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کمک  بٍ يرق آزاد ارتعاش بر ترک قرارگیری مًقعیت ي زايیٍ اثر بررسی

 ريش المان محذيد
 

 *فرضیذ افطار

  ،داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ثٌذرػجبس ،گزٍُ ػوزاىاستبد هذػَ  -1

 

 

 

  چكیذٌ     
ضذت ٍ هحل تزن ّبی احتوبلی ایجبد ضذُ در یىی اس هؼوَل تزیي هسبیل هَجَد در ثزرسی سالهت سبسُ ّب، تؼییي 

جْت اطویٌبى اس وبروزد هٌبست ثسیبری اس سبسُ ّب، السم است آًْب ثِ طَر هذاٍم هَرد ثزرسی لزار گیزًذ.  آًْب هی ثبضذ.

ٍ اهَاج فزاصَت هی ثبضٌذ وِ ّشیٌِ  Xاس جولِ رٍش ّبی هؼوَل در ایي سهیٌِ آسهبیص ّبی غیز هخزة هبًٌذ اضؼِ 

اًجبم آًْب هَجت ضذُ وِ هحممیي سؼی در تَسؼِ رٍش ّبی هجتٌی ثز آًبلیش سبسُ ّب ًوبیٌذ، یىی اس اٍلیي  ثبالی

هطخصبت سبسُ آسیت دیذُ، تغییز در سختی هَضؼی سبسُ ٍ در ًتیجِ ػَض ضذى فزوبًس ّبی طجیؼی ٍ ضىل ّبی 

 ّبی فزوبًس ثز تزن تبثیز هیشاى ثِ تًسج هٌبست هٌْذسی دیذ یه ی همبلِ ارائِ ّذف اس ایيهَدی آى هی ثبضذ. 

 .هی پزداسین ّوچٌیي ضزایط تىیِ گبّی هختلف ٍ تزن لزارگیزی هَلؼیت ٍ ساٍیِ ثِ تَجِ ثب ارتؼبضی

 

 ، هىبًیه ضىست، الوبى هحذٍد، تزن، فزوبًس طجیؼیارتؼبش آساد کلیذی: َای ياشٌ
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  مقذمٍ -1
ضذُ در  یجبدا یاحتوبل یضذت ٍ هحل تزن ّب ییيسبسُ ّب، تؼسالهت  یهَجَد در ثزرس یلهسب یياس هؼوَل تز یىی 

. اس یزًذلزار گ یثزرسهَرد اس سبسُ ّب، السم است آًْب ثِ طَر هذاٍم  یبریاس وبروزد هٌبست ثس یٌبىجْت اطو ثبضذ. یآًْب ه

اًجبم  یثبال یٌِوِ ّش ثبضٌذ یٍ اهَاج فزاصَت ه X ضؼِهخزة هبًٌذ ا یزغ یّب یصآسهب یٌِسه یيهؼوَل در ا یجولِ رٍش ّب

 یتهطخصبت سبسُ آس یياس اٍل یىی یٌذ،سبسُ ّب ًوب یشثز آًبل یهجتٌ یدر تَسؼِ رٍش ّب یسؼ یيآًْب هَجت ضذُ وِ هحمم

 .ثبضذ یآى ه یهَد یٍ ضىل ّب یؼیطج یػَض ضذى فزوبًس ّب یجِسبسُ ٍ در ًت یهَضؼ یدر سخت ییزتغ یذُ،د

 

 مريری بر تحقیقات پیطیه -2
ٍلتی  هل اصلی ضزٍع ایي تحمیمبت تَسط هٌْذسیي، پیذا ضذى ضىست ّبی ًبگْبًی در اثز رضذ تزن در سبسُ ّب ثَد.ػب    

هی گزدد، سختی سبسُ در آى لسوت وبّص هی یبثذ، در ًتیجِ سهبى تٌبٍة  لسوتی اس یه سبسُ دچبر آسیت اس ًَع تزن

ثذ. ایي صذهبت در سبسُ هی تَاًٌذ ثبػث ایجبد تغییزاتی در طجیؼی سبسُ افشایص ٍ فزوبًس ارتؼبش طجیؼی آى وبّص هی یب

چگًَگی تَسیغ جزم ٍ یب خصَصیبت استْالوی سبسُ ًیش ثطًَذ. ایي خزاثی ّب ثیطتز در ًَاحی ًشدیه تزن وِ هیذاى تٌص 

رٍش ّبیی جْت وٌٌذ. ثسیبری اس هحممیي  تحت تبثیز ضذیذ است اثز هی گذارًذ ٍ ثب دٍر ضذى اس تزن ون ون وبّص پیذا هی

 تؼییي هحل تزن ٍ خصَصیبت آى ٍ یب چگًَگی گستزش ایي صذهبت ثِ ٍسیلِ یه رٍش هؼىَس ًوَدُ اًذ.

رفتبر دیٌبهیىی سبسُ ّبی تزن خَردُ ثِ ٍسیلِ رٍش ّبی ریبضی، ػذدی  ٍ آسهبیطگبّی هتؼذدی هَرد هطبلؼِ لزار گزفتِ   

، 1زدى یه تزن در تیز ثب ضزایط هزسی هتفبٍت ثَدُ است. دیبهبرٍگٌبساست. هَضَع ثسیبری اس ایي تحمیمبت، چگًَگی هذل و

 [1] .ارائِ وزد 1996یه تبریخچِ اس تحمیمبت اًجبم ضذُ ثز رٍی سبسُ ای تزن خَردُ در سبل 

جْت ثزرسی رفتبر ارتؼبضی یه تیز تزن خَردُ ارائِ  1998یه تئَری هٌبست ًیش تَسط ّویي هحمك ٍ ّوىبراًص در سبل   

است وِ ایي تئَری ثزای تیز ّبی ثزًَلی ٍ ثب تزن خَردگی اس یه طزف ٍ یب دٍ طزف گستزش یبفتِ است. در تحمیك  ضذُ

وِ ثب استفبدُ  پذیزی ثبًَیِ ٍ هحلی ثِ ٍسیلِ یه تبثغ دٍ هتغیزُ  هشثَر، هحل ٍ هٌجغ تزن ثِ ػٌَاى یه اًؼطبف

هیذاى تٌص تؼییي هی ضَد، پزداسش ضذُ است. یه رٍش هؼىَس ًیش ثزای  تئَری هىبًیه ضىست ٍ ثب تَجِ ثِ تغییزات

 [ 2ضٌبسبیی هحل ٍ ػوك تزن ثب تَجِ ثِ اًذاسُ گیزی هطخصبت تیز تزن صذهِ دیذُ ارائِ ضذُ است.]

ٍ ّوىبراًص ثِ هَضَع ضٌبسبیی تزن ثب حذالل وزدى اختالف ثیي فزوبًس طجیؼی اًذاسُ گیزی ضذُ ٍ فزوبًس  2سیٌْب  

طجیؼی تخویي سدُ ضذُ ثب استفبدُ رٍش ثِ ٌّگبم سبسی پزداختٌذ. ثب ایي ٍجَد حل ّبی ارائِ ضذُ ثز پبیِ تئَری تیز 

 [3تیوَضیٌىَ راثطِ ی دلیك ثیي هطخصبت تزن )هحل ٍ ػوك( را ثب فزوبًس ّبی طجیؼی ثیبى ًوی وزدًذ. ]

هحذٍد ثزای ٍرق تزن دار ارائِ ٍ در آًبلیش ارتؼبضبت ثىبر یه هذل اجشء  1991در  5ٍ جی ضٌگ 4، سَاًگ ًیبى3گَاى لیبًگ  

ثزدًذ. در ایي همبلِ اثتذا فبوتَر ضذت تٌص هحبسجِ ٍ سپس هبتزیس سختی ثزای ٍرق تزن دار هحبسجِ ضذُ ٍ سپس فزوبًس 

 [4ّبی طجیؼی هحبسجِ ضذُ. ]

رد استفبدُ در ػزضِ وطتی ّب را هَرد ثزرسی آًبلیش ٍرق ّبی هَ 1387هحوذ رضب خذهتی ٍ سّزا ضْزاثی فزاّبًی در سبل   

 [5لزار دادًذ. در ایي همبلِ فزوبًس ّبی طجیؼی ٍرق ثب استفبدُ ار رٍاثط تحلیلی ٍ ًزم افشار اًسیس هحبسجِ گزدیذُ است.]
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تزن ثز ثزرسی ارتؼبش آساد ٍرق ٍ اثز "در همبلِ ای ثب ػٌَاى  1389هحوذرضب خذهتی، ػلی ثیگی ٍ پذرام ػذالت در سبل   

ثب استفبدُ اس رٍش  ثِ ثزرسی رفتبر ارتؼبضی ٍرق ثذٍى ػیت ٍ ٍرق تزن دار پزداختٌذ. ایي وبر تَسط آًبلیش هَدال "رٍی آى

ِ گبُ ىیاجشاء هحذٍد ثَسیلِ ًزم افشار اًسیس صَرت هی پذیزد. هذل هَرد هطبلؼِ یه ٍرق هزثؼی ضىل است ٍ در دٍ حبلت ت

 [6] سبدُ ٍ گیزدار ثزرسی هی ضَد.

 مباوی صحت سىجی مذل با ريابط تحلیلی -3
هحبسجِ فزوبًس ّبی طجیؼی ثزای همبیسِ همبدیز دلیك ثب همبدیز ًزم افشار ّبی اجشاء هحذٍد السم ٍ ضزٍری ثِ ًظز هی     

  هذُآ ثذست رٍاثط هْوتزیي اس یىی ٍ است گزفتِ صَرت هتفبٍتی تئَری ضْبی تال تبوٌَى ٍرلْب ارتؼبضبت سهیٌِ دررسذ. 

 ثبضذ. هی 1هؼبدلِ 

(1) 

 
(2) 

        
(3)  
(4) 

   
 

، ضزیت اًتطبر M، جزم ٍاحذ سطح  Dٍرق ثبثت ووبًص طجیؼی ّبی فزوبًس ثز تأثیزگذار پبراهتزّبی 1ثب تَجِ ثِ هؼبدلِ 

تؼذاد ًین هَج ّبی  a,b  ٍn,m، طَل ٍ ػزض ٍرق t، ضخبهت ρ، چگبلی ν، ضزیت پَاسَى E، هذٍل االسیتیسیتِ هَج 

 گبّی تىیِ هختلف ضزایط ثزای است. ٍ صبدق گبُ سبدُ لجِ تىیِ 4ثب  ٍرق ثزای تٌْب راثطِ ایيٍ ػزضی هی ثبضذ.  طَلی

دیذ  فَق راثطِ اهب است. وٌٌذُ خستِ ٍ گیز ٍلت وِ ضَد، تىزار هحبسجبت ریبضی ّبی رٍش اس استفبدُ ثب ثبیست هی

  .هی دّذ حبالت ولیِ یثزا را هٌبسجی هٌْذسی

 هَرد هطبلؼِ لزار گزفتِ ٍ  گبُ سبدُ لجِ تىیِ 4ثب  ٍرقیه  همبلِ در گبم ًخست ثزای صحت سٌجی ًتبیج، اثتذا در ایي

هحبسجِ ضذُ ٍ ثب فزهَل ّبی    اجشاء هحذٍدثذٍى تزن تَسط ًزم افشاردر حبلت  همبدیز فزوبًس ّبی ارتؼبضی

 ضَد. تئَری همبیسِ هی

 

 لبٍ تكیٍ گاٌ سادٌ بذين ترک 4مذل يرق با  -3-1

هذٍل االسیتیسیتِ هتز ٍ  1یه ٍرق هزثغ ضىل ثب تىیِ گبُ سبدُ ثِ ضلغ هطبّذُ هی ضَد،  1ّوبًطَر وِ در ضىل  

 ABAQUSدر ًزم افشار  ضخبهت  ٍ داًسیتِ  ،  ضزیت پَاسَى ، 

همبدیز فزوبًس ّب را در دٍ هَد اٍل  ثب رٍش تحلیلی همبیسِ ٍ هالحظِ گزدیذ وِ ًتبیج حبصل  1ٍ در جذٍل  هذل سبسی ضذُ

 ّوخَاًی ثسیبر خَثی ثب یىذیگز دارًذ.
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 سادٌ گاٌ ٍیتك با ترک بذين يرق آزاد ارتعاش ديم مًد:  1ضكل 

 

 
 ترک بذين يرق یبرا َا فرکاوس سٍیمقا : 1جذيل         

 هَد تحلیلی آثبوَس

 اٍل 2..24 13..24

 دٍم 5...6 14..6

 

 بررسی اثر ترک در حالت َای مختلف -4
ثِ هٌظَر تحلیل یه سبسُ تزن دار اثتذا  وٌین، در ایي همبلِ تبثیز پبراهتزّبی هختلف ثز فزوبًس ّبی طجیؼی را ثزرسی هی  

سی اٍلیي ٍ هْوتزیي گبم در تحلیل هؼتجز یه سبسُ تزن دار است. پبراهتز ّبی هْن ثبیذ تزن در آى سبسُ هذل ضَد. هذل سب

 در هذل سبسی تزن ػجبرتٌذ اس:

 .ضزایط هزسی ٍ ثبرگذاری4.ًَع تزن 3ساٍیِ تزن  .ضىل، هىبى 2ٍ.ٌّذسِ تزن 1

ثیبى هی ضَد، ضىل  هْوتزیي اثؼبد ٌّذسی تزن طَل ٍ ػوك آى هی ثبضذ، وِ ثِ صَرت ثی ثؼذ ثِ ًسجت طَل ٍ ضخبهت

 ثِ صَرت یه خط راست هی ثبضذ.  تزن هؼوَال ثِ ضىل راست هی ثبضذ. تزن ثِ وبر رفتِ در ایي همبلِ یه تزن ػومی

 

 گیردار ي ترک با زيایای مختلف: ل دي بعذی صفحٍ با تكیٍ گاٌ سادٌ،مذ -4-1

ًطبى دادُ ضذُ ٍ  2 ضىلدر  رد ًظز حبل ثِ ثزرسی ساٍیِ تزن ثز فزوبًس ّبی طجیؼی هی پزداسین، ٌّذسِ هَ  

 ثبضذ. هی ٍ  ٍ ضزیت پَاسَى  ضذُ دارای هذٍل االستیسیتِ   هصبلح استفبدُ
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 دار ٍیزاي حالت در ترک ي، گیردار  سادٌ گاٌ ٍیتك با صفحٍ : 2ضكل 

 

 

 
  صفحٍ يسط در ترک - سادٌ گاٌ ٍیتك با صفحٍ یري بر ترک ٍیزاي ریتاث : 3ضكل 

 

اهب ثِ طَر  اٍل ٍ دٍم ٍ سَم ًذارد،در هَد تبثیزی ثز هیشاى وبّص فزوبًس تزن  یِهطخص است وِ ساٍ 3ثِ ضىل ثب تَجِ 

در  ٍرقرفتبر  رد ٍ در هَد سَم تبثیز لبثل هالحظِ ای ًذارد.ولی ٍجَد تزن تبثیز لبثل هالحظِ ای در هَد اٍل ٍ دٍم ثز سبسُ دا

در وبّص فزوبًس را دارد ٍ  یزتبث یطتزیيدرجِ ث 45تزن در حبلت  یِدر هَد چْبرم ساٍ ،هتفبت است پٌجنٍ  چْبرم یهَد ّب

 یطتزیت وبّص فزوبًس ثحبل یيدر ا یٌىِوبّص فزوبًس را دارد ثب ا یيدر ا یزتبث یيدرجِ ووتز 45تزن  یِدر هَد پٌجن ساٍ

 ًسجت ثِ هَد چْبرم دارد.
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  صفحٍ يسط در ترک - رداریگ گاٌ ٍیتك با صفحٍ یري بر ترک ٍیزاي ریتاث: 4ضكل 

 

ضَد در هَد اٍل ٍ دٍم افت فزوبًس در ایي حبلت ًسجت ثِ حبلت تىیِ گبُ سبدُ ثیطتز ٍ  هطبّذُ هی 4در ضىل ّوبًطَر وِ 

درجِ ًسجت  .6هَد دٍم تغییز ضىل صفحِ تزن دار ثب ساٍیِ  5ثبضذ، در ضىل  ب حبلت لجل هطبثِ هیدر ثمیِ هَد ّب تمزیجب ث

 وِ تزن در ٍسط صفحِ لزار دارد را هالحظِ هی وٌیذ. در حبلت تىیِ گبُ گیزدار Xثِ راستبی 
 

 
 تكیٍ گاٌ گیردار در حالت Xدرجٍ وسبت بٍ راستای  66مًد ديم تغییر ضكل صفحٍ ترک دار با زايیٍ :  5ضكل 

 

 

 صفحٍ با تكیٍ گاٌ از یک طرف گیردار ي ترک لبٍ ای: -4-2

ضذُ دارای هذٍل االستیسیتِ   ًطبى دادُ ضذُ ٍ هصبلح استفبدُ 6ضىل در  ٌّذسِ هَرد ًظز     

 ثبضذ.  هی ٍ  ٍ ضزیت پَاسَى  
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 یا لبٍ ترک ي دار ریگ طرف کی از گاٌ ٍیتك با صفحٍ:   6ضكل 

 

 

 
 يسط در یا لبٍ ترک - رداریگ طرف کی از گاٌ ٍیتك با صفحٍ حالت در یعیطب یَا فرکاوس بر ترک طًل ریتاث:   7 ضكل

 

 طجیؼی در هَد اٍل ًذارد، ٍ ّوبًطَر وِ هطبّذُ هی هطخص است وِ تزن ّیچ تبثیزی ثز فزوبًس ّبی 7ضىل ثب تَجِ ثِ 

 ضَد رفتبر در هَد ّبی دٍم ٍ سَم هطبثِ است ثب ایي تفبٍت وِ تبثیز تزن در هَد دٍم ثیطتز اس هَد سَم است.

هَد اٍل آى هطبّذُ  5هی تَاى اضىبل هَدی ٍرق تزن دار در حبلت یه طزف گیزدار ثب حبلت ثذٍى تزن را در  2در جذٍل 

 د.وز

  

 

 

 

 

 

 

 
      



  معمارایران ه َای صىفی مُىذسانسراسری اوجم کاوًن

 َمایص بیه المللی معماری،عمران ي ضُرسازی در َسارٌ سًم

 94ماٌ  تیر -تُران 

 8 

ترک بذين حالت با رداریگ طرف کی از حالت در( یا لبٍ ترک) دار ترک يرق یمًد اضكال سٍیمقا:   2 جذيل  
 ثذٍى تزن                    تزن دار                              

 

 

 

 هَد اٍل

  
 

 

 هَد دٍم

  
 

 

 هَد سَم

  
 

 

 هَد چْبرم

  
 

 

 هَد پٌجن
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 صفحٍ دایرٌ ای با تكیٍ گاٌ سادٌ ي گیردار ي ترک میاوی: -4-3

 ضذُ دارای هذٍل االستیسیتِ   ًطبى دادُ ضذُ ٍ هصبلح استفبدُ 8 ضىلدر  هتز 1ثب لطز  ٌّذسِ هَرد ًظز  

 ثبضذ. هی ٍ  ٍ ضزیت پَاسَى 

 

 
 یاویم ترک ي ، گیردارسادٌ گاٌ ٍیتك با یا رٌیدا صفحٍ :8 ضكل

 

 

 
 یا رٌیدا صفحٍ – سادٌ گاٌ ٍیتك حالت در یعیطب یَا فرکاوس بر ترک طًل ریتاث : 9ضكل 

 

در هَد سَم هی هطخص است در ایي حبلت تزن ثیطتزیي تبثیز را در هَد اٍل دارد ٍ ووتزیي تبثیز  9در ضىل ّوبًطَر وِ 

 ثبضذ. ٍ رفتبر در حبلت صفحِ ی دایزُ ای ثب حبلت هستطیلی ثب ّویي ضزایط تىیِ گبّی هتفبٍت است.
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 یا رٌیدا صفحٍ – رداریگ گاٌ ٍیتك حالت در یعیطب یَا فرکاوس بر ترک طًل ریتاث : 16ضكل

 

دایزُ ای ّز چٌذ رفتبر تمزیجب هطبثِ تىیِ گبُ در حبلت تىیِ گبُ گیزدار ثزای صفحِ هطخص است  .1در ضىل ّوبًطَر وِ 

 .سبدُ است اهب ًزخ افت فزوبًس در هَد دٍم ثسیبر ثبالست
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 گیری وتیجٍ -5
در هَرد ساٍیِ تزن هطخص گزدیذ وِ ساٍیِ تزن ّیچ تبثیزی ثز فزوبًس ّب در هَد اٍل ٍ  ضذُ ثب تَجِ ثِ ثزرسی اًجبم -1

ضَد تبثیز وبٌّذُ ثیطتزی ثز فزوبًس دارد ٍ در هَد  درجِ ًشدیه هی 45یِ تزن وِ ثِ دٍم ٍ سَم ًذارد، ٍ در هَد چْبرم ساٍ

پٌجن ثزػىس هَد چْبرم هی ثبضذ. ّزچٌذ ایي هیشاى وبّص در ووتزیي ًمطِ هَد پٌجن اس ثیطتزیي وبّص هَد چْبرم ثیطتز 

 است.

تبثیزی ثز فزوبًس ّبی طجیؼی در هَد اٍل ًذارد،  اس ثزرسی صفحِ ثب تىیِ گبُ اس یه طزف گیزدار ٍ تزن لجِ ای تزن ّیچ -2

ضَد رفتبر در هَد ّبی دٍم ٍ سَم هطبثِ است ثب ایي تفبٍت وِ تبثیز تزن در هَد دٍم ثیطتز اس هَد  ٍ ّوبًطَر وِ هطبّذُ هی

 سَم است.

یزُ هطبثِ حبلت ثب ثزرسی صفحِ دایزُ ای ٍ همبیسِ آى ثب صفحِ هستطیل ضىل هطخص گزدیذ وِ رفتبر در حبلت دا -3

هستطیلی ًیست ٍ در حبلت دایزُ ای تزن ثیطتزیي تبثیز را در هَد اٍل دارد در حبلی وِ تزن در حبلت هستطیلی ثیطتزیي 

 تبثیز را در هَد پٌجن دارد.
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