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 :دهکیچ

ونقل الزم و کافی  های حمل یرساختزها و  یدسترسین تأم ها همواره نماد قدرت معماری یک کشورند پل

، استراتژی استهای اصلی توسعه کشورها  یاستراتژبرای رسیدن به امکانات اولیه و نیازهای اساسی جوامع از 

جمعیت جهان  درصد  پنجاهحدود  .استشده  اعتماد بودن دسترسی ایجاد ی که اولویت آن ایمنی و قابلا توسعه

ونقلی سروکار دارند تا نیازهای اساسی  های حمل یتفعالو بیشتر اوقات روز را با کنند  یمدر مناطق محروم زندگی 

 در مردم فقیرترین کند. یمخود را برآورده کنند. نداشتن دسترسی چرخه فقر را در این جوامع محروم تقویت 

ای اساسی اولیه یازهنونقل که جزء  حمل های یرساختز و اولیه امکانات به مستقیم دسترسی عدم معایب با جهان

رو  یادهپ های پلی ها تقاطعشود که ازجمله آن  یمهای مختلفی ارائه  ها به شکل یدسترسهست مواجه هستند. این 

توانند  یمهای زیادی در عملکرد و هزینه و طراحی هستند. یک عبور  رو دارای تفاوت یادهپپل  های فنّاوری .است

نظر ساختاری،  ازنقطه ی صنعتی چندمیلیاردی باشد.ها پروژهیک درخت افتاده یا به پیچیدگی  سادگی از روی به

کنند.  یمونقل ایمنی را ارائه  عبور حمل ی غیرقابلها تقاطعمتفاوتی دارند، هرکدام در  های شکلرو  پیاده های پل

رو و  یادهپکابلی آویزان های  پلی فلزی و رو خرپا یادهپ های پلرو تیر ساده،  یادهپ های پلرو قوسی،  یادهپ های پل

 باشند. یم ها پلگونه از  رو از انواع این یادهپکابلی معلق  های پل

صرفه بودن، طراحی ساده و  به که مقرون بودرویی خواهد  یادهپمعلق  های پلبحث این پژوهش پیرامون 

اص و امکان اجرا در مناطق دورافتاده از آالت خ ساخت با ابزار ساده و محلی در دسترس و عدم نیاز به ماشین

طراحی،  رو، سناریوی کلی یادهپهای معلق  . در ابتدا با بررسی ساختارهای اصلی پلاست ها پلمزایای این نوع از 

شده و با  ها در برابر باد پرداخته ها و رفتار آن الزامات و بارهای طراحی، به بررسی اثرات باد روی این نوع از پل

سازی و  بعدی مدل صورت سه رفتار این پل در برابر باد به شهر مشکین رو پیاده عددی پل معلق یساز مدل

 آمده است.  دست بهمتر برثانیه  12در سرعت باد شده و بار بحرانی آن  تحلیل

 

 شهر نیگمش ،فالتر ،باد ،پل معلق ،رو ادهیپ ،پل :ها کلیدواژه
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 3 ................................................................................................................................................................... پژوهش عنوان -1 -1
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 11 .................................................................................................................................................................... هوابند اجسام -2 -2
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 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... آشفته و آرام انیجر -3 -9 -2
 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... لزج ریغ و لزج انیجر -4 -9 -2
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 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. (Eu) اولر معادله -6 -9 -2
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 .Error! Bookmark not defined ........................................ (PNS) یسهمو راستوکسیناو معادالت -8 -9 -2
 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... اغتشاش اثر - 9- 9 – 2

 !Error.................... یدوبعد حالت در انیجر ریمس در واقع جسم کی بر وارد لنگر و پسا برا، فشار، یها مشخصه -11 -2

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... بعد یب فشار بیضر -1 -11 - 2
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 .Error! Bookmark not defined .................................... یا سازه اشکال یبرا برا و کشش بیضرا :1-2 جدول
 .Error! Bookmark not defined آرام انیجر بر عمود شکل یلیمستط صفحه یبرا کشش بیضرا: 2-2 جدول
 Error! Bookmark not ................... انیجر متوسط بر عمود شکل مربع ی صفحه یبرا کشش بیضر: 3-2 جدول

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............................... یمتر 0/2 عرشه عرض یبرا زنده بار جدول: 1-4 جدول

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ مرده بار فرض: 2-4 جدول
 .LRFD ....................................... Error! Bookmark not defined یبارگذار بیترک یها نیگزیجا: 3-4 جدول
 .LRFD .................................................... Error! Bookmark not defined مقاومت بیضرا ریمقاد: 4-4 جدول
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defined. 
 Error! Bookmarkباد مختلف یها سرعت در شهر نیمشک رو ادهیپ معلق پل یها لیتحل ریمقاد ممیماکز: 8-5 جدول

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................................................... فالتر باد سرعت یا سهیمقا :1-6 جدول
 219 ...................................باد مختلف یها سرعت در شهر نیمشک رو ادهیپ معلق پل یها لیتحل ریمقاد ممیماکز :1-الف جدول
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 ها شکلفهرست 

 صفحه  شماره و عنوان شکل



 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... لزج ریغ و لزج انیجر :1-2 شکل
 .Error! Bookmark not defined ............................................... حرارت و سرعت یمرز هیال لیتشک :2-2 شکل
 گوشه زیت صفحه از یعبور انیجر: الف -3-2 شکل

eR 0.3 .................... Error! Bookmark not defined. 
 گوشه زیت صفحه از یعبور انیجر: ب -3-2 شکل

eR 10....................... Error! Bookmark not defined. 
 گوشه زیت صفحه از یعبور انیجر: ج -3-2 شکل

eR 250 ....................... Error! Bookmark not defined. 
 گوشه زیت صفحه یرو از یعبور انیجر: د -3-2 شکل

eR 1000 (1996 اسکانلن و ویمیس) . Error! Bookmark 

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ....................... گرد مقطع با استوانه از یعبور انیجر( ب) و (الف: )4-2 شکل
 گرد مقطع با استوانه از یعبور انیجر: 5-2 شکل

e30 R 5000  ........... Error! Bookmark not defined. 
 گرد مقطع با استوانه از یعبور انیجر - الف :6-2 شکل

e5000 R 200000  گرد مقطع با استوانه از یعبور -ب و 

eR 200000 .................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........................................... کارمن وان دار دنباله یگردبادها هندسه: 7-2 شکل
 .Error! Bookmark not defined ........... گرد مقطع کی در نولدزیر عدد به استروهال عدد یوابستگ: 8-2 شکل
 افزار نرم از استفاده با گرد مقطع کی پشت هیناح در کارمن وان یگردبادها مشاهده و یگردباد زشیر دهیپد: 9-2 شکل

ANSYS ............................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not .................. الیس انیجر سرعت و یگردباد یها زشیر فرکانس نیماب رابطه: 11-2 شکل

defined. 
 Error! Bookmark not .............. گرد مقطع با استوانه کی از یعبور انیجر بر جداکننده صفحات اثر: 11-2 شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................................................................................... کنترل حجم: 12-2 شکل
 .Error! Bookmark not defined .......................................... آشفته و یا هیال انیجر در انیجر خط: 13-2 شکل
 .Error! Bookmark not defined .................................................... لزج ریغ و لزج هیناح کردن جدا: 14-2 شکل
 .Error! Bookmark not defined .................................................. لزج ریغ و لزج ینواح نیب تداخل: 15-2 شکل
(ب) و( الف) یهاشکل در یا لحظه نوسان و متوسط نوسان مؤلفه دو مجموع صورت به ذره نوسانات فرض: 16-2 شکل

 ............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............ هوابند جسم بر وارد( کشانندِ) پسا و( یجانب) برا یروهاین: 17-2 شکل
 ای کشانندِ بعد یب بیضر مقدار راتییتغ: 18-2 شکل

DC گرد مقطع با استوانه یبرا مختلف نولدزیر اعداد یازا به Error! 

Bookmark not defined. 
 !Error .................... مختلف یایزوا در آرام انیجر معرض در گرد مقطع با استوانه حول نیانگیم فشار عیتوز :19-2 شکل

Bookmark not defined. 
 !Error ......... سیانس افزار نرم از استفاده با آرام انیجر معرض در گرد استوانه کی حول نیانگیم فشار عیتوز :21-2 شکل

Bookmark not defined. 
 کشش بعد یب بیضر یرو بر انیجر امتداد در جسم طول اثر: 21-2 شکل

DC لیمستط مقطع در ........................ Error! 

Bookmark not defined. 



 ح 

 در که گرد مقطع با ییها استوانه یبرا کشش بیضرا یرو سطح یزبر و ها گوشه یگرد به نولدزیر عدد ریتأث: 22-2 شکل
 Error! Bookmark not ......... (.ماسه یها دانه اندازه k گوشه، شعاع r) شود، یم دهید( ج) و( ب) و( الف) یهاشکل

defined. 
(162: 1996 اسکانلن، و ویمیس: منبع) مربع مقطع یبرا LC باالبرنده بیضر به مربوط نوسانات فیط: 23-2 شکل

 ............................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
 قائم ینوسان یروین بیضر راتییتغ: 24-2 شکل

rmsNC برخورد هیزاو با لیمستط مکعب یبراError! Bookmark 

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..................پل کی مقطع مدل یرو بر آب انیجر شینما (الف): 25-2 شکل
 !Error .................. .دارد انیجر خط هم شکل باًیتقر که پل کی مقطع مدل یرو بر آب انیجر شینما (ب): 25-2 شکل

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not .......... (ب) و( الف) یها شکل در متالطم و آرام انیجر در جداشده یها هیال :26-2 شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined .................................. اغتشاش شدت به کشش بیضرا یوابستگ: 27-2 شکل
 سطح بر عمود انیجر یبرا یمربع مقطع با جسم کی یمرکز خط در فشار اختالف یعرض یهمبستگ: 28-2 شکل

5

eR 10. ........................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............... بلند یها ساختمان مدل رامونیپ هوا انیجر یکل ینما: 29-2 شکل
5 نسبت با یا صفحه یبرا باد وزش یافق هیزاو با کشش بیضر ارتباط: 31-2 شکل  .......Error! Bookmark 

not defined. 
(ه) و( د) و( ج) و( ب) و( الف) یهاشکل در یوبرش آرام یها انیجر در شده شیآزما یها مدل ی خالصه: 31-2 شکل

 ............................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
 خط یرو فشار عیتوز و کنواختی سرعت در 1:1 عرض به ارتفاع نسبت با یوارید اطراف در هوا انیجر (الف): 32-2 شکل
 .Error! Bookmark not defined .......................................................................................................... .آن یمرکز
 سرعت حوضه کی در 1:1 عرض به طول ی اندازه با یسطح بر فشار عیتوز یمرکز خط و انیجر ریمس (ب): 32-2 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................................ یمرز هیال
 Error! Bookmark not ................ شده ثابت سرعت حوزه در مکعب کی وجوه یرو فشار عیتوز (الف): 33-2 شکل

defined. 
 Error! Bookmark not ................ یمرز هیال سرعت حوزه در مکعب کی وجود یرو فشار عیتوز (ب): 33-2 شکل

defined. 
 !Error ......شده مدل ثابت سرعت با یانیجر در که بلند ساختمان کی یباال و وجود یرو فشار عیتوز (الف): 34-2 شکل

Bookmark not defined. 
 !Error .. است قرارگرفته یمرز ی هیال انیجر در که بلند ساختمان کی یباال و وجوه یرو فشار عیتوز (ب): 34-2 شکل

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined . مختلف یبازشوها عیتوز با ها ساختمان در نیانگیم یداخل فشار: 35-2 شکل
 .Error! Bookmark not defined .................................................................... تهیسیرواالستیآ فیتعار: 1-3 شکل
 .Error! Bookmark not defined ... کیاالست سازه در باد سرعت با یگردباد زشیر فرکانس نییتع: 2-3 شکل
 .Error! Bookmark not defined .......................... یشدگ قفل دهیپد یبررس جهت شده آل دهیا مدل: 3-3 شکل
 -ج ،یشدگ قفل زمان در -ب ،یشدگ قفل از قبل -الف ،یا استوانه کیاالست سازه وزش برجهت عمود نوسانات: 4-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................. یشدگ قفل از بعد
 .Error! Bookmark not defined .............. ثابت هوابند جسم کی در( برا) باالبرنده و کشش یروین: 5-3 شکل



 ط 

 .Error! Bookmark not defined ...................... هوابند کننده نوسان جسم کی با برخورد مؤثر هیزاو: 6-3 شکل
6یوجه هشت استوانه یبرا روین بیضرا: 7-3 شکل

eR (1.2 10 )  ............. Error! Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not ..........(a) یضویب نوسان پاسخ یها دامنه و یجانب یروین بیضرا از نمونه سه: 8-3 شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................................. انتقال خطوط از ییچهارتا دسته در جداکننده: 9-3 شکل
 .Error! Bookmark not defined ............... پشت هیناح یضویب نوسانات دهیپد در استوانه دو پالن: 11-3 شکل
 !Error ................ گرید ی استوانه پشت هیناح در دوار استوانه یرو کشش و برا ن،یانگیم سرعت یفیک عیتوز: 11-3 شکل

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............................. پشت هیناح یضویب نوسان مدار اثر خط دامنه: 12-3 شکل
 .Error! Bookmark not defined ......................... .یچشیپ انحراف مسئله یبرا پارامترها و هندسه: 13-3 شکل
 Error! Bookmark not ...............الیس برخورد هیزاو از یتابع عنوان به هوابند سازه یبرا لنگر بیضر: 14-3 شکل

defined. 
 تئودورسن دوران تابع یموهوم و یقیحق بخش: 15-3 شکل

( ) ( ) ( ).k k kC F i G  ..... Error! Bookmark not 

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ...................................................... هواگذر و پل سه عرشه مقاطع: 16-3 شکل
* بیضرا: 17-3 شکل *

,i iA H هواگذر برگه کی و یتسورام ،ینورمند بلت، تیگر یها پل یبراError! Bookmark 

not defined. 
uمعادله یموهوم و یقیحق یها قسمت به مربوط یها شهیر یتالق محل: 18-3 شکل i.v 0 .......................... Error! 

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .............................. هندوراس وگاس، الس معلق، رو ادهیپ پل نمونه: 1-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined .......................................... 1784 -آلمان لوشر یت -یس از یطراح: 2-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ............................................................. سیسوئ -رانوف اچهیدر پل: 3-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... آلمان ادهیپ عابر پل: 4-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ سیسوئ – وال کیپ معلق پل: 5-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... یسوچ– جیبر یاسکا معلق پل: 6-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ سیسوئ گادمِن، – جیبر فتیتر: 7-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... نپال – گاسا معلق پل: 8-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................ ونکوور – النویکاپ معلق پل: 9-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... ونکوور – النویکاپ معلق پل: 11-4 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... شیاتر روته، – 179 نیالیها: 11-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ........................................................رانیا -شهر نیمشک معلق پل: 12-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ................................... خلخال نیهشتج یرتقیپ روادهیپ معلق پل: 13-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ................................................................... روادهیپ معلق پل انواع: 14-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined .......................................................... رو ادهیپ معلق پل یکل حالت: 15-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ..... معلق یکابل یها پل احداث یبرا شده نهیبه مشخصات نمونه: 16-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ............................... برج و لنگرگاه در وارده یروهاین آزاد اگرامید: 17-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined .................................................................... مقطع اتصاالت نمونه: 18-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined .............................................. دهانه وسط در لنگر کیشمات شکل: 19-4 شکل



 ی 

 .Error! Bookmark not defined .................................. پل عرشه اتیجزئ پالن نمونه کی شینما: 21-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ................................................ یگذار اندازه با عرشه مقطع نمونه: 21-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ...1817 اسکاتلند -تیواسمی دبل و یازج یطراح -یاب بورگیدرا: 22-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ..................................................................... سازه بر مؤثر یبارها: 23-4 شکل
, فرم بیضرا: 24-4 شکل ,M N TC C C باد وزش هیزاو از تیتبع به پل چهار مقطع یبرا () ........................ Error! 

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............................. (تکانش) دنیجنب دنیکش ریتصو به و شینما: 25-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ....................................................... شده یبررس یها عرشه مقاطع: 26-4 شکل
 Error! Bookmark not ............. رزونانس مقابل در مختلف مقاطع تیحساس مورد در یفیک اظهارنظر: 27-4 شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................................................ کننده منحرف صفحه بدون عرشه: 28-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ............................................... عرشه دنیجنب ی شده ساده شینما: 29-4 شکل
 !Error ................. 1981 سال در Chaterjee و Arrol از معلق پل ارتعاش به مربوط یخمش یمدها شکل: 31-4 شکل

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ....................................... معلق یها پل عرشه کیرواالستیآ رفتار: 31-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ................................. یتئور دید از دنیجنب یبرا یبحران سرعت: 32-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ............. باد کانال در فنر یسر کی کمک با پل کی از یا قطعه: 33-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ............................................................. اصالح بیضر( ب و الف: )34-4 شکل
 Error! Bookmark. پل کامل مدل شیآزما انجام منظور به معلق پل کی عرشه از یا شده ساخته نمونه: 35-4 شکل

not defined. 
 Error! Bookmark not ...... شیآزما انجام منظور به معلق پل عرشه دهانه کی از یا شده ساخته نمونه: 36-4 شکل

defined. 
 Error! Bookmark....... مقطع مدل شیآزما انجام منظور به معلق پل کی عرشه از یا شده ساخته نمونه: 37-4 شکل

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................................ مایهواپ دماغه حول جادیا شبکه از یریتصو: 38-4 شکل
 .FSI...................................... Error! Bookmark not defined لیتحل در گرها حل متناوب ستمیس: 39-4 شکل
 Error! Bookmark.. دانمارک GBEB معلق پل عرشه در یاصل دهانه یعرض مقطع به مربوط هندسه: 41-4 شکل

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ................................... یدوبعد حالت در عرشه شده آل دهیا مدل: 41-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ......................................... یعدد یساز مدل در الیس هیناح ابعاد: 42-4 شکل
 .ALE .................................................................................. Error! Bookmark not defined روش: 43-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined .......................................................................... مسئله حل ینواح: 44-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ........................................................... یآزاد درجه کی با ستمیس: 45-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined .............................................................. یآزاد درجه n با ستمیس: 46-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined .............................................. پارانا رودخانه پل یکیاستات ستمیس: 47-4 شکل
 .Error! Bookmark not defined ............................... پارانا رودخانه پل شده ساده یکیاستات ستمیس: 48-4 شکل

 یخمش یمنحن: 49-4 شکل
^

iV یبارها از یناش 
iP.................................... Error! Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................................... الرجو برازو -زاراته پل یداخل یها شکل :51-4 شکل



 ك 

 افزار نرم در فلوئنت گر حل از استفاده با Vortex- Shedding Phenomenon یگردباد زشیر دهیپد یساز هیشب: 1-5 شکل
ANSYS شهر نیمشک معلق پل در. .................................................................. Error! Bookmark not defined. 

 .Vortex- shedding .............................. Error! Bookmark not defined یگردباد زشیر هندسه: 2-5 شکل
شهر نیمشک معلق پل مقطع به مربوط Cm لنگر و CD کشانندِ ،CLباالبرنده کینامیآئرود یها مؤلفه نمودار :3-5 شکل

 ............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined .....................................................کارمن وان یگردبادها یجداشدگ: 4-5 شکل
 .Error! Bookmark not defined ................ کارمن وان یگردبادها یتناوب زشیر شروع و یجداشدگ: 5-5 شکل
 .Error! Bookmark not defined ............... کارمن وان یگردبادها یتناوب زشیر (h) و( L) موج طول: 6-5 شکل
 .Error! Bookmark not defined .......................... (FSI) الیس و سازه کنش اندر یبررس یها روش: 7-5 شکل
 .Error! Bookmark not defined .............................................................................. نگیکوپل اگرامید: 8-5 شکل
 Error! Bookmark . بنچ ورک سیانس طیمح در فالتر سرعت آوردن دست به جهت یساز مدل فلوچارت: 9-5 شکل

not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ..................... شهر نیمشک روادهیپ معلق پل یبعد سه مقطع مدل: 11-5 شکل
 .Error! Bookmark not defined ......... فلوئنت گر حل یبند شبکه طیمح در شده فیتعر یها المان: 11-5 شکل
 .Error! Bookmark not defined ........................................................ فلوئنت گر حل در یبندشبکه: 12-5 شکل
 .Error! Bookmark not defined ........................................................ فنر یها المان نصب تیموقع: 13-5 شکل
 .Transient Structural ................ Error! Bookmark not defined گر حل طیمح در یبندشبکه: 14-5 شکل
 .Error! Bookmark not defined ....................... شهرنیمشک روادهیپ معلق پل مقطع ریتصو( الف: )15-5 شکل
 Error! Bookmark not . شهر نیمشک رو ادهیپ معلق پل دهانه به مربوط شده رسم یهندس شکل( ب: )15-5 شکل

defined. 
 Error! Bookmark not ................. شهر نیمشک معلق پل یساز مدل جهت شده اصالح یهندس شکل: 16-5 شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............................................. الیس و سازه هیناح هیاول یبند شبکه: 18-5 شکل
 Error! Bookmark ....الیس و سازه اندرکنش سطح و الیس و پل عرشه هیناح شامل مسئله حل ینواح: 19-5 شکل

not defined. 
شهر نیمشک رو ادهیپ معلق پل شتاب و چرخش هیزاو و ییجابجا ریمقاد( د) و( ج) و( ب) و( الف) ینمودارها: 21-5 شکل

 ............................................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 
 !Error ......... رفالتریغ حالت در شهر نیمشک پل مقطع یعقب لبه به مربوط ارتعاشات یزمان خچهیتار یمنحن: 21-5 شکل

Bookmark not defined. 
 !Error ........رفالتریغ حالت در شهر نیمشک پل مقطع ییجلو لبه به مربوط ارتعاشات یزمان خچهیتار یمنحن: 22-5 شکل

Bookmark not defined. 
 !Error ............... فالتر حالت در شهر نیمشک پل مقطع یعقب لبه به مربوط ارتعاشات یزمان خچهیتار یمنحن: 23-5 شکل

Bookmark not defined. 
 !Error ............. فالتر حالت در شهر نیمشک پل مقطع ییجلو لبه به مربوط ارتعاشات یزمان خچهیتار یمنحن: 24-5 شکل

Bookmark not defined. 
 یمنحن) فالتر حالت در شهر نیمشک پل مقطع یعقب و ییجلو لبه به مربوط ارتعاشات یزمان خچهیتار یمنحن: 25-5 شکل

 Error! Bookmark not ................(پل مقطع یعقب لبه به مربوط رنگ یآب یمنحن و ییجلو لبه به مربوط قرمزرنگ

defined. 



 ل 

 Error! Bookmark not .. فالتر حالت در شهر نیمشک معلق رو ادهیپ پل یعقب لبه در باد انیجر یالگو: 26-5 شکل

defined. 
 !Error ......................... شهر نیمشک رو ادهیپ معلق پل مقطع حول( باد) الیس انیجر یالگو و ها نوسان( الف: )27-5 شکل

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmarkشهر نیمشک رو ادهیپ معلق پل مقطع حول( باد) الیس انیجر یالگو و ها نوسان( ب: )27-5 شکل

not defined. 
 Error! Bookmark شهر نیمشک رو ادهیپ معلق پل مقطع حول( باد) الیس انیجر یالگو و ها نوسان( ج: )27-5 شکل

not defined. 
 Error! Bookmark. شهر نیمشک رو ادهیپ معلق پل مقطع حول( باد) الیس انیجر یالگو و ها نوسان( د: )27-5 شکل

not defined. 
 Error! Bookmark. شهر نیمشک رو ادهیپ معلق پل مقطع حول( باد) الیس انیجر یالگو و ها نوسان( ه: )27-5 شکل

not defined. 
 !Error ................ شهر نیمشک رو ادهیپ معلق پل مقطع( یدوران -قائم) یچشیپ -یخمش توأم ارتعاشات( الف: )28-5 شکل

Bookmark not defined. 
 !Error .................. شهر نیمشک رو ادهیپ معلق پل مقطع( یدوران -قائم) یچشیپ -یخمش توأم ارتعاشات( ب: )28-5 شکل

Bookmark not defined. 
 !Error ................... شهر نیمشک رو ادهیپ معلق پل مقطع( یدوران -قائم) یچشیپ -یخمش توأم ارتعاشات( ج: )28-5 شکل

Bookmark not defined. 
 !Error .................... رشه نیمشک رو ادهیپ معلق پل مقطع( یدوران -قائم) یچشیپ -یخمش أمتو ارتعاشات( د: )28-5 شکل

Bookmark not defined. 
شهر نیمشک رو ادهیپ معلق پل مقطع در الیس انیجر از یناش کشش و فشار عیتوز به مربوط انیجر یالگو: 29-5 شکل

 ............................................................................................................................ Error! Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not ............ ام 27 هیثان و 54 گام در شهر نیمشک رو ادهیپ معلق پل مقطع ارتعاش: 31-5 شکل

defined. 
 .Error! Bookmark not defined ............................. شهر نیمشک پل مقطع به وارده شتاب حداکثر: 31-5 شکل
 رو ادهیپ  معلق پل مقطع ارتعاشات یا لحظه شتاب و چرخش هیزاو و ییجابجا یزمان خچهیتار یمنحننمودار : 1-الف شکل
 .Error! Bookmark not defined ....................................... هیثان بر متر 11 و  8 و 7 یها سرعت در شهر نیمشک
 رو ادهیپ  معلق پل مقطع ارتعاشات یا لحظه شتاب و چرخش هیزاو و ییجابجا یزمان خچهیتار یمنحننمودار : 2-الف شکل
 .Error! Bookmark not defined ................................ هیثان بر متر 5/15 و 14 و 11 یها سرعت در شهر نیمشک
 رو ادهیپ  معلق پل مقطع ارتعاشات یا لحظه شتاب و چرخش هیزاو و ییجابجا یزمان خچهیتار یمنحننمودار : 3-الف شکل
 !Error 1/1 یزمان گام و  تکرار 3 با هیثان بر متر 17 سرعت و تکرار 11 و 5 با هیبرثان متر 16 یها سرعت در شهر نیمشک

Bookmark not defined. 
 رو ادهیپ  معلق پل مقطع ارتعاشات یا لحظه شتاب و چرخش هیزاو و ییجابجا یزمان خچهیتار یمنحننمودار : 4-الف شکل
 Error! Bookmark. هیثان بر متر 11/21 و 21 سرعت و 5/1 یزمان گام با هیبرثان متر 17 یها سرعت در شهر نیمشک

not defined. 
 رو ادهیپ  معلق پل مقطع ارتعاشات یا لحظه شتاب و چرخش هیزاو و ییجابجا یزمان خچهیتار یمنحننمودار : 5-الف شکل
 !Error گام هر در تکرار 11 و 1 تعداد و 1/1 یزمان گام با هیبرثان متر 27 سرعت و هیثان بر متر 26 سرعت در شهر نیمشک

Bookmark not defined. 
 .Error! Bookmark not defined ........... هیبرثان متر 27 سرعت در کینامیآئرود یها مؤلفه نمودار: 6-الف شکل



 م 

 Error! Bookmark not ............... هیبرثان متر 27 سرعت و  7 هیثان در پل چرخش و ییجابجا ریتصو: 7-الف شکل

defined. 
 !Error ........ شهر نیمشک رو ادهیپ معلق پل مقطع اطراف در( هوا)الیس انیجر( ج) و( ب) و( الف) یها شکل: 8-الف شکل

Bookmark not defined. 
 Error! Bookmark not .......... شهر نیمشک رو ادهیپ معلق پل مقطع اطراف کشش و فشار یها کانتور: 9-الف شکل

defined. 
 !Error ................... باد انیجر اثر در شهر نیمشک رو ادهیپ معلق پل مقطع چرخش( ب) و(  الف) یخا شکل: 11-الف شکل

Bookmark not defined. 
 باد انیجر اثر در شهر نیمشک رو ادهیپ معلق پل مقطع چرخش و ارتعاشات( د) و( ج) و( ب) و( الف) یها شکل: 11-الف شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................................. یبعد سه ینما در و
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عنوانپژوهش-۶-۶

 در برابر باد رو یادهپمعلق  های پلبررسی رفتار 

مسئلهبیان-۶-2

که با استفاده از  است ها آنمعلق طویل بررسی رفتار آیرواالستیک  های پلمعیار طراحی  ترین یاصل

 تحلیلی نیمه –نیمه تجربی  های روشمختلفی مانند روش تحلیلی صفحه تخت تئودورسن،  های روش

. شود یم انجام های عددی روشمانند روش دترمینان پایداری، روش تجربی مانند استفاده از تونل باد و 

 افزار ؛ نرمسازه و سیال مابیناندرکنش  عددی سازی جهت مدل پژوهش؛در این  ستفادها موردابزار اصلی 

این  با استفاده ازسازی  که مدل باشد می (Workbench 17.0 ANSYS) 22المان محدود انسیس ورژن 

و  هآمد  دست ی، پاسخ تاریخچه زمانی عرشه پل به. با انجام تحلیل غیرخطی هندسه استشد انجام افزار نرم

 .ه استمقایسه شدهای دیگر  با نتایج روش هحاصلدر انتها نتایج 

پژوهشیهاسؤال-۶-۹

 در مواجهه با جریان باد دارند؟ العملی عکسچه  رو پیادهمعلق  های پل -2

 ممکن است رخ بدهد؟ هایی ناپایداریچه  -1

 بار بحرانی آن کدام است؟ -9

پژوهشیهاهیفرض-۶-4

در حالت  (D-3) صورت بهحالت سازه ثابت و  ( درD-2) دوبعدی صورت بهناحیه سیال و سازه  -الف

 .ه استشد سازی مدل آوردن سرعت بحرانی به دستسازه متحرك با فنر و میراگر برای 

 .است شده گرفتهجسم صلب در نظر  صورت بهعرشه پل  -ب

 1ای یهالو  2تراکم غیرقابل صورت به و استوکس معادالت ناویر صورت بهمعادالت حاکم بر سیال  -ج

 .است شده گرفتهدر نظر 

                                                
1- incompressible 
2- laminar 
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هاواژهتعریف-۶-5

وآمد  رفت منظور بهشود که  گفته می پلیبه  یا پل عبور عابر پیاده رو پیاده های پل: روپیادههایپل

، معموالً برای عبور امن افراد پیاده از موانع ها پل گونه اینشود.  دیگر ساخته می جای بهافراد از جایی 

ها  توان به رودخانه شوند. این موانع ممکن است طبیعی یا مصنوعی باشند. از موانع طبیعی می طراحی می

 ها اشاره کرد. آزادراه ها و یا جاده آهن راهتوان به ریل  و از موانع مصنوعی می

آن بر  ی عرشهکه  هستند یپذیر انعطاف یها سازه رو یادهپ معلق های پل: رویادهپمعلقهایپل

معلق  های کابل، همراه با ها برجمعلق بین  های کابلدارای  ها پلباشد. این نوع  بناشدهمعلق  های کابلروی 

ک نخ توان مانند گویی در نظر گرفت که از ی . پل معلق را میشوند یممتصل عرشه  بهعمودی هستند که 

اما گوی حتی با یک فوت شروع به حرکت و نوسان  شود یمآویزان شده باشد، نخ مانع از افتادن گوی 

ها و  ترین نسیم اما پل نسبت به مالیم کنند یموزن پل را تحمل  ها کابلمعلق نیز  های پل. در کند یم

های این نوع پل نسبت  مزیت از .کند یمو شروع به حرکت  دهد یمحتی حرکات ناگهانی حساسیت نشان 

معلق معموالً در  های پلهای بسیار عریض آن اشاره کرد، به همین دلیل از  توان به دهانه می ها پلبه دیگر 

 .کنند یموآمد استفاده  های شلوغ و پررفت هآبراه

 های ای از علم مکانیک است که با پدیده هواکشسانی یا آیرواالستیسیته شاخه :آیرواالستیسیته

(، نیروهای آئرودینامیکفیزیکی سروکار دارد که دربرگیرنده یک اثر متقابل قوی بین نیروهای هواپویشی )

که  مابین سازه و سیال استنیروهای  درکنشان درواقع باشند. لَختی( و نیروهای االستیکای ) سازه

 شود. ها اینو جز  آئرودینامیکی های ناپایداری، (2)فالتر تواند باعث اهتزاز می

ید و نامطلوب سطوح بال و دُم هواپیما و یا هر شیء در مسیر جریان باد نوسان شد :()فالتراهتزاز

 .است

لَختی، مانْد یا اینرسی خاصیتی از یک جسم است که در برابر تغییر سرعت یا جهت حرکت  لختی:

 قانون اول نیوتوناست. به اش بیشتر  یک جسم بیشتر باشد لختی جرمکند. هر چه  جسم مقاومت می

 شود. تمایل اجسام به حفظ حالت قبلی را لختی گویند. قانون لختی نیز گفته می

بر حرکت  ها آن تأثیرو  -هوا ها آن ترین مهم -مطالعه حرکت گازها  آئرودینامیک :دینامیکآئرو

طریقه حرکت هوا در اطراف  آئرودینامیک دیگر عبارت به. کنند یماشیایی است که در میانشان حرکت 

 اشیاء است.

                                                
1- flutter 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_(%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85_(%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
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 شود یماز تغییر شکل ماده گفته  نوعی بهتغییر شکل االستیک  تغییرشکلاالستیک)کشسان(:

. این نوع تغییر شکل کند یمتغییر در فاصله بین پیوندهای اتمی شکل ماده تغییر  براثرکه طی آن 

 یابد بازمیه خود را ـکل اولیـاده شـ، مشود یم رداشتهـبکه بار از روی ماده  یاست و زمان پذیر رگشتـب

(𝝈 ای ـنیروه شود یم سبب راکل اجسام در محدوده االستیک ـکه تغییر ش یروهایین بـه .(   

 .( 𝝈  ) دشو یمفته ــتیک گـاالس

پشت جریان  ناحیه و درناحیه داخل جریان سیال در است که  ای یدهپد :آئرودینامیکناپایداری

آشفتگی مختلف مانند  یها به صورت و آید یم به وجود (در اثر قرار گرفتن یک جسم ثابت )جسم هوابند

 .شود یم تشکیلدرون جریان سیال  .جریان، تشکیل گردباد و ...

 ،افتد یماست که در جسم یا سازه واقع در مسیر جریان اتفاق  ای یدهپد :ناپایداریآیرواالستیک

که تغییر شکل  دهد یمتغییر شکل  به نحویسیال  آئرودینامیکنیروهای  تأثیر که جسم تحت ای گونه به

این پدیده همواره به  .گردد یم نوسانی بعدی )با مشخصه واگرایی( های شکلاولیه باعث افزایش تغییر 

که به این  رسد یماست که در اثر حرکت خود جسم به حالت تحریک  آئرودینامیکی یروهاینهمراه 

 .شود یمگفته  خود ارتعاشینیروهای  ،نیروها

هدفپژوهش-۶-۱

و یا رفتار اهتزازی  رو پیادهمعلق  های پلهدف اصلی این تحقیق بررسی عددی رفتار آیرواالستیک 

 .است (باد)در برابر جریان سیال  ها پلاین 

پژوهشاهمیتضرورتو-۶-7

ولی با توجه به اینکه  رود یماد ابزار تحقیقاتی مهمی بشمار معلق، تونل ب های پلدر بررسی رفتار 

لذا استفاده از  .استصرف هزینه و زمان زیادی  بسیار گران بوده و مستلزم ها مدلو  ها آزمایشانجام این 

تحلیلی  های روشو دانشمندان متوسل به  شده واقع موردتوجه گیری چشم به طرزعددی  های یلتحل

و  (FDM)تفاضالت محدود  (،FEM) ، المان محدود(CFDدینامیک سیال عددی ) روشدیگری مانند 

 تجربی، از ابزارهای تجربی های روشبا  ها آنو ترکیب  ها یلتحلاز این  استفادهو امیدوارند با  اند شدهره غی

در زمان و  جویی صرفهباعث  ها روشاستفاده از این  دیگر عبارتی بهکارآمدتری استفاده نمایند و  طور به

 .شود یمدر زمان فاز طراحی  موردنیاز های یشآزما های ینههز
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پژوهشینهیشیپ-۶-8

در برابر باد در ایران  رو پیادهمعلق  های پلبررسی رفتار  ی ینهدرزمعددی هیچ تحقیقی  صورت به

موسسه مکانیک نظری و کاربردی از آکادمی علوم  از( 2331) 2رنپیر روش یم. است نشده انجام

 انجام متر 151دهانه در  تنیده پیش های کابلبا  رو یادهپ های پل آیرواالستیک های ویژگیبا عنوان تحقیقی 

 است. شده چاپ 1الزیویرمجله در  2334در سال و است  داده

پژوهشیهاتیمحدود-۶-۳

و  هشد سازی مدل بعدی سه صورت به از پلیک مقطع  ،های موجودبا توجه به محدودیت کامپیوتر

 .است شده گرفتهتراکم در نظر  غیرقابلو  ای یهالنسبتاً بزرگ و جریان در حالت  یزمان های گام

روشپژوهش-۶-۶1

ذیل  های گامبا  و المان محدود انسیس افزار نرم و از روش تحلیل عددیبا استفاده  پژوهش این 

 :ه استشد انجام

 در حالت ثابت. رو پیادهگام اول: حل جریان عبوری از عرشه پل  

یافتن سرعت باد  منظور بهدر حالت متحرك  رو پیادهگام دوم: حل جریان عبوری از عرشه پل  

 اهتزاز. بحرانی

نتایج پل مذکور و مقایسه نتایج فرکانس ریزش گردبادی و سرعت بحرانی اهتزاز با  ارائهگام سوم:  

 دیگر و نتایج دیگر محققین. های روشاز کارهای تجربی،  آمده دست بهنتایج 

پژوهشساختار-۶-۶۶

به تعریف  شده نظر گرفتهدرهای یهفرضو  ها الؤسشامل عنوان و  کلیات پژوهش یانب با فصلاول:

 یها گامو پژوهش، روش  های یتمحدودپرداخته و ضمن ارائه اهداف آن با اشاره به پیشینه و  ها واژه

 .دهد یمپژوهش را شرح 

در این فصل ضمن بررسی برخی از اصول تحلیلی و آزمایشگاهی که اساس مطالعات فصلدوم:

در مسیر جریان باد، با استفاده از  شده واقعترین رفتارهای اجسام هوابند  ، مهماستمهندسی باد 

، توضیح 1و استروهال 2کارمن وانو  9بناردشده توسط دانشمندان مختلف نظیر  مختلف ارائه های یتئور

                                                
1- Pirner, Miroš:11 
2- Elsevier 
3- Benard 
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جسم  و لنگر وارد بر پسا ،برا فشار، یها مشخصهده و ضمن بیان معادالت حاکم بر جریان به شرح ش داده

شده است. واقع در مسیر جریان پرداخته

در آن،  مطرح کیته و مسائل کالسیسیبیان مبانی تئوری آیرواالست ضمندر این فصل :سومفصل

 شده پرداخته ها سازه روی ها آنآثار و  ها یدهپداین حاالت مختلف آیرواالستیسیته و  های یدهپدبه بررسی 

 شده یانبحالت ناپایداری آیرواالستیک در  ها یدهپداین  سازی مدلتحلیلی نحوه  های روشبرخی از و 

ناپایداری  ینتر مهم محاسبه روشاهتزاز(، ) یشالقبا عنوان نمودن انواع نوسانات در پایان . است

.شده است کامل شرح داده طور به بحرانی اهتزاز( سرعت) معلق یها سازهآیرواالستیک مطرح در 

شده و سناریوی کلی طراحی این نوع  یانبرو  یادهپمعلق  های پلای از  یخچهتارابتدا :چهارمفصل

ی موردبررس ها پل گونه اینشده است. پس از مشخص شدن بارهای طراحی، آثار باد در  شرح داده ها پل

قرارگرفته و با شرح آثار فشار استاتیکی و دینامیکی و آثار آیرواالستیک و نحوه بررسی سرعت اهتزاز 

سازی عددی این  و در انتها مدل شده عنوانرو  یادهپمعلق  های پلآنالیز پدیده اهتزاز در  های روش)فالتر(، 

 است. شده مشخصسازی  پدیده و فرضیات مطروحه جهت مدل

رو  یادهپمعلق پل  مقطع نمونه عنوان به (فالتراهتزاز )بررسی عددی پدیده منظور  هب:پنجمفصل

 رو یادهپ معلق دهنه اصلی پلمربوط به  اهتزازسرعت بحرانی است. بدین منظور  شده انتخاب شهر مشکین

افزار المان محدود  با استفاده از نرمصورت عددی  هبا روش تئوریک محاسبه گردیده و سپس ب شهر ینمشک

 .آمده است دست هب آن اهتزاز سرعت بحرانی سازی و مدلالت ثابت و متحرك حدر انسیس 

با سرعت بحرانی محاسبات  یساز مدلآمده از  دست هدر این فصل سرعت بحرانی ب:ششمفصل

یشنهادهای و پ گیری یجهنتو  شده دادهدر فصل اول پاسخ  شده مطرح یها الؤستئوریک مقایسه شده و به 

 شده است. الزم ارائه

                                                                                                                                              
1- Vonkarman 

2- Strouhal 



 

 



 

اجسام  آرئودینامیک فصل دوم:

 هوابند

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

مقدمه-2-۶

از  یا گستردهبه طیف  تواند یمآیرواالستیک  های یدهپدمعلق با طول زیاد  های پلدر طراحی 

از رفتارهای  یا نمونه عنوان به و مخرب منتج گردد. بار زیانو مهیج تا حوادث  خطر یبتقریباً رفتارهای 

 ابرانعباعث ایجاد هیجان و یا احساس عدم راحتی  تواند یمبه ارتعاشات پایدار و گذرای سازه که  خطر یب

 ،یدنماسازه را با آن مواجه  آرامی بهناشی از خستگی که  یکروسکوپیم های یبآستا و بروز ناامنی پیاده 

سبب  سرعت بهاشاره کرد که  آئرودینامیک های ناپایداریبه  توان یم مخرباز حوادث  .توان اشاره کرد یم

 .گردد یمتخریب و متالشی شدن سازه 

 از اصول تحلیلی و آزمایشگاهی که اساس مطالعات مهندسی بادضمن بررسی برخی در این فصل 

مختلف  های یتئوربا استفاده از ، در مسیر جریان باد شده واقعرفتارهای اجسام هوابند  ترین مهم، است

ضمن بیان  و شده توضیح داده، 9و استروهال 1کارمن وانو  2بناردنظیر  توسط دانشمندان مختلف شده ارائه

جسم واقع در مسیر جریان  و لنگر وارد بر پسا ،برا فشار، یها مشخصهمعادالت حاکم بر جریان به شرح 

 شده است. پرداخته

4اجسامهوابند-2-2

جسمی در داخل سیالی حرکت نماید جسم  برعکساگر جسمی درون جریان سیالی قرار گیرد و یا 

مذکور در معرض نیروهای فشاری و کششی ناشی از حرکت قرار خواهد گرفت. نیروهای مذکور نیروهای 

سیال حول جسم دارای  اگر جریاننیروهای سطحی بر جسم وارد خواهند شد. حال  صورت بههستند که 

وابسته به  به عبارتییا  بازمانی سطحی متغیر آمدن نیروها به وجودآشفتگی باشد، این آشفتگی باعث 

 یادیزدر معرض جریان نیز به میزان  قرارگرفتهجریان، اگر جسم  برآشفتگیعالوه  .بودزمان خواهد 

انتقالی در جهات غیر موازی با جهت جریان  صورت بهدورانی یا  صورت بهحرکت جسم ) دینماحرکت 

ل دهد، این حرکت یا تغییر شکل جسم باعث عوض نمودن سیال انجام گیرد( و یا خود جسم تغییر شک

                                                
1- Benard 

2- Vonkarman 

3- Strouhal 
4- Bluff Bodies 
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خود بر روی تغییر  نوبه بهکه این امر نیز  گذارد یمشرایط مرزی جریان شده و بر نیروهای جریان سیال اثر 

 .شود یمگفته  اجسام هوابند خواهد گذاشت در این حالت به چنین اجسامی اصطالحاً تأثیر ها مکان

آیرواالستیسیته-2-۹

 ییها دهیپد دیگر عبارت بهو یا  پردازد یممابین سیال و سازه  های اندرکنشعلمی است که به مطالعه 

در این علم  گذارند یمبرهم اثر  زیادیای به مقدار  و حرکات سازه آئرودینامیکنیروهای  ها آنکه در 

 .رندیگ یمقرار  موردمطالعه

آئرودینامیکناپایداری-2-4

یک جسم در  قرار گرفتناست که درون جریان سیال و در اثر  یا دهیپد امیکآئرودینناپایداری 

مختلف مانند آشفتگی جریان، تشکیل گردباد و .... در  یها به صورتداخل جریان سیال و در مسیر آن 

 .دیآ یمناحیه پشت جریان به وجود 

ناپایداریآیرواالستیک-2-5

نیروهای  تأثیراست که جسم یا سازه واقع در مسیر جریان تحت  یا دهیپدناپایداری آیرواالستیک 

 های شکلکه تغییر شکل اولیه باعث افزایش تغییر  دهد یمتغییر شکل  به نحویسیال  آئرودینامیک

است که  آئرودینامیکی. این پدیده همواره به همراه نیروهای گردد یمبا مشخصه واگرایی( ) یبعدنوسانی 

 .شود یمگفته  خود ارتعاشیکه به این نیروها نیروهای  رسد یمم به حالت تحریک در اثر حرکت خود جس

وناپایداریآیرواالستیکآئرودینامیکتفاوتناپایداری-2-۱

در داخل سیال و ناپایداری  آئرودینامیکتفاوت مابین دو تا ناپایداری فوق در این است که ناپایداری 

 یا سازهباعث تغییر شکل  تواند یمخالص  آئرودینامیک. ناپایداری دافت میآیرواالستیک در سازه اتفاق 

 باعث ایجاد ناپایداری آیرواالستیک گردد. تواند یمگردد و یا 

خاصی  یها سازهمهمی هستند که بایستی در طراحی  یها دهیپدآیرواالستیک  یها دهیپد

در  ها دهیپداست که در اثر به وجود آمدن این  ییها یخرابو مدنظر قرار گیرند و این به دلیل  موردبررسی

، ها دودکش، ها برجبلند،  های ساختمانمثل  ییها سازه .استمختلف در طبیعت مشاهده گردیده  یها سازه

نفت و  کشی لوله یها ستمیسکابلی،  یها باممانند  ها کابلتوسط  مهارشدهفضایی  یها سازهمعلق،  های پل

هستند که لزوم بررسی پدیده  ییها سازهوی یک دره(، خطوط انتقال برق و .... مثالً عبور کرده از رآب )

 است. شده اثبات ها آنآیرواالستیک بر روی 
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Abstract: 

       Bridges are always a symbol of the country's architectural strength. Providing 

necessary and sufficient access and transportation infrastructure to reach the basic 

facilities and the basic needs of communities is considered of the main strategies for 

developing countries, a development strategy whose priority is to provide safety and 

reliability of access. About 50% of the world's population lives in deprived areas and 

most of the time they deals with transportation activities to meet their basic needs. 

Lack of access is the thing that strengthening the cycle of poverty in these deprived 

communities. The poorest people in the world faced with the disadvantages of lack of 

direct access to basic facilities and transport infrastructure which are among the basic 

needs. These accesses are provided in a variety of ways, including the intersections of 

pedestrian bridges. Pedestrian bridge technologies have a lot of differences in 

performance and cost and design. 

       A passage can be as easy as passing from a fallen tree or as complexity as 

multibillion industrial projects. From a structural point of view, pedestrian bridges 

have different shapes, each of which in impassable intersections provides safety 

transportation. Arched pedestrian bridges, pedestrian bridges with simple pole, metal 

truss pedestrian bridges, and hung cable pedestrian bridges and suspended cable 

bridges are from this type of bridges. This study will focus on suspended pedestrian 

bridges, which being cost-effective, simple design and construction with the simple 

and local available tools, and the lack of requirement to specific machines and the 

possibility of operating in remote areas are the benefits of these types of bridges. 

Initially, by examining the main structures of the suspended pedestrian bridges, the 

overall design scenario, loads requirements and design, consideration of the effects of 

wind on this type of bridges and their behavior against the wind have been addressed 

and by numerical modeling of the suspended pedestrian bridge of the Meshgin Shahr, 

the behavior of this bridge against the wind equation is modeled and analyzed in 3D 

and its critical load is at a wind speed of 27 m / s. 
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