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چكيذُ
دس همبلِ حبضش هعبدلِ ديفشاًؼيل ػبصُ
ثشاي اٍليي ثبس ثِ كَست ًگبؿتي ثيي فضبي پبػخ ٍ ثبس تَكيف گشديذ.

ٍاطُّبي کليذيٍ :ضعيت ػٌدي ،خشپب ،پبػخ ديٌبهيكي


 .1همذهِ
عيتيبثي ثِ عَس هتعبسف ثذيي كَست اػت يك ثبس هـخق (اػتبتيكي يب ديٌبهيكي) ثِ ػبصُاي کِ هذل حبلت
ػبلن آى دس دػت اػت ٍاسد هيگشدد ٍ ػپغ ثب اًذاصگيشي پبػخّبيي ٍ همبيؼِ آى ثب پبػخ تحليلي ػبصُ ػبلن ثِ
کـف هحل خشاثي هيپشداصد .دس عول همذاسي عذم لغعيت دس ثبسّبي ٍسٍدي ،هذل تحليلي ٍ ّوچٌيي اًذاصُ
گيشيّبي پبػخّبي ػبصُاي ٍخَد داسد .اهب ّوبى عَس کِ اص ثيبًبت ثبال ثش هيآيذ ،ثشاي ؿٌبػبيي هحل عيت ،هذل
تحليلي ػبصُ ػبلن ٍ ّوچٌيي ثبس ٍاسدُ ثِ ػبصُ ثب تمشيجي لبثل لجَل ثبؿذ .دس چٌيي هؼبيلي ثشاي آؿكبسػبصي خشاثي
سٍيكشد حذالل ػبصي اختالف پبػخ تحليلي ٍ ٍالعي [ ٍ ]3-9يب سٍؿْبي خعجِ ػيبُ هبًٌذ ؿجكِ علجي []5-4
هَسد اػتفبدُ لشاس هيگيشًذ .داًـوٌذاى ٍ هححممبى کَؿـْبي فشاًٍي کشدًذ تب ؿٌبػبيي خشاثي دس ٍضعيت ثب
هدَْالت ثيـتش هيؼش ؿَد .ثشاي هثبل دس هشخع [ ]6سٍؿي ثشاي عيتيبثي دس حبلتي کِ حتي هذل ػبصُ ػبلن
دسدػت ًيؼت هعشفي ؿذُ اػتّ .وچٌيي کَؿؾّبي فشاٍاًي ثشاي عيت يبثي دس ػبصُّب دس ٍضعيت هدَْل
ثَدى ثبس ديٌبهيكي اًدبم ؿذُ اػت.
ًكتِ خذيذ ايي همبلِ حبضش ايي اػت کِ ثبس ٍاسدُ ثِ ػبصُ ثِ عَس هغلك هدَْل هيثبؿذ .يعٌي دس سٍؽ پيـٌْبدي
غيش اص ؿشط هتٌبٍة ثَدى ّيچگًَِ ؿشعي ثش سٍي ثبس ٍاسدُ ًذاسد .ثذيي هعٌي کِ حتي هحتَاي فشکبًؼي ٍ هحل
اعوبل ثبس ثِ عَس هغلك هيتَاًذ هدَْل ثبؿذ.
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 .2تئَسي
هعبدلِ ديفشاًؼيل استعبؽ ػبصُاي ثب  nدسخِ آصادي ثِ كَست ساثغِ ( )9ثِ خَثي ؿٌبختِ ؿذُ اػت .دس ايي
ساثغِ هبتشيغّبي  C ٍ K ، Mثِ تشتيت هبتشيغّبي خشم ،ػختي ٍ هيشايي هيثبؿٌذّ .وچٌيي ثشداسّبي
)  U ٍ F(tثِ تشتيت ثشداس ًيشٍّبي خبسخي ٍ تغييش هكبىّب هيثبؿٌذ .پبساهتش  tهـخق کٌٌذُ صهبى اػت.

Mnn Un1  Cnn Un1  K nn Un1  F(t )n1

() 9

ايي هعبدلِ ديفشاًؼيل سا هيتَاى ثِ كَست صيش ًَؿت:

P

 d

d
) M 2  C  K  U  F(t
dt
 dt

2

() 2

ًَؿتي هعبدلِ ديفشاًؼيل استعبؽ ثِ كَست فَق ،ايي اهكبى سا فشاّن هيآٍسد کِ استعبؽ ػبصُ سا ثِ كَست يك

d2
d
ًگبؿت ثيي تغييش هكبى ٍ ثبس ثب عولگش  C  K
2
dt
dt
دٍسُ صهبًي ثِ عَل  دس ًظش ثگيشين ،عولگش  Pيك ًگبؿت اص فضبي تبثع ثشداسي دٍ هشتجِ هـتك پزيش دس
ً P = Mگبُ کشد .اگش استعبؽ ػبصُ سا دس يك

2
فبكلِ صهبًي ( يعٌي فضبي  U  u1 (t ) u2 (t ) ... un (t )کِ دس آى ) ui (t )  C 0,  
T

ثِ فضبي تبثع ثشداسي پيَػتِ ًَؿت دس فبكلِ صهبًي
n

  C 0,  

n





 اًدبم هيدّذ ،ثِ عجبست ديگش

ً . P : C 2  0,  كتِ لبثل تَخِ ايي خبػت کِ عولگش  Pثيي دٍ فضبي خغي

(ثشداسي) يك ًگبؿت خغي ايدبد هيکٌذ .حبل ايي ػَال هغشح هيؿَد کِ ّؼتِ ايي عولگش چيؼت .يعٌي چِ
ًمبعي اص فضبي تغييش هكبى ثِ ثبس كفش (استعبؽ آصاد) ًگبؿت هيؿًَذ .اص تئَسي همذهبتي استعبؿبت هيداًين کِ
استعبؽ آصاد ػبصُ ثِ كَست ساثغِ صيش هيتَاى ًَؿت:
n

() 3

) U   ai i e i i t sin(D ,i t  i
i 1

دس ساثغِ فَق استعبؽ آصاد ثِ كَست خوع آثبس استعبؽ دس هَدّبي هختلف ًَؿتِ ؿذُ اػت کِ دس آى i

ٍ   i ٍ iثِ تشتيت ثشداس ٍيظُ ٍ فشکبًغ دايشُاي ٍ ضشيت هيشايي هشثَط ثِ هَد ؿكل  iام هي-
ثبؿٌذ  . D ,i  i 1   i2ايي پبساهتش ّب هشثَط ثِ هـخلبت راتي ػبصُ هيثبؿٌذ  i ٍ ai .ثِ تشتيت داهٌِ
ٍ اختالف فبص دس هَد ؿكل  iام هختلف هيثبؿٌذ .ايي دس پبساهتش ثؼتِ ثِ ؿشايظ اٍليِ هؼئلِ همذاسدّي هيؿًَذ.

ثب تَخِ ثِ ايٌكِ داسين sin(D ,i t  i )  sin(D ,i t ) cos(i )  cos(D ,i t )sin(i ) :ساثغِ
( )2سا ثِ كَست صيش هيتَاى ًَؿت:
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()4

ci
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n
n


U   ai i e i i t sin(D ,i t  i )   ai cos(i ) i e i i t sin(D ,i t )  ai sin(i ) i e  i i t cos(D ,i t ) 
i 1
i 1 




ّوبى عَس کِ اص هعبدلِ ( )4ثشهيآيذ ّش ٍضعيت استعبؽ آصاد سا هيتَاى ثَػيلِ تشکيت خغي

e i i t i sin D ,i t

ٍ

e i i t i c 
oD ,si t

i cosD ,i t ٍ BSi  e i i t i sin D ,i t

) (i  1, 2,...n

 i i t

ًَؿت .ثِ عجبست ديگش

 BCi  eپبيِّبي ّؼتِ عولگش  Pهيثبؿٌذ کِ

يك فضبي ثشداسي  2nثعذي اػت
ّش ًمغِ اص ّؼتِ هجيي استعبؽ آصاد ثب يك ؿشايظ اٍليِ ثخلَف اػت (ؿكل  .)9اهب ًكتِ ثؼيبس خبلت ايٌدبػت
کِ اگش ػبصُ تحت اثش يك ثبس ديٌبهيكي ثب ؿشايظ اٍليِ هختلف لشاس ثگيشد پبػخ ػبصُ ًمبط هختلفي اص صيش فضبيي
هَاصي ّؼتِ خَاّذ ثَد [ .]7ثِ چٌيي صيش فضبيي صيش فضبي تشاص گفتِ هيؿَد .دس ٍالع ّش ًمغِ اص صيش فضبي تشاص
هشثَط ثِ استعبؽ ػبصُ تحت ثبس ديٌبهيكي هضثَس ثب يك ؿشط اٍليِ ثِ خلَف هيثبؿذ .اگش ثبس ديٌبهيكي ٍاسد ثش
ػبصُ عَم ؿَد صيش فضبي تشاص هشثَعِ ًيض عَم هيگشدد .اص ثحث فَق الزکش ًتيدِ هيگيشين کِ اگش ػبصُ
تحت يك ثبس هتٌبٍة لشاس ثگيشد ،لؼوتّبي هـبثِ هشثَط تٌبٍةّبي هختلف ثبس هشثَط ثِ يك صيش فضبي تشاص
خَاّذ ثَد .دس كَستيكِ لؼوتّبي هـبثِ ديگشي اًتخبة ؿًَذ ،صيش فضبي هشثَعِ عَم خَاّذ ؿذ .ايي هغلت
ثِ عَس ؿوبتيك دس ؿكل  2تـشيح ؿذُ اػت.
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Periodic excitation applied to the structure
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ؿكل ( : )2صيش فضبّبي تشاص هشثَط ثِ لؼوتّبي هـبثِ يك ثبس هتٌبٍة ثب دٍ تكشاس .تَخِ ؿَد کِ
صيش فضبّبي تشاص هَاصي ّؼتِ  Pهيثبؿٌذ.

ثذٍى آًكِ کليت لضيِ اص دػت ثشٍد ،دس اداهِ ثش سٍي ثبس تٌبٍثي ثب دٍ تكشاس هتوشکض هيؿَين .تَاثع U i2 ٍ U1i
)  (i  1, 2,..., qسا ثِ كَست صيش تعشيف هيًوبيين:

() 5

; i  1, 2,..., q

U1i  Ut t

 i , t i   

; i  1, 2,..., q Ui2  Ut t

 i T , t i   T 

تَخِ داؿتِ ثبؿيذ کِ تَاثع  q (i  1, 2,..., q ) U i2 ٍ U1iلؼوت هـبثِ ثِ تشتيت اص تٌبٍةّبي اٍل ٍ

تٌبٍة دٍم تحشيك هيثبؿٌذ .ثب تَخِ ثِ ثحثّبي پيـيي تَاثع  (i  1, 2,..., q ) U i2 ٍ U1iهشثَط ثِ q
صيش فضبي تشاص ّؼتٌذ کِ ّوگي هَاصي ّؼتِ عولگش  Pهيثبؿٌذ .لزا تفبضل ايي تَاثع
)  q (Ui  U1i  Ui2 ; i  1, 2,..., qثشداس هيثبؿٌذ کِ هَاصي ّؼتِ عولگش ّؼتٌذ (ؿكل .)3
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Periodic excitation applied to the structure
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ؿكل (( :)3الف) تغييش هكبًْبي لؼوتّبي هـبثِ ثشاي يك تحشيك ثب دٍ تٌبٍة ٍ (ة) تفبضل تغييش هكبًْب دسلؼوتّبي

هـبثِ تحشيك هَاصي ّؼتِ عولگش P

هيثبؿٌذ.

ثب تَخِ ثِ تَاصي ّ Uiب ثب ّؼتِ ))  ، (Ui || Ker(Pتلَيش ايي ثشداسّب ثش سٍي ّؼتِ ثشاثش ثب خَد

ّ Uiب هيثبؿٌذ .لزا هيتَاى ًَؿت:
() 6

Ui  projKer( P ) Ui ; i  1, 2,..., q

دس ؿشايغي کِ ػبصُ خشاة ؿذُ هيؿَد هبتشيغ ػختي ػبصُ تغييش هيکٌذ ٍ دس ًتيدِ عولگش  Pتغييش هي-
کٌذ ٍ دس ًتيدِ ّؼتِ ًيض عَم هيؿَد (ؿكل  .)4دس ايي حبلت هيؿَد ثبيذ ثشداس خشاثي ػبصُ يعٌي
T

 (0  x i  1) X   x1 , x2 ,... xne سا ثِ گًَِاي پيذا کشد تب ّؼتِ هشثَط ثِ ػبصُ هَاصي ّ Uiب

گشدًذ .يبدآٍسي هيکٌين کِ  Uiاص ػبصُ خشاة ٍالعي اًذاصُگيشي ؿذُاًذ ٍ لزا هعلَهٌذ.
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Kernel of P in damaged state

Kernel of P in intact state

ؿكل ( : )4تغييش ّؼتِ ػبصُ ػبلن دس اثش ايدبد خشاثي.

ثشاي ثذػت آٍسدى هعبدلِ هشثَعِ ،ساثغِ ( )6ثِ كَست صيش اكالح هيؿَد:
() 7

Ui  projKer( P ( X)) Ui  0

 .3الگَسيتن

ثشاي ثيبى ػبدُ تش هعبدلِ ( )7تبثع )Ui  projKer( P ( X)) Ui  0 R( X

هعبدلِ سا ثِ كَست  R( X)  0ثيبى هيگشدد.

سا تعشيف هيکٌين ٍ

ثب خغي ػبصي هعبدلِ حَل ٍضعيت ػبلن ،ساثغِ صيش ثذػت هيآيذ:

)R(0
)R(0
)R(0
 x 2.
 ... x ne .
) R( Xd )  R(0
x 1
x 2
x ne
هعبدلِ خغي ػبصي ؿذُ فَق سا هيتَاى ثِ كَست ػبدُ  SX  Rػبدُ ًَؿت کِ دس آى:
x 1.

 R  R(Xd )  R(0) ٍ S   R(0) R(0) ... R(0) هيثبؿٌذ.


x2
xn 
 x1

دس حبلت کلي هعبدلِ  SX  Rثيؾ تعييي ؿذُ اػت ٍ لزا ثِ ًظش هيسػذ کِ خَاة  X  S Rيك

تمشيت لبثل لجَل اص خَاة ٍالعي ثبؿذ .اهب ثذليل خغبي ًبؿي اص خغي ػبصي هعبدلِ  R( X)  0ايي تمشيت

غبلجب صيبد دليك ًويثبؿذ ٍ لزا اص يك الگَسيتن پبيذاسػبصي ػبدُ کِ دس اداهِ تَضيح دادُ هيؿَد اػتفبدُ هيکٌين.
الگَسيتن صيش اص ايي ًكتِ اػتفبدُ هيکٌذ کِ هي داًين خَاة ٍالعي خَاثي پش كفش اػت ٍ پغ اص ثذػت آٍسدى


 ٍ X  S Rثشاي ثذػت آٍسدى تمشيجي ثْتش همبديش هٌفي خَاة تمشيجي سا خزف هيکٌذ .ايي کبس ثب حزف
کشدى ػتَى ّبي هتٌبظش اص هبتشيغ حؼبػيت اًدبم هيؿَد .ػپغ دٍثبسُ اص حل ؿجِ هعكَع ثشاي ثذػت آٍسدى
خَاة تمشيجي گبم ثعذ اػتفبدُ هيؿَد .ػپغ دٍ هشتجِ همبديش هٌفي خَاة اص فشايٌذ حل خبسج هيگشدًذ .ايي
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تكشاسّب آًمذس اداهِ پيذا هيکٌٌذ کِ دس ًْبيت تمشيجي ثذٍى خَاة هٌفي ثذػت آيذ .خَاة ًْبيي ثِ عٌَاى خَاة
پبيذاس ؿذُ کِ داساي تمشيجي لبثل لجَل اػت دس ًظش گشفتِ هيؿَد

 .4هثبل عذدي
دس ايي هثبل خشپبي  39عضَي ًـبى دادُ ؿذُ دس ؿكل  5سا تحت ثبسّبي دٍ ثبس هتٌبٍة ثب تٌبٍة  0/5ثبًيِ ًـبى
دادُ ؿذُ دس ؿكل  6دس ًظش هيگيشين .تحشيك ّب هدَْلٌذ ٍ اص عشيك تكيِگبُ ٍاسد ػبصُ هيگشدًذ .هذٍل
االػتؼيتِ ،چگبلي ٍ ػغح همغع اعضب ثِ تشتيت ثشاثش ثب  0/005 m 2 ٍ 7800 kg / m3 ، 2/09 Paهيثبؿٌذ.
هيشايي ػبصُ ًبچيض دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت .تغييش هكبىّبي ػبصُ دس دسخبت آصادي کِ داساي حؼگش هيثبؿٌذ
اًذاصُگيشي هيؿَد .حؼگشّب اػتفبدُ ؿذُ داساي فشکبًغ ًوًَِ گيشي  20کيلَ ّشتض هيثبؿٌذ ٍ دس دسخبت

آصادي  29 ٍ 98 ،99 ،90 ،8لشاس دادُ ؿذُاًذ دس حبلي کِ  2i ٍ 2i  1ثِتشتيت دسخبت آصادي لبئن ٍ افمي
گشُ  iام هيثبؿٌذ.

ؿكل ( : )5خشپبي هؼتَي  39عضَي

دس ايي هثبل پبساهتش ( هذت ثبصُ ّبي ًوًَِگيشي)  0/09ثبًيِ هيثبؿذ .ثذليل آًكِ ػبصُ داساي  25دسخِ آصادي

اػت ،لزا ثعذ ّؼتِ ثشاثش ثب 2  25  50اػت .ػٌبسيَّبي خشاثي کِ دس آى عضَ  96ثِ هيضاى  %30خشاة اػت

هَسد هغبلعِ لشاس هيگيشد.
ثشاي ايي

ػٌبسيَي خشاثي ثبصُ ًوًَِگيشي

t0.5, 0.51

t0, 0.01

 U1  Uاص تٌبٍة اٍل

ٍ ثبصُ هتٌبظشؽ

 U 2  Uاص تٌبٍة دٍم اًتخبة هيگشدًذ( ّ .) q  1وبى عَس کِ اص لجال گفتِ ؿذ تفبضل ايي

دٍ ثشداس يعٌي  U  U2 - U1هَاصي ّؼتِ هيثبؿٌذ.
خَاثْبي خشاثي دس عي گبمّبي الگَسيتن پيـٌْبدي ثشاي ػٌبسيَ اٍل دس ؿكل  7آٍسدُ ؿذُاًذّ .وبى عَس کِ اص
ؿكل پيذا اػت خشاثي هٌفي الوبىّب دس ّش گبم دس گبمّبي ثعذي حزف هيگشدًذ .ثِ عجبست ديگش الوبىّبي ثب
خشاثي هٌفي ثِ عٌَاى الوبى ػبلن دس ًظش گشفتِ هيؿًَذ ٍ لزا اص فشايٌذ الگَسيتن دس گبمّبي ثعذي خزف هي-
گشدًذ .ثشاي هثبل دس گبم اٍل هيضاى خشاثي دس الوبى ّبي ٍ 27 ،23 ،22 ،29 ،99 ،95 ،94 ،93 ،92 ،99 ،8 ،4
 28هٌفي ثذػت آهذُاًذ ٍ دس ًتيدِ ايي الوبىّب ثِ عٌَاى الوبى ػبلن دس ًظش گشفتِ هيؿًَذ ٍ هيضاى خشاثي
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الوبًْبي هضثَس دس گبم ثعذي (گبم  2الي  )5كفش دس ًظش گشفتِ هيؿًَذ .پغ دس عي فشايٌذ الگَسيتن تعذاد
الوبًْبي کبًذيذ ثشاي خشاثي کبّؾ هييبثٌذّ .وبى عَس کِ دس ؿكل  7ديذُ هيؿَد الوبى  96کِ الوبى خشاة دس
ػٌبسيَ هيثبؿذ اص گبم اٍل لبثل تـخيق ًويثبؿذ .اهب ثِ تذسيح دس گبمّبي ثعذ الوبى  96ثِ عٌَاى الوبى خشاة
لبثل تـخيق هيؿَد .ثذيل آًكِ ّيچ خشاثي هٌفي دس خَاة گبم پٌدن ًويثبؿذ دس ايي گبم فشايٌذ الگَسيتن پبيبى
هييبثذ.

Step 2

Step 1

0.3

0.06

0.25

0.04

0.2

-0.02

Damage extent

0

0.1
0.05

Damage extent

0.02

0.15

0
-0.04

25

30

15
20
Element no

10

-0.05

-0.06
0

5

30

25

(الف)

15
20
Element no

5

10

-0.1
0

(ة)

Step 3

Step 4

0.4

0.6
0.5

0.3

0.1

Damage extent

0.2

0.3
0.2

Damage extent

0.4

0.1

0

0
30

25

15
20
Element no

10

-0.1
0

5

30

15
20
Element no

25

(ج)

10

5

-0.1
0

(د)
Step 5

0.4

0.3

0.1

Damage extent

0.2

0

30

25

15
20
Element no

10

5

-0.1
0

(ُ)
ؿكل ( :)7خَاة ّبي خشاثي دس حيي اخشاي الگَسيتن پبيذاس ػبصي ثشاي ػٌبسيَ اٍل ٍ تحشيك اٍل( :الف) گبم ( ،9ة) گبم
( ،2ج) گبم ( ،3د) گبم  )ُ( ،4گبم 5
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 خالكِ ٍ ًتيدِگيشي.5
دس همبلِ حبضش هعبدلِ ديفشاًؼيل ػبصُ ثشاي اٍليي ثبس ثِ كَست ًگبؿتي ثيي فضبي پبػخ ٍ ثبس تَكيف
. ثب ايي ًگبُ ٌّذػي خذيذ سٍؿي خْت عيت يبثي ػبصُ ّب تحت ثبسّبي هتٌبٍة ٍ هدَْل اسائِ ؿذ.گشديذُ اػت
.هثبل عذدي حل ؿذُ ًـبى هي دّذ سٍؽ پيـٌْبدي ثِ خَثي هي تَاًذ هحل خشاثي ػبصُ ّب سا آؿكبس ػبصد
.ّوچٌيي ًتبيح عذدي ًـبى داد کِ سٍؽ حبضش ثشاي ػٌؼَسّب ثب فشکبًغ ًوًَِ گيشي ثبال هَثش تش هي ثبؿذ
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