, teorii Timoshenko dla drgań giętnych oraz
elementarnej teorii wałów dla drgań skrętnych. Zastosowane pola mają postać:
Pole przemieszczeń: ⎧⎪⎨⎪⎩

𝑢(𝑥) = 𝑢0(𝑥) − 𝑧𝜑𝑦(𝑥) − 𝑦𝜑𝑧(𝑥)

𝑣(𝑥) = 𝑣0(𝑥) − 𝑧𝜑𝑥(𝑥)

𝑤(𝑥) = 𝑤0(𝑥) + 𝑦𝜑𝑥(𝑥)

(3.1)

zaś pole odkształceń:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

𝜖𝑥 =
𝜕𝑢(𝑥)

𝜕𝑥
=

𝑑𝑢0(𝑥)

𝑑𝑥
− 𝑧

𝑑𝜑(𝑥)

𝑑𝑥

𝛾𝑥𝑦 =
𝜕𝑣(𝑥)

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢(𝑥)

𝜕𝑦
=

𝑑𝑣0(𝑥)

𝑑𝑥
− 𝑧

𝑑𝜑𝑥(𝑥)

𝑑𝑥
− 𝜑𝑧(𝑥)

𝛾𝑥𝑧 =
𝜕𝑢(𝑥)

𝜕𝑧
+

𝜕𝑤(𝑥)

𝜕𝑥
=

𝑑𝑤0(𝑥)

𝑑𝑥
+ 𝑦

𝑑𝜑𝑥(𝑥)

𝑑𝑥
− 𝜑𝑦(𝑥)

(3.2)

W modelu użyto spektralnych elementów skończonych, których schemat przedstawi rysunek
3.4. Węzły elementów zostały wyznaczone za pomocą wielomianów Czebyszewa piątego
rzędu.

Rysunek 3.4: Pojedynczy element skończony bez zmian (a) i z otworem (b), znormalizowany
lokalny układ współrzędnych 𝜉 z zaznaczonymi węzłami (c)

Otwory w strukturze były modelowane poprzez odjęcie objętości otworu z dziedziny
całkowania. Aby wziąć pod uwagę koncentrację naprężeń w okolicach otworów [23–25] oraz
deplanację pola przekroju poprzecznego, macierz sztywności została zmodyfikowano zgodnie
z formułą [26]:

[𝐷*] = [𝐷] · 𝛼 · 𝑓
(︂
𝑑

𝑙𝑒

)︂
𝛼 =

√︃
1 −

(︂
𝑑

𝑙𝑒

)︂𝑚

𝑚 = 1.7 (3.3)

gdzie 𝑓
(︁

𝑑
𝑙𝑒

)︁
jest funkcją uwzględniającą skończone wymiary elementu [27, 28]
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W celu określenia optymalnej liczby elementów użytych do modelu wykonano analizę
zbieżności modelu numerycznego, a uzyskane wyniki porównano z wynikami analitycznymi.
W FEM bardzo ważna jest gęstość podziału struktury na elementy skończone, dlatego ko-
nieczna jest analiza wpływu liczby elementów skończonych na częstotliwości drgań własnych
struktury. Należy jednak zwrócić uwagę, iż analiza struktur periodycznych przy zmiennej
liczbie elementów nie jest możliwa ze względu zależność periodyczności struktury od liczby
elementów. Z tego powodu analiza zbieżności dotyczy modelu nieperiodycznego.

Do analizy przyjęto pręt o długości 𝑙 = 4000 mm, szerokość 𝑏 = 10 mm i wysokość
ℎ = 10 mm o swobodnych końcach. Wyznaczono pięć pierwszych i dziesiątą częstotliwości
drgań wzdłużnych oraz dodatkowo w przypadkach większych modeli również częstotliwość
numer 50 i 250. W tabeli 3.1 zebrano wyniki obliczeń numerycznych oraz wyniki teoretyczne
z klasycznej teorii prętów [26].

Tabela 3.1: Analiza zbieżności wyników obliczeń za pomocą TD-SFEM

Liczba
elementów

𝑓2[kHz] 𝑓2[kHz] 𝑓3[kHz] 𝑓4[kHz] 𝑓5[kHz] 𝑓10 [kHz] 𝑓50[kHz] 𝑓250[kHz]

2 0,625 1,250 1,875 2,509 3,159 10,820 - -

3 0,625 1,250 1,875 2,500 3,126 6,772 - -

4 0,625 1,250 1,875 2,500 3,125 6,318 - -

5 0,625 1,250 1,875 2,500 3,125 6,273 - -

10 0,625 1,250 1,875 2,500 3,125 6,250 54,800 -

100 0,625 1,250 1,875 2,500 3,125 6,250 31,250 157,900

400 0,625 1,250 1,875 2,500 3,125 6,250 31,250 156,300

rozwiązanie
analityczne

0,625 1,250 1,875 2,500 3,125 6,250 31,250 156,250

Widoczna jest szybka zbieżność wyników oraz duża zgodność pomiędzy wynikami nu-
merycznymi i analitycznymi. Błąd względny dla częstotliwości nr 10 spada do 0% już dla
modelu złożonego z 10 elementów. Do wyznaczenia częstotliwości w zakresie od 0 do 150
[kHz] wystarczający byłby model złożony ze 100 elementów, jednak w celu uniknięcia pro-
blemów związanych z periodycznością modelu numerycznego do obliczeń przyjęto model
nadmiarowy, złożony z 400 elementów skończonych.

3.1.2 Analiza widm drgań własnych

Analiza uzyskanych widm częstotliwości struktury skupia się głównie na obszarach, gdzie
propagacja fal nie jest możliwa. Obszary te nazywane są w literaturze pasmami zabronio-
nymi. Na pasma zabronione mają wpływ dwie wielkości. Pierwszą z nich jest periodyczność
𝑁 , czyli liczba powtarzających się bloków w strukturze, ma kluczowe znaczenie przy określe-
niu zarówno położenia jak i liczby pasm zabronionych. Drugą z nich jest intensywność perio-
dyczności 𝛼, która jest miarą wielkości periodycznie powtarzającej się modyfikacji i wpływa
przede wszystkim na szerokość pasm zabronionych. Przedstawiony fragment pokazuje tylko
wyniki struktury z otworami i skupia się na drganiach giętnych.
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Belka z otworami

W strukturze widma belki z periodycznie występującymi otworami występują pasma
zabronione, których szerokość i położenie zależy głównie od dwóch parametrów:

∙ periodyczność 𝑁 , tj. liczba otworów występujących w strukturze

∙ intensywność periodyczności 𝛼𝐻 , tj. miary wielkości periodycznych zmian określonej
jako względna średnica otworów 𝛼𝐻 = 𝑑/𝑏 gdzie 𝑏 jest szerokością struktury.

Poza tymi zmiennymi, na etapie projektowania możliwa jest jeszcze zmiana geometrii i pa-
rametrów materiałowych, ale te zmiany wpływają na wartości, a nie na charakter zmian wy-
nikających z występowania periodyczności. Ze względu na przejrzystość drgania wzdłużne,
giętne i skrętne są analizowane niezależnie od siebie. Nie uwzględniono więc ewentualnych
sprzężeń pomiędzy nimi.

Drgania giętne

Na wykresie 3.5 pokazane są widma drgań własnych belek o periodycznościach 50 i 100
i intensywności periodyczności 𝛼𝐻 = 0, 6 oraz belki nieperiodycznej. Przerwy występują
przy częstotliwościach, których numery są całkowitymi wielokrotnościami periodyczności.
Są one wyraźnie widoczne dopiero dla wyższych częstotliwości.
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Rysunek 3.5: Widma częstotliwości giętnych drgań własnych układu nieperiodycznego i ukła-
dów o periodyczności 𝑁 = 50 i 𝑁 = 100

Zebrane na rysunku 3.6 wykresy przestawiają widma drgań giętnych w zależności od in-
tensywności periodyczności 𝛼𝐻 struktur o periodycznościach 20, 50 i 100. Ogólne zależności
pozostają takie same jak w przypadku drgań wzdłużnych, czyli wraz ze wzrostem perio-
dyczności wzrasta szerokość pasm zabronionych, ale maleje ich liczba. Pasma są tym szersze
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im większa jest intensywność periodyczności. Pasma zabronione położone w zakresie niskich
częstotliwości są znacząco węższe niż ich odpowiedniki dla drgań wzdłużnych i są widoczne
tylko dla dużej wartości intensywności periodyczności.
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Rysunek 3.6: Widma częstości giętnych drgań własnych jako funkcja intensywności 𝛼𝐻 przy
wybranych periodycznościach

Parametry pasm zabronionych wyznaczone dla wybranych periodyczności belki o inten-
sywności periodyczności 𝛼𝐻 = 0, 6, oznaczonej na wykresie 3.6 jako czerwona linia, zostały
zebrane w tabeli 3.2. 𝑛𝑃 oznacza liczbę pasm, ∆𝑔 oznacza średnią szerokość pasm, max ∆𝑔
najszersze pasmo w zadanym zakresie,

∑︀
∆𝑔 jest sumą szerokości wszystkich pasm zabronio-

nych występujący w tym zakresie, a 𝑓𝑔1 jest dolną granicą pierwszego pasma zabronionego.

Tabela 3.2: Zestawienie parametrów pasm zabronionych dla drgań poprzecznych układu
z otworami o intensywności periodyczności 𝛼𝐻 = 0, 6.

𝑁 𝑛𝑃 ∆𝑔 max ∆𝑔
∑︀

∆𝑔 𝑓𝑔1

20 25 1,77 5,24 39,60 0,54

25 20 2,08 6,31 36,94 0,80

50 10 3,99 10,92 39,77 3,26

80 6 5,91 14,55 35,45 7,88

100 5 7,42 15,13 34,22 11,85

200 2 13,73 25,88 27,46 32,92
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w zakresie częstotliwości do 150 kHz liczba pasm zabronionych jest około 2 razy większa
niż w tym samym zakresie dla drgań podłużnych. Całkowite tłumienie w tym zakresie nie
zależy od periodyczności struktury i stanowi około 23% widma. Wahania tych wartości
wynikają z narzucenia górnej granicy zakresu częstotliwości.

Na wykresie 3.7 przedstawiona jest zależność szerokości pasma zabronionego od perio-
dyczności dla pasm występujących przy częstościach o numerach 100 (kolor czerwony), 200
(niebieski) i 300 (zielony). Wyraźnie widoczny jest liniowy charakter tej zależności jest zwią-
zany ze stosunkiem długości fali do wielkości komórki elementarnej. Parametry dopasowania
funkcji liniowych w postaci ∆𝑔 = 𝑎𝑛+𝑏 są zebrane w tabeli 3.3, gdzie 𝑎 to współczynnik kie-
runkowy prostej, 𝑏 wartość funkcji dla periodyczności równej 0, a 𝑅2 jest współczynnikiem
ufności dopasowania.
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Rysunek 3.7: Zależność szerokości pasma zabronionego od periodyczności struktury z otwo-
rami o intensywności periodyczności 𝛼𝐻 = 0, 6

Tabela 3.3: Zestawienie parametrów dopasowanych funkcji liniowych zależność szerokości
pasma zabronionego od periodyczności

𝑛 𝑎 𝑏 𝑅2

100 0,0052 0,4327 0,9927

200 0,0109 0,6374 0,9994

300 0,0608 0,5788 0,9997
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Podsumowanie

Dane każdego typu drgań analizowane niezależnie pokazują charakterystykę dla wyide-
alizowanego układu działającego tylko pod obciążeniami jednego rodzaju. W rzeczywistości
nigdy nie mamy do czynienia z wyłącznie jednym typem drgań. Nakłada to pewne ograni-
czenia, ale daje też nowe możliwości.

Na wykresie 3.8 są przedstawione zależności różnych typów drgań własnych belki o pe-
riodyczności 𝑁 =100 w funkcji intensywności periodyczności, gdzie każdy rodzaj drgań
przedstawiony jest inną barwą podstawową.
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Rysunek 3.8: Widma częstotliwości drgań własnych wzdłużnych, giętnych i skrętnych w za-
leżności od intensywności periodyczności struktur periodycznych z otworami o periodyczno-
ści 𝑁 = 100

Można łatwo zauważyć, że złożone pasma zabronione przedstawione na wykresie 3.8,
w zakresie których nie występują żadne drgania własne są znacznie węższe i występują dla
większych wartości intensywności periodyczności 𝛼𝐻 . Przy dużych wartościach intensywno-
ści periodyczności znacząco spada sztywność belek, co ogranicza ich potencjalne zastosowanie
jako elementy konstrukcji, ale nie wyklucza ich wykorzystania w celu tłumienia drgań.

Można również zaobserwować obszary, które mogą posłużyć jako filtry konkretnych ro-
dzajów drgań, które przepuszczają pozostałe drgania. Obszary które na wykresie wszystkich
rodzajów drań są w kolorze purpurowym reprezentują struktury, które nie przepuszczają
drgań drgań wzdłużnych, a przepuszczą drgania poprzeczne i skrętne. Obszary w kolorze
niebieskozielonym reprezentują struktury periodyczne, które stanowią barierę dla drgań po-
przecznych, a przepuszczają drgania giętne oraz skrętne.
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3.2 Dwuwymiarowe struktury periodyczne

Badanymi układami dwuwymiarowymi były tarcza i płyta obciążona siłami wzdłużnymi
i poprzecznymi. Obydwa przypadki rozpatrywane były niezależnie.

Do wyznaczenia częstotliwości własnych za pomocą metody redukcji Blocha analizo-
wano aluminiową tarczę i płytę o wymiarach 𝑙 = 0, 5 m na 𝑏 = 0, 5 m i grubości ℎ = 5
mm. W płycie było 2500 okrągłych otworów o średnicy 𝑑 = 8 mm, każdy rozłożonych rów-
nomiernie na sieci kwadratowej. Z racji na stosowaną metodę zastosowane są periodyczne
warunki brzegowe. Parametry materiałowe aluminium zastosowane do obliczeń to: moduł
Younga 𝐸 = 67.5 GPa, gęstość 𝜌 = 2700 𝑘𝑔/𝑚3, liczba Poissona 𝜈 = 0.33.

Do symulacji propagacji fal w strukturze należy wziąć pod uwagę, że struktura musi
mieć skończone wymiary. Zastosowany układ jest aluminiową płytą składającą się z trzech
obszarów jak przedstawiono na rysunku 3.9. Cała płyta ma wymiary 𝑏 = 0.5 m, 𝑙 = 1 m i wy-
sokości ℎ = 5 mm i jest podzielona na trzy obszary. Pierwszy obszar (A) o długości 0, 25 m
jest obszarem od strony wymuszenia, pozwala na rozwinięcie się fali przed wejściem w struk-
turę periodyczną, co ułatwia interpretacje wyników. Drugi obszar (B) o długości 𝑙𝑝 = 0, 5 m
stanowi badaną strukturę periodyczną, która składa się z z 2500 otworów o średnicy 𝑑 = 8
mm, położonych równomiernie na sieci kwadratowej. Trzeci obszar (C) nieperiodyczny o dłu-
gości 0, 25 m pozwala określić właściwości fali która przeszła przez strukturę periodyczną.
Do obliczeń przyjęto tłumienie materiału na poziomie 𝜂 = 10−4.

Rysunek 3.9: Schemat periodycznej płyty
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3.2.1 Poprzeczne drgania własne

Zgodnie z teorią wszystkie możliwe zależności częstotliwości drgań od wektorów falo-
wych występujące w strukturze periodycznej znajdują się w pierwszej strefie Brillouina.
Jeśli rozpatrujemy strukturę dwuwymiarową pierwsza strefa Brillouina jest również dwuwy-
miarowa, a zależności pomiędzy częstotliwościami a wektorami falowymi przyjmują postać
płaszczyzn. Każdy punkt dowolnej płaszczyzny reprezentuje pojedynczą postać drgań wła-
snych struktury. Zależność częstotliwości od wektorów falowych w strukturze opisanej na
początku paragrafu 3.2 przedstawiona jest na wykresie 3.10.
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Rysunek 3.10: Zależność częstotliwości drgań własnych od wektorów falowych w pierwszej
strefie Brillouina dla płyty periodycznej (𝑏 = 0, 5 m i 𝑙 = 0, 5 m) z otworami ułożonymi
równomiernie na sieci kwadratowej, liczba otworów wynosi 2500

W celu interpretacji wyników łatwiej się posługiwać przekrojami wykresu 3.10 w cha-
rakterystycznych kierunkach, a więc kierunku wzdłuż wektorów sieciowych, w sieci kwadra-
towej kierunek wzdłuż boku kwadratu opisany jako (100), oraz kierunek wzdłuż przekątnej
kwadratu opisany jako (110), oznaczonymi na rysunku 3.11 . Zależności częstotliwości od
wartości wektora falowego w odpowiednim kierunku przedstawiono na rysunku 3.12.

Na wykresach szarym kolorem zaznaczone są pasma częstotliwości zabronione dla da-
nego kierunku. Niestety w zakresie, w którym wielkości otworów w stosunku do wielkości
komórki elementarnej nie prowadziłaby do znacznej zmiany sztywności struktury, nie udało
się uzyskać pasma zabronionego niezależnego od kierunku propagacji, jednakże sama kie-
runkowość tego zjawiska daje możliwości potencjalnego zastosowania jako bariery tłumiącej
fale płaskie.

Przyglądając się pierwszej strefie Brillouina mając na uwadze tylko wybrane częstotli-
wości, można określić możliwe kierunki propagacji fal, oraz możliwe zakresy tłumienia.
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Rysunek 3.11: Schemat fragmentu periodycznej płyty z zaznaczonymi kierunkami przemiesz-
czeń, oraz kierunkami propagacji fal
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Rysunek 3.12: Pierwsza strefa Brillouina, przekroje w kierunkach 100 i 110 płyty o rozmia-
rach 𝑏 = 0, 5 m i 𝑙 = 0, 5 m z 2500 otworów w ułożonych równomiernie na sieci kwadratowej

Przy ustalonej częstotliwości, można pokazać jakie wektory falowe są dla danej często-
tliwości dozwolone, czyli można określić kierunki propagacji fal względem sieci. Na rysunku
3.13 przedstawiono odpowiednio wektory falowe dla częstotliwości 75 kHz, czyli pasmo za-
bronione kierunku 100 i 95 kHz, czyli pasmo pasmo dozwolone zarówno w kierunku 100 jak
i 110.

Przy ustalonych częstotliwościach można określić kierunki, w jakich dozwolona jest pro-
pagacja fali. Na wykresie 3.13 zaznaczone zielone linie reprezentują wektory falowe, które
przy zadanej częstotliwości są dozwolone. Obszar zaznaczony szarym kolorem oznacza, że
w danych kierunkach propagacja nie może zachodzić. Kierunki pod jakimi propagacja nie
może zachodzić są opisane jako 𝛿. Sumując wszystkie kąty 𝛿 otrzymana wartość określa wy-
cinek kąta, w którym propagacja nie jest możliwa. Dla częstotliwości 75 kHz

∑︀
𝑖 𝛿𝑖 = 66, 37∘

co stanowi 73% kąta prostego, a dla częstotliwości 95 kHz
∑︀

𝑖 𝛿𝑖 = 18, 25∘ co stanowi 20%
kąta prostego.

Pomimo braku pasma zabronionego w każdym kierunku, pasmo w pobliżu częstotliwo-
ści 75 kHz jest szerokie zarówno w dziedzinie częstotliwości, jak i w zakresie kątów które
obejmuje. Pasmo takie dość dobrze nadaje się do tłumienia fal propagujących w kierunku
100.
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Rysunek 3.13: Pierwsza strefa Brillouina, linie o stałej częstotliwości 75 kHz i 95 kHz, drgania
własne płyty o rozmiarach 𝑏 = 0, 5 m i 𝑙 = 0, 5 m z 2500 otworów w ułożonych równomiernie
na sieci kwadratowej

Propagacja fal

Obliczenia prowadzono przy wykorzystaniu TD-SFEM i opracowanego płytowego ele-
mentu skończonego. Do rozwiązania równań ruchu wykorzystano metodę Newmarka [29],
dla wartości parametrów 𝛼 = 0, 25 i 𝛽 = 0, 5. Symulacja przeprowadzona dla czasu 0.9
ms, czyli czasu na propagację fali w płycie od jednego brzegu do drugiego i z powrotem.
Przedstawione są wyniki symulacji dotyczące propagacji fal poprzecznych o częstotliwościach
75 kHz i 95 kHz, które znajdują się odpowiednio w paśmie zabronionym dla kierunku 100
i w paśmie dozwolonym zarówno dla kierunku 100, jak i 110. Symulacje przeprowadzono
zarówno w strukturach periodycznych, jak i nieperiodycznych.

Płyta została pobudzona do drgań poprzecznych z siłą 𝐹 = 1 N wzdłuż jednego brzegu
zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku 3.14. Przyłożone wymuszenie periodyczne
modulowane oknem Hanninga przedstawiają wykresy 3.15 i 3.16.

Na rysunkach 3.17 i 3.18 przedstawiony jest rozkład amplitud płyty oraz płyty perio-
dycznej w każdym punkcie w wybranych chwilach przy częstotliwości odpowiednio 75 kHz
i 95 kHz.

Płyta bez periodyczności stanowi odniesienie do analizy. Fala rozchodzi się w niej bez
przeszkód w kierunku 𝑦 zgodnie założeniami teoretycznymi. Zgodnie z założeniami teore-
tycznymi częstotliwość wymuszenia wpływa wyłącznie na prędkość propagacji fal.

W strukturze periodycznej fala nie może być propagowana swobodnie i zjawisko to jest
zależne od częstotliwości siły wymuszającej. Przy częstotliwości siły wymuszającej 𝑓𝑤 = 75
kHz, czyli częstotliwości znajdującej się wewnątrz pasma zabronionego, można zaobserwo-
wać, że fala zostaje uwięziona w obszarze nieperiodycznym (A), ponieważ w strukturze
periodycznej nie może propagować w kierunku 𝑦 czyli kierunku 100 w sieci otworów. W ob-
szarze periodycznym (B) fala może propagować jedynie w kierunku, który jest zgodny z kie-
runkiem wyznaczonym przez przekątną komórki elementarnej sieci otworów, czyli kierun-
kiem 110. Można zaobserwować pewne zmiany na brzegach płyty, gdzie występuje zjawisko
konwersji modów i odbicia, co powoduje zmianę kierunku propagacji fal i w konsekwencji
przedostawanie się części fal przez strukturę periodyczną do obszaru (C).
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Rysunek 3.14: Schemat wymuszenia
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Rysunek 3.15: Sygnał wymuszający o częstotliwości 75 kHz, składający się z 16 impulsów
sinusoidalnych modulowanych oknem Hanninga
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Rysunek 3.16: Sygnał wymuszający o częstotliwości 95 kHz, składający się z 16 impulsów
sinusoidalnych modulowanych oknem Hanninga
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Rysunek 3.17: Propagacja fali poprzecznej o częstotliwości 75 kHz w płycie nieperiodycznej
(lewa strona) i płycie ze strukturą periodyczną (prawa strona)
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Rysunek 3.18: Propagacja fali poprzecznej o częstotliwości 95 kHz w płycie nieperiodycznej
(lewa strona) i płycie ze strukturą periodyczną (prawa strona)
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Amplitudę drgań wyznaczono w punktach oznaczonych na rysunku 3.14 jako 𝑃1, czyli
punkcie, do którego fala dociera przed przejściem przez strukturę periodyczną i 𝑃2 czyli
punkcie, do którego fala dochodzi po przejściu przez strukturę periodyczną. Widmo fali
przed i po przejściu przez strukturę periodyczną przedstawiają wykresy 3.19 uzyskane dla
częstotliwości 75 kHz i 3.20 uzyskane dla częstotliwości 95 kHz.
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Rysunek 3.19: Widma mocy drgań poprzecznych płyty pobudzonej paczką falową o częstotli-
wością 𝑓 = 75 kHz, która znajduje się wewnątrz pasma zabronionego, zmierzone w punktach
𝑃1 - przed przejściem przez strukturę periodyczną (zielone) i 𝑃2 - po przejściu przez struk-
turę periodyczną (niebieskie). Wykres po lewej stronie dotyczy płyty nieperiodycznej, a po
prawej płyty periodycznej
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Rysunek 3.20: Widma mocy drgań poprzecznych płyty pobudzonej paczką falową o często-
tliwością 𝑓 = 95 kHz która znajduje się opza pasmem zabronionym, zmierzone w punktach
𝑃1 - przed przejściem przez strukturę periodyczną (zielone) i 𝑃2 - po przejściu przez struk-
turę periodyczną (niebieskie). Wykres po lewej stronie dotyczy płyty nieperiodycznej, a po
prawej płyty periodycznej

Amplituda fali o częstotliwości z zakresu pasma zabronionego, po przejściu przez struk-
turę periodyczną, zmniejszyła się o dwa rzędy wielkości w stosunku do amplitudy drgań po
stronie wymuszenia. W przypadku, gdy częstotliwość fali wymuszającej nie pokrywała się
z pasmem zabronionym struktura periodyczna nie stanowiła dla niej przeszkody. Amplituda
fali o częstotliwości spoza pasma zabronionego, po przejściu przez strukturę periodyczną
nie ulega istotnym zmianom. Na wykresie 3.20 widoczne jest pokrycie w widmie większego
zakresu częstotliwości po przejściu przez strukturę periodyczną, co jest spowodowane poja-
wieniem się dudnienia wynikającego z wielokrotnych odbić wewnątrz struktury periodycznej.
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Rozdział 4

Elektromechaniczne struktury

periodyczne

Zjawisko piezoelektryczne zostało odkryte w 1880 roku przez Pierre’a i Jacques’a Cu-
rie. Zaobserwowali oni, że pod wpływem naprężeń mechanicznych pojawiają się ładunki
elektryczne na powierzchni niektórych kryształów, których wartość była proporcjonalna do
przyłożonego naprężenia. Rok później Gabriel Lippmann zaproponował istnienie odwrotnego
zjawiska piezoelektrycznego, polegającego na odkształcaniu się piezoelektryka pod wpływem
pola elektrycznego.

V V

Rysunek 4.1: Schemat prostego zjawiska piezoelektrycznego

Materiały piezoelektryczne, ze względu na sprzężenie pola mechanicznego i elektrycz-
nego, znajdują zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach techniki. Począwszy od wykorzy-
stania piezoelektryków w przetwornikach elektroakustycznych, aparatów USG, gdzie wyko-
rzystane jest proste zjawisko piezoelektryczne, po układy precyzyjnie sterujące położeniem
sond lub próbek w mikroskopach ze skanującą sondą (SPM).

Zjawisko piezoelektryczne występuje w naturalnych kryształach kwarcu, ale w zastoso-
waniach przemysłowych używa się materiałów wytworzonych sztucznie. Najczęściej jest to
ceramika na bazie soli mieszanej tytanianu ołowiu i cyrkonianu ołowiu, znana jako ceramika
PZT. Wytworzenie takiego materiału polega na podgrzaniu go do temperatury większej niż
temperatura Curie, przyłożeniu odpowiednio silnego pola elektrycznego i powolnym chło-
dzeniu. Pole elektryczne wymusza orientację kryształów w materiale, która utrzymuje po
schłodzeniu. Kierunek pola elektrycznego wyznacza oś biegunową, która w dalszym opisie
matematycznym oznaczana będzie jako oś 𝑧. Tak przygotowany materiał jest anizotropowy,
czyli wykazuje odmienne właściwości fizyczne w zależności od kierunku obserwacji.
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4.1 Modelowanie belki z piezoelektrycznymi elementami ak-

tywnymi

Elementy piezoelektryczne w obwodzie elektrycznym mają charakter pojemnościowy,
można zatem je połączyć z oporem 𝑅 i incukcyjnością 𝐿 tworząc obwód rezonansowy RLC.
Układ RLC przymocowany do wycinka belki przedstawiony jest na rysunku 4.2.

Rysunek 4.2: Obwód rezonansowy z aktywnym elementem piezoelektrycznym przymocowa-
nym do belki

Do symulacji struktur periodycznych z elementami piezoelektrycznymi przyjęto model
materiału PZT zaproponowany w pracy [30], użyty również w pracy [31]. Autorzy przed-
stawili metodę pozwalającą na obliczenie efektywnego modułu Younga materiału piezoelek-
trycznego włączonego w obwód rezonansowy. Materiał piezoelektryczny wykazuje zależne od
częstotliwości sztywność oraz tłumienie, a sama częstotliwość jest zależna od parametrów
układu rezonansowego. W związku z tym efektywny moduł Younga materiału piezoelek-
trycznego w obwodzie rezonansowym można opisać wzorem:

𝐸𝑆𝑈
𝑝 (𝜔) = 𝐸𝐷

𝑝

(︂
1 − 𝑘231

1 + 𝑖𝜔𝐶𝜖
𝑝𝑍

𝑆𝑈 (𝜔)

)︂
(4.1)

gdzie 𝐸𝑆𝑈
𝑝 jest efektywnym modułem Younga materiału piezoelektrycznego w obwodzie

zamkniętym, 𝐸𝐷
𝑝 jest efektywnym modułem Younga w obwodzie rozwartym, 𝑘31 jest współ-

czynnikiem sprzężenia elektro-mechanicznego, 𝐶𝜖
𝑝 jest pojemnością elektryczną elementów

piezoelektrycznych, a 𝑍𝑆𝑈 jest impedancją obwodu rezonansowego.
Pojedynczy prętowy i belkowy element skończony modelowano w oparciu o odpowiednio

standardowy model prętowy oraz model belki Timoshenko, tak jak opisany w rozdziale 3.1.1
. Element był rozpięty na 6 węzłach będących miejscami zerowymi wielomianów Czebyszewa.

Macierz sztywności i macierz masy elementu powstały poprzez dodanie odpowiednich
macierzy belki aluminiowej oraz elementów z materiału piezoelektrycznego. Macierz sztyw-
ności elementu piezoelektrycznego, zgodnie z opisaną powyżej metodą, jest zależna od czę-
stotliwości, w której zawiera się cały wpływ układu elektrycznego na zjawiska mechaniczne.
Ze względu na tę zależność konieczne jest modelowanie całego układu w dziedzinie często-
tliwości.
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Rysunek 4.3: Modelowanie komórki elementarnej belki z piezoelektrycznymi elementami
aktywnymi

4.2 Elektromechaniczne struktury periodyczne

W symulacjach przyjęto belkę i pręt aluminiowy o długości 𝑙 = 1 m, szerokości 𝑏 = 2 cm
i wysokości ℎ = 1 cm z 50 elementami piezoelektrycznymi z ceramiki PZT przyklejonymi
symetrycznie na jego górnej i dolnej powierzchni. Szerokość piezoelementów wynosiła 𝑏𝑃𝑍𝑇 =
2 cm, długość 𝑙𝑃𝑍𝑇 = 1 cm i wysokość ℎ𝑃𝑍𝑇 = 0, 1 cm, schemat wycinka takiego układu
przedstawia rysunek 4.4.

Rysunek 4.4: Schemat wycinka belki z przyklejonymi elementami piezoelektrycznymi

Pojedyncza komórka elementarna struktury przedstawione na rysunku 4.3 składa się
z wycinka belki oraz obwodu rezonansowego RLC, złożonego z dwóch elementów piezoelek-
trycznych o pojemności 𝐶𝜖

𝑃 = 15 nF, indukcyjności 𝐿 dobranej do zadanej częstotliwości
oraz oporu 𝑅 = 1 Ω.

Do obliczeń przyjęto właściwości materiałowe aluminium o wartościach: moduł Younga
𝐸 = 67, 5 GPa, gęstosć 𝜌 = 2700 kg/m3, liczba Poissona 𝜈 = 0, 33 oraz tłumienie 𝜂 =
10−4, a dla PZT 𝐸𝑃𝑍𝑇 = 63 GPa, gęstosć 𝜌𝑃𝑍𝑇 = 7800 kg/m3, liczba Poissona 𝜈 = 0, 33
i współczynnik sprzężenia elektromechanicznego 𝑘31 = 0, 35.

4.3 Analiza poprzecznych drgań wymuszonych

W przypadku drgań poprzecznych również mamy do czynienia z występującymi pa-
smami zabronionymi w strukturze pasywnej. W badanym zakresie były to dwa pasma o czę-
stotliwościach od 86 kHz do 96 kHz oraz od 154 do 166. Charakterystykę amplitudowo-
częstotliwościową struktury pasywnej przedstawia wykres 4.5.

29



-12

-10

-8

-6

-4

-2

A
m
p
li
tu
d
a

0 50 100 150 200 250

f [kHz]

Rysunek 4.5: Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa belki z elementami piezoelek-
trycznymi, bez układu rezonansowego

Dostrojenie układu rezonansowego do częstotliwości, w której w układzie pasywnym
drgania były dozwolone, powoduje powstanie pasma zabronionego w okolicach tej często-
tliwości oraz przesunięcie się pasm występujących w układzie pasywnym. Charakterystyka
amplitudowo-częstotliwościowa takiej belki z układem rezonansowym dostrojonym do czę-
stotliwości 𝑓𝑅 = 50 kHz i 𝑓𝑅 = 100 kHz oraz oporem elektrycznym każdego układu 𝑅 = 1
Ω przedstawiono na wykresie 4.6. W przypadku dostrojenia częstotliwości elektrycznego
układu rezonansowego do występującego w układach pasywnych pasma zabronionego, pa-
smo zabronione w istotny sposób się poszerza.

Zestawienie parametrów pasm zabronionych różnych konfiguracji badanych belek znaj-
duje się w tabeli 4.1. Parametry pasm zabronionych w zależności od zadanej częstotliwości
elektrycznego układu rezonansowego zestawiono w tabeli 4.1.

Tabela 4.1: zestawienie parametrów pasm zabronionych drgań poprzecznych

Częstotliwość
rezonansowa 𝑓𝑅

pasmo
wymuszone

pierwsze
pasmo
zabronione

drugie
pasmo
zabronione

układ pasywny brak 84-96 kHz 154-166 kHz
50 kHz 47-51 kHz 94-103 kHz 165-178 kHz
100 kHz brak 84-116 kHz 170-181 kHz
150 kHz 125-165 kHz 83-90 kHz 183-193 kHz

Ogólny obraz zależności parametrów pasm zabronionych od częstotliwości układu rezo-
nansowego przedstawia wykres 4.7
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Rysunek 4.6: Charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa belki z piezoelektrycznymi
elementami aktywnymi. Układ rezonansowy RLC dostrojony do częstotliwości 𝑓𝑅 = 50 kHz
(po lewej) i 𝑓𝑅 = 100 kHz (po prawej)

Rysunek 4.7: Zależność położenia pasm zabronionych w widmie częstotliwości w zależności
od częstotliwości elektrycznego układu rezonansowego 𝑓𝑅

31



4.4 Propagacja fal poprzecznych

Symulacje propagacji fal wzdłużnych w pręcie z aktywnymi elementami piezoelektrycz-
nymi prowadzono przy użyciu FD-SFEM. Wybrane sformułowanie jest wymagane w celu
modelowania materiałów piezoelektrycznych, których moduł Younga jest funkcją częstotli-
wości. Niesie to za sobą konieczność dodania na brzegach struktury elementów pozwalających
odrzucić odbicia na brzegach struktury (z ang. throw-off element).

Rysunek 4.8: Schemat belki z aktywnymi elementami piezoelektrycznymi

Wyznaczono amplitudę drgań w punktach 𝑃1 i 𝑃2 pokazanych na rysunku 4.8. Punkt
oznaczony kolorem zielonym oznaczony 𝑃1 jest to punkt w pobliżu elementu, do którego przy-
łożone było wymuszenie, w którym wyznaczona została amplituda przed przejściem przez
strukturę periodyczną. Punkt oznaczony kolorem niebieskim 𝑃2 jest to punkt, w którym
wyznaczona została amplituda po przejściem przez strukturę periodyczną. Przyjęte punkty
nie znajdują się na skraju badanej struktury. Nie wpływa to jednak znacząco na wyniki, a
pozwala uniknąć ewentualnych problemów związanych z przyjętą metodą rozwiązania.

Fale poprzeczne

Belka z aktywnymi elementami piezoelektrycznymi została pobudzony do drgań po-
przecznych na jednym z końców siłą 𝐹 = 1 N. Przyjęto dwie częstotliwości wymuszenia
𝑓 = 50 kHz, czyli częstotliwość, przy której w strukturze pasywnej występuje pasmo do-
zwolone, oraz 𝑓 = 100 kHz, czyli częstotliwość, przy której występuje pasmo zabronione.
Wymuszenie pokazane jest na wykresach 4.9 i 4.10,

Na wykresie 4.11 przedstawiona jest propagacja fal poprzecznych w strukturach, w któ-
rych układ RLC był rozwarty, albo dostrojony do częstotliwości 𝑓𝑅 = 50 kHz lub 𝑓𝑅 = 100
kHz. Widma drgań przed i po przejściu przez strukturę przedstawione są na wykresie 4.12.
Kolor zielony oznacza widmo wyznaczone w punkcje 𝑃1, a kolor niebieski w punkcje 𝑃2.
Czerwona linia reprezentuje częstotliwość rezonansową układu RLC.

Przeprowadzone symulacje prowadząc do szeregu wniosków:
W układzie pasywnym fala o częstotliwości 𝑓 = 50 kHz może propagować bez przeszkód,

amplituda po przejściu przez strukturę zmienia się w niewielkim stopniu.
Fala o częstotliwości 𝑓 = 100 kHz nie może swobodnie propagować. Występujące w tej

części widma pasmo zabronione stanowi barierę dla drgań. Pasmo zabronione wpływa wy-
raźnie na amplitudę fali po przejściu. Szerokość pasma zabronionego jest niewielka, dlatego
fale o częstotliwościach spoza zakresu pasma zabronionego propagują przez strukturę.
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Rysunek 4.9: Sygnał wymuszający o częstotliwości 50 kHz, składający się z 8 impulsów
sinusoidalnych modulowanych oknem Hanninga
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Rysunek 4.10: Sygnał wymuszający o częstotliwości 100 kHz, składający się z 8 impulsów
sinusoidalnych modulowanych oknem Hanninga

W przypadku dostrojenia układu RLC do częstotliwości 𝑓𝑅 = 50 kHz, fala o częstotliwo-
ści 𝑓𝑅 = 50 kHz nie może swobodnie propagować. Pojawia się wymuszone pasmo zabronione
spowodowane rozpraszaniem energii na oporze elektrycznym. Amplituda fali zmniejsza się
w sposób wyraźny, jednak wymuszone pasmo zabronione jest bardzo wąskie.

W strukturze z układem RLC dostrojonym do częstotliwości 𝑓𝑅 = 50 kHz, nie są wi-
doczne wyraźne zmian w propagacji fali o częstotliwości 𝑓 = 100 kHz w stosunku do układu
pasywnego. Widoczne wcześniej pasmo zabronione ulega jedynie niewielkiemu przesunięciu
w kierunku wyższych częstotliwości.

Dostrojenie układu RLC do częstotliwości 𝑓𝑅 = 100 kHz, nie powoduje wyraźnych zmian
w propagacji fali o częstotliwości 𝑓 = 50 kHz w stosunku do układu pasywnego.

Gdy układ jest dostrojony do częstotliwości 𝑓𝑅 = 100, czyli zgodnej z częstotliwością
wymuszenia oraz znajdującą się wewnątrz pasma zabronionego występującego w struktu-
rze pasywnej, obserwuje się wyraźne poszerzenie pasma zabronionego. Amplituda fali po
przejściu przez strukturę ulega ponad dziesięciokrotnemu zmniejszeniu. Jest to związane
z ograniczeniem możliwości propagacji w strukturze periodycznej przy jednoczesnym roz-
praszaniu energii na oporze elektrycznym.
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Rysunek 4.11: Propagacja fal poprzecznych o częstotliwościach 50 kHz i 110 kHz w strukturze
periodycznej z elementami piezoelektrycznymi
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Rysunek 4.12: Widma drgań poprzecznych po wzbudzeniu o częstotliwościach 50 kHz i 100
kHz wyznaczone w punktach 𝑃1 i 𝑃2
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Rozdział 5

Badania eksperymentalne

W celu potwierdzenia wyników obliczeń numerycznych przeprowadzono również bada-
nia eksperymentalne za pomocą skaningowej doplerowskiej wibrometrii laserowej (SLDV –
Scanning Laser Doppler Vibrometry), w laboratorium wibrometrii laserowej w Katedrze Me-
chatroniki i Inżynierii Wysokich Napięć na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politech-
niki Gdańskiej. Badania dotyczyły drgań wzdłużnych i poprzecznych w jednowymiarowych
strukturach periodycznych.

Badania przeprowadzono za pomocą wibrometru laserowego Polytec PSV-400. W skład
stanowiska pomiarowego wchodził również stół antywibracyjny, oraz wzmacniacz America
Piezo, Inc. model EPA-140 (±200 Vpp). Do wzbudzenia drgań wykorzystano elementy pie-
zoelektryczne American Piezo inc. model PZT-850 podłączone do wzmacniacza. Stanowisko
pomiarowe przedstawione jest na rysunku 5.1

Rysunek 5.1: Stanowisko pomiarowe laserowej wibrometrii doplerowskiej, jedną strukturą

Pomiary eksperymentalne przeprowadzono na strukturach, których ogólny schemat przed-
stawiony jest na rysunku 5.2. Każda struktura była wykonaną z aluminium belką w której
było 20 otworów rozmieszczonych równomiernie na długości 1 m. Całakowita długośćbelki
wynosiła 1, 2 m, z czego 20 cm stanowiło mocowanie.
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Rysunek 5.2: Schemat wycinka badanej struktury periodycznej

5.1 Drgania giętne

W celu potwierdzenia wyników numerycznych przeprowadzono badania eksperymentalne
na belkach. Badane struktury periodyczne były belkami o wymiarach: długość 𝑙 = 1, 2 m,
szerokość 𝑏 = 25 mm i wysokość ℎ = 10 mm. W każdym z 9 badanych obiektów nawiercono
20 jednakowych otworów o średnicach od 𝑑 = 5 do 𝑑 = 12 mm, rozmieszczonych równomier-
nie na długości 𝑙 = 1 m. Całkowita długość belki wynosiła 𝑙 = 1, 2 m, z czego 20 cm służyło
do utwierdzenia belki w uchwycie.

5.1.1 Drgania wymuszone

W pierwszym kroku zmierzono amplitudy giętnych drgań wymuszonych. W tym celu
pobudzano belkę do drgań sygnałem typu chirp o częstotliwościach w zakresie od 1 kHz do
200 kHz. Amplitudu była mierzona w 211 punktach, rozmieszczonych równomiernie wzdłuż
długości belki, a następnie uśrednione dla każdej częstotliwości.

Wykres 5.3 przedstawia widmo częstotliwości drgań poprzecznych belki nieperiodycznej
oraz periodycznej. W widmie struktury periodycznej widoczne są wyraźne pasma w których
amplituda drgań wyraźnie maleje, czyli pasma zabronione oznaczone na wykresie kolorem
szarym. Położenie pasm zabronionych w każdej ze zmierzonych belek naniesiono na wykres
5.4 wraz z wynikami symulacji komputerowych.

Wyniki otrzymane metodami numerycznymi oraz eksperymentalnymi wykazują dość
dużą zbieżność. Położenie pasm zabronionych wyznaczone za pomocą symulacji numerycz-
nych występują w podobnym zakresie częstotliwości w badaniach eksperymentalnych, jednak
szerokość pasm zabronionych wyznaczonych za pomocą symulacji jest mniejsza niż zmie-

rzona. Może to wynikać z niedoszacowania funkcji korekcyjnej 𝑓
(︁

𝑑
𝑙𝑒

)︁
w równaniu 3.3. Aby

to skorygować należałoby oprzeć funkcję 𝑓
(︁

𝑑
𝑙𝑒

)︁
całkowicie na wynikach eksperymentalnych.

5.1.2 Propagacja fal

Zbadana została również propagacja fal sprężystych strukturze periodycznej. W celu
pokazania wydajności struktury periodycznej jako filtru częstotliwości wybrano dwie czę-
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Rysunek 5.3: Widmo drgań własnych belki nieperiodycznej (z lewej strony) oraz periodycznej
(z prawej) uzyskane za pomocą SLDV. Otwory w belce periodycznej miały względną średnicę
𝛼𝐻 = 𝑑/𝑏 = 0.5

stotliwości fal: 𝑓 = 22 kHz jako falę o częstotliwości z zakresu pasma dozwolonego i 𝑓 = 44
kHz jako falę o częstotliwości z zakresu pasma zabronionego. W obydwu przypadkach sy-
gnałem było 10 impulsów sinusoidalnych modulowanych oknem Hanninga. W przypadku
pomiarów propagacji fal belka była swobodna, dlatego efektywna długość belki wynosiła
𝑙 = 1, 2 m, a fragment bez otworów został wykorzystany jako przestrzeń do całkowitego
wytworzenia sygnału przed wejściem w strukturę periodyczną.

Wykresy 5.5 przedstawiają amplitudy prędkości w funkcji długości belki w wybranych
momentach. Potwierdzają one wcześniejsze obserwacje. Fala o częstotliwości z zakresu pa-
sma dozwolonego przemieszcza się przez strukturę periodyczną bez zakłóceń, natomiast fala
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Rysunek 5.4: Porównanie położenia pasm zabronionych uzyskanych w wyniku badań eks-
perymentalnych z wynikami numerycznymi jako funkcja względnej średnicy otworów 𝛼𝐻 =
𝑑/𝑏 = 0.5. Wyniki otrzymane dla belki o periodyczności 𝑁 = 20

o częstotliwości z zakresu pasma zabronionego 𝑓 = 44 kHz nie może propagować i w efek-
cie jest silnie tłumiona. Amplituda drgań spada o 91,5 % w czasie 1,55 ms od momentu
wymuszenia.
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Rysunek 5.5: Wykresy prędkości punktów pomiarowych na belce w funkcji odległości wy-
znaczone za pomocą SLDV w różnych chwilach. Belka periodyczna z 20 otworami o średnicy
𝛼𝐻 = 𝑑/𝑏 = 0, 5. Częstotliwość fali wymuszającej 𝑓 = 22 kHz (lewa strona) i 𝑓 = 44 kHz
(prawa)
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Rozdział 6

Podsumowanie

Wyniki symulacji przeprowadzonych na bazie opracowanych modeli numerycznych umoż-
liwiły przeprowadzenie oceny możliwości wykorzystania właściwości struktur periodycznych
w celu tłumienia drgań mechanicznych.

Praca podzielona była na trzy etapy. Pierwszy etap polegał na opracowaniu modeli
numerycznych i określeniu ich jakości w odniesieniu do wyników dostępnych w literaturze.

Drugi etap badań polegał na wyznaczeniu charakterystyk dynamicznych pasywnych
struktur periodycznych. Ten etap badań pozwolił na określenie ogólnych zależności wystę-
powania zjawisk wynikających z periodyczności struktury od parametrów struktury perio-
dycznej i jej komórki elementarnej. W każdym z badanych przypadków w widmie struktury
periodycznej pojawiały się pasma zabronione. Intensywność periodyczności wpływa istotnie
na szerokość pasm zabronionych nie zmieniając ich liczby, ani położenia w widmie częstości.
Z kolei im większa jest periodyczność struktury, tym pasma są szersze i wyżej położone, ale
ich liczba jest mniejsza. Wyniki symulacji komputerowych dotyczących struktur pasywnych
zostały również pozytywnie zweryfikowane eksperymentalnie.

Z przeanalizowanych jednowymiarowych pasywnych struktur periodycznych najlepsze
wyniki uzyskuje się w przypadku, gdy źródłem periodyczności jest obecność otworów. Z dru-
giej strony najmniejszy wpływ na obserwowane zmiany charakterystyk dynamicznych wy-
kazują struktury, w których źródłem periodyczności są zmiany modułu sprężystości.

Trzeci etap pracy obejmował rozwinięcie modeli numerycznych w sposób, który umożliwił
symulowanie struktur z elementami piezoelektrycznymi.

Struktury periodyczne, w których periodyczność geometryczna wynika z wykorzystania
aktywnych elementów piezoelektrycznych można również wykorzystać jako pasywne układy
tłumiące, a wnioski dotyczące takich układów znajdują zastosowanie również w tym przy-
padku.

Struktury periodyczne z aktywnymi elementami piezoelektrycznymi włączonymi w ob-
wód rezonansowy RLC mogą być z powodzeniem wykorzystywane do tłumienia drgań w spo-
sób kontrolowany. Obwód rezonansowy z elementem piezoelektrycznym powoduje pojawienie
się pasma zabronionego w widmie drgań mechanicznych przy częstotliwości drgań własnych
układu rezonansowego RLC.

Dostrojenie częstotliwości rezonansowych układów RLC do częstotliwości, która znajduje
się w paśmie zabronionym w widmie drgań mechanicznych, powoduje wyraźne poszerzenie
się pasma zabronionego, co przekłada się na znaczne zwiększenie wydajności tłumienia drgań
w tym zakresie częstotliwości. Za pomocą układów RLC można równie w niewielkim stopniu
wpływać na położenie pasma zabronionego.
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