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کانیک و افضا، مهاي هوها، از جمله سازهاي در طراحی سازهربرد گستردهیکی از اعضاي اساسی سازه که داراي کا

یر تینامیکی تحقیقاتی در زمینه تحلیل تئوریکی پاسخ دباشد، تیرهاي جدارنازك هستند. هاي عمرانی میسازه

جام شده نت اثر بارهاي معین و بارهاي ناگهانی قرار داشتند اپیچشی که تح -یکنواخت با ارتعاش وابسته خمشی

 قطعم سطح عاداب باي رهایتکه  یزمانهمچنین است. در اکثر این تحقیقات مقطع تیر داراي یک محور تقارن است. 

 د نیاز باشد،مور باالتري مودهای عیطبي هافرکانس استخراج ای و هستند نظر وردم طولشان با سهیمقا در بزرگ

 از دیباي اردمو نیچن در د،دهینم ارائهی درست جینتا خمش تیربراي مدل کردن  برنولی -تیر اولر يتئور از استفاده

 خمشي بندولفرم دری دورانی نرسیا وی برش رشکلییتغي پارامترها آن در که شود استفاده موشنکویت ریتي تئور

نکوي تیر تیموش نآحاالتی در نظر گرفته شود که در شده است سعی  نامهپایاندر این بنابراین ؛ شودیم لحاظ ریت

ت. در شده اسائه صورت تئوریکی و با استفاده از تحلیل مودال ارکامالً نامتقارن بوده و پاسخ بهنازك مورد نظر جدار

شود. یراج ممرحله اول، معادالت دیفرانسیل حاکم بر حرکت تیر مذکور با استفاده از روش اصل همیلتون استخ

مشی و ي ارتعاشی خهامؤلفههستند. وابستگی  وابستهنسیل جزئی دست آمده به صورت پنچ معادله دیفرامعادالت به

ازي سراي مدلباشد. از تئوري تیموشنکو بعلت عدم انطباق مرکز جرم و مرکز برش می پیچشی تیر مورد نظر به

ا ورد نظر بماستفاده شده است. مشخصات دینامیکی تیر سازي پیچش براي مدلتئوري پیچش والسف خمش تیر و از 

ال شود. اعمتفاده میآید. براي این منظور از ماتریس سختی دینامیکی اسدست می تفاده از تحلیل ارتعاش آزاد بهاس

نجر خطی مروش ماتریس سختی دینامیکی دقیق بر روي معادالت دیفرانسیل حرکت به یک مسئله مقدار ویژه غیر

 ا استفاده ازشود. خواص تعامد مودهاي ارتعاشی بمییلیامز استفاده و -شود که براي حل آن از الگوریتم ویتریکمی

 -ه خمشیشوند. سپس پاسخ دینامیکی تیر مورد نظر با ارتعاش وابستمعادالت دیفرانسیل حرکت استخراج می

عتبار و اي تعیین اآید. در نهایت بردست می اي ثابت بهبا توزیع هارمونیکی و پله تحت اثر بارهاي معینپیچشی 

  گردد.هاي عددي ارائه میهاي ذکر شده، مثالبنديرمولسنجی فصحت
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  :مقدمه - 1- 1

-اي در شاخهدهنازك هستند که به طور گسترتیرهاي جداراي، یکی از پرکاربردترین عضوهاي سازه     

هاي رقا از وشوند. این تیرههاي مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، هوافضا و صنعت خودرو استفاده می

 سیار باالترها باند. سختی خمشی این نوع تیردهاند، ساخته شصورت پیوسته به یکدیگر متصل نازك که به

یچیده و پینامیکی ها اغلب در معرض تحرکات دباشد. این سازهمانند میله یا میلگرد میاز مقاطع توپر، 

بسته،  باز و هاينازك به خاطر خواص برجسته و مهم خود با سطح مقطعمرکب قرار دارند. تیرهاي جدار

ل مربوط به گیرند. با توجه به اهمیت و کاربرد گسترده، مسائمی اي را در بربخش وسیعی از اعضاي سازه

  تیرهاي جدارنازك براي سالیان متمادي مورد توجه محققین و مهندسین بوده است.

مرکز هندسی مقطع و مرکز برش  معموالًگونه اعضا به دلیل مشخصات خاص هندسی، ینادر 

منطبق برهم نیستند (مگر در مواردي که سطح مقطع کامالً متقارن باشد) و حرکت منتجه عضو جدار

یعنی حرکت چنین عضوي ؛ کیبی از تغییر شکل خمشی و تغییر شکل پیچشی خواهد بودنازك، تر

 - نازك با حرکت وابسته خمشیکه تیرهاي جدارپیچشی خواهد بود. از آنجایی - حرکت وابسته خمشی

ها انجام هایی براي حل مسائل ارتعاشی آنپیچشی خود داراي کاربردهاي عملی فراوانی هستند، تالش

روش ماتریس  هاآناست که یکی از  هاي مختلفی استفاده شدهبراي این منظور از روش شده است.

هاي طبیعی که فرکانس). مخصوصاً زمانی1997، 2دقیق است (بنرجی )DSM1 (سختی دینامیکی

مربوط به مودهاي باالتر یا دقت بیشتري مورد نیاز باشد. ماتریس سختی دینامیکی از حل تحلیلی 

ي تئوري کالسیک ي فرضیات به کار رفته در محدودهآید و همهفرانسیل حاکم به دست میمعادالت دی

هاي طبیعی و مودهاي شماري از فرکانستعداد بی حل معادالت دیفرانسیل هستند و امکان محاسبه

  که دقت کار از بین رود.ارتعاشی سازه در حال ارتعاش وجود دارد بدون این

  

  

                                                
Dynamic Stiffness Matrix 1 
Banerjee 2  



 

 

  بیان مسأله: - 2- 1

ي پاسخ تیرهاي با مقطع متقارن در برابر بارهاي دینامیکی انجام شده تحقیقات زیادي در زمینه

یا  3برنولی - ي فرضیات تئوري تیر اولراست. در تحقیقات مذکور، استخراج پاسخ دینامیکی تیرها بر پایه

فرض بر این است که تیر  قرار دارند. بنابراین موقع پیشگویی پاسخ دینامیکی تیر، 4تئوري تیر تیموشنکو

فقط تغییر شکل خمشی (که مستقل از پیچش است) دارد، که چنین فرضی فقط براي تیرهاي با مقطع 

نازك با یک اي و مربعی قابل کاربرد است. تعداد زیادي از تیرهاي جدارمتقارن دوگانه مانند مقطع دایره

شوند. در چنین اي استفاده میاعضاي سازه محور تقارن یا کامالً نامتقارن وجود دارند که در طراحی

برنولی یا تئوري تیر تیموشنکو به تنهایی براي محاسبه پاسخ  - مواردي استفاده از تئوري تیر اولر

براي  پیچشی تیر مد نظر قرار گیرد. - ي خمشیدینامیکی کافی نیستند؛ بنابراین باید ارتعاش وابسته

ارتعاشات خمشی در دو جهت عمود بر  یر هیچ تقارنی ندارد،ترین حالت که در آن سطح مقطع تعمومی

  باشند.می هم وابسته به ارتعاشات پیچشی

، پاسخ 5در این پژوهش با استفاده از روش ماتریس سختی دینامیکی دقیق و روش آنالیز مودال

دینامیکی ي با مقطع نامتقارن با در نظر گرفتن اثر بار بعدسهپیچشی  - تحلیلی دینامیکی تیر خمشی

سازي خمش تیر و از تئوري بررسی خواهد شد. همچنین از تئوري تیر تیموشنکو براي مدل 6قطعی

سازي پیچش استفاده شده است. در واقع با استفاده از تئوري تیر تیموشنکو اثر براي مدل 7پیچش والسف

  شود.تغییر شکل برشی و اینرسی دورانی لحاظ می

  

  

                                                
yytheor Bernoulli-Euler 1  

Timoshenko beam theory 2  
Modal Analysis 3  
Deterministic load 4 

lasovV 5  



 

  ؤاالت پژوهش:س - 1-3

حوي نه چه بدر نظر گرفتن مقطع نامتقارن، معادالت دیفرانسیل حاکم بر حرکت تیر تیموشنکو  . با1

  کند؟تغییر می

  نازك تیموشنکو در برابر بارهاي قطعی به چه صورتی است؟. پاسخ تیر جدار2

ي جدارنازك خواهد هاي طبیعی تیر تیموشنکویري بر فرکانستأثچه  8. حذف اثر تغییر شکل برشی3

  شت؟دا

ي جدارنازك خواهد هاي طبیعی تیر تیموشنکویري بر فرکانستأثچه  9. حذف اثر اینرسی دورانی4

  داشت؟

ي تیر ر تئوربهاي طبیعی تیر منطبق . آیا با حذف اثرات اینرسی دورانی و تغییر شکل برشی فرکانس5

  برنولی خواهند بود؟ - اولر

  

  رضیات پژوهش:ف - 1-4

ل برشی غییر شکتئوري تیر تیموشنکو استفاده شده است. در این نظریه اثر تسازي خمش از . براي مدل1

  شود.و اینرسی دورانی در نظر گرفته می

استفاده شده است. در این نظریه عالوه بر صلبیت  10سازي پیچش از تئوري پیچش والسف. براي مدل2

  . شودنیز در نظر گرفته می ωEI 12صلبیت تابیدگی ،GJ 11ونان - پیچشی سن

براي استخراج معادالت دیفرانسیل حاکم بر حرکت و شرایط مرزي نیرویی استفاده  13. از اصل همیلتون3

  شده است.

  نازك مورد نظر تحت اثر بارهاي دینامیکی قطعی قرار دارد.. تیر جدار4

                                                
Shear Deformation 1 
Rotary Inertia 2 

theory s’Vlasov 3 
Venant -Saint 4 

Warping 5 
Hamilton’s principle 6  



 

  داف پژوهش:اه - 1-5

  اهداف اصلی پژوهش حاضر در پنج مورد زیر خالصه شده است:

هاي ثر بارانازك نامتقارن تحت ت دیفرانسیل حاکم بر حرکت تیر تیموشنکو جدار. استخراج معادال1

  قطعی.

هاي ارتعاش هاي طبیعی و مودتیر تیموشنکو مورد نظر و استخراج فرکانس 14. ارزیابی ارتعاش آزاد2

  طبیعی آن.

  مودها براي تیر مورد نظر. 15. استخراج شرط تعامد3

لیز روش آنا ده ازتیر مذکور در برابر بارهاي دینامیکی قطعی با استفا . بررسی تحلیلی پاسخ دینامیکی4

  مودال.

ثابت، بار معین  16ايبار پله(. تعمیم نتایج حاصل از پژوهش براي چند حالت شناخته شده بارگذاري 5

  و ...). 17هارمونیکی

  

  یت پژوهش:ضرورت و اهم - 1-6

سترش گها، در دو دهه اخیر شاهد سازهنازك در طراحی به علت اهمیت کاربرد تیرهاي جدار

 - ك با تئوري اولرایم. در این تحقیقات در اکثر موارد خمش تیر جدار نازتحقیقات در این زمینه بوده

قطع اد سطح مبا ابع که تیرهاياما استفاده از این تئوري در برخی موارد مانند زمانی؛ شودبرنولی مدل می

ظر نتر مد هاي باالهاي طبیعی مودظر هستند و یا استخراج فرکانسبزرگ در مقایسه با طولشان مدن

ر دشود که  ستفادهدهند. در چنین مواردي باید از تئوري تیر تیموشنکو اهستند، نتایج درستی ارائه نمی

  .شودبندي خمش تیر لحاظ میهاي تغییر شکل برشی و اینرسی دورانی در فرمولآن پارامتر

                                                
Free vibration 1 
Orthogonality 2 
Step load 3 
Harmonic load 4 



 

در  شود،ینامتقارن نم کامالًصورت گرفته شامل حالت عمومی تیر یعنی شکل  همچنین اغلب مطالعات

ن ست در ایر این انازك نامتقارن کاربردهاي عملی فراوانی دارند. بنابراین سعی بکه مقاطع جدارصورتی

 ت تأثیرخواه تحنامتقارن و دل کامالًنازك تیموشنکو، در حالت عمومی پژوهش پاسخ دینامیکی تیر جدار

  ارتعاشات قطعی مورد مطالعه قرار گیرد.

  

 یشینه پژوهش:پ - 1-7

ي استخراج ماتریس سختی دینامیکی دقیق روري بر مطالعات انجام شده در زمینهم -1-7-1

  براي انواع مختلف تیرها

) تیرها DSMي ماتریس سختی دینامیکی (بندفرمولهاي اخیر مطالعات زیادي در زمینه در سال

) مورد 1970( 18. ماتریس سختی دینامیکی یک تیر تیموشنکو نخستین بار توسط چنگانجام شده است

هاي ) براي اولین بار اثر بار محوري را در فرکانس1973( 20هاوسون و 19بررسی قرار گرفت. ویلیامز

) تیري با شکل مقطع داراي یک محور تقارن را مورد 1989طبیعی تیر تیموشنکو لحاظ کردند. بنرجی (

 هاي ماتریس سختی بدون در نظر گرفتن اثر بار محوريقرار داد و عبارات صریحی براي درایهبررسی 

پیچشی  - ) ماتریس سختی دینامیکی براي ارتعاش وابسته خمشی1992استخراج کرد. بنرجی و ویلیامز (

اش ) ماتریس سختی دینامیکی ارتع1992( 21تیر تیموشنکو را مورد بررسی قرار دادند. بنرجی و فیشر

ي کار قبلی خود ) در ادامه1994پیچشی را تحت بار محوري استخراج کردند. بنرجی ( - خمشی وابسته

بندي ماتریس ) اثر تابیدگی را در فرمول1996این بار اثر بار محوري را نیز لحاظ کرد. بنرجی و همکاران (

پیچشی تیر  - خمشیارتعاشات وابسته  )1997( 23و تاناکا 22سختی دینامیکی بررسی کردند. برسین

گاهی متداول مورد بررسی گرفتن شرایط تکیه در نظربا یکنواخت که داراي مقطع متقارن منفرد بوده، 

                                                
hengC 1 

Williams 2  
Howson 3  
Fisher 4 
Bercin 5 
Tanaka 6 



 

نازك را تحت بار محوري ) ارتعاش آزاد تیر تیموشنکوي جدار2004و همکاران ( 24جون .قرار دادند

شکل برشی و اینرسی دورانی در  که در آن اثرات نیروي محوري، سختی تابیدگی، تغییر استخراج کردند

) ماتریس سختی دینامیکی 2006نظر گرفته شد و از مدل پیوسته استفاده گردید. هاوسون و رافضی (

- پیچشی با مقطع نامتقارن را استخراج کردند. این تیر داراي پایه تئوریکی غیر - ي برشیبعدسهیک تیر 

هاوسون  .بوده و اجازه تغییر شکل خمشی را نداشتکه فقط داراي تغییر شکل برشی طوريمعمولی بود به

پیچشی با  - هاي طبیعی مستقل و وابسته تیر برشیرابطه ماتریسی مابین فرکانس ) یک2006و رافضی (

- پیچشی تیر - ) یک المان تیري را براي ارتعاش خمشی2009( 25آمبروزینی .متقارن ایجاد کردندمقطع نا

که در آن معادالت حرکت بر اساس تئوري  حت بار محوري بررسی کردنازك نامتقارن دوگانه تهاي جدار

 -) یک مطالعه عددي2010( 26بوربانآمبروزینی و دي نازك استخراج شد.والسف تیرهاي جدار

هاي جدارنازك تحت بار محوري ارائه دادند. عالوه براین، اثرات بار هاي تیري فرکانسآزمایشگاهی درباره

نازك با مقطع ) ماتریس سختی دینامیکی تیر جدار1389مطالعه شد. قندي ( هامحوري در فرکانس

نامتقارن پر شده با مصالح برشی را تحت اثر بار محوري استخراج کرد. بار محوري متمرکز وارد شده در 

ونان بود. رافضی - هاي خمشی، تابیدگی و سننازك خارجی داراي صلبیتدو انتها قرار داشت و الیه جدار

برنولی براي توسعه یک ماتریس سختی دینامیکی دقیق با حرکت  - ) از تئوري اولر2011مکاران (و ه

بعدي تحت بار محوري و با مقطع عرضی نامتقارن دوگانه پیچشی تیر جدارنازك سه - وابسته خمشی

 - ي خمشی) ماتریس سختی دینامیکی براي حرکت وابسته1390استفاده کردند. قندي و رافضی (

تیر تیموشنکوي جدارنازك پر شده با مصالح برشی را استخراج کردند، تیر مذکور داراي یک الیه پیچشی 

) ارتعاش 2012( 28و لوکیچ 27جدارنازك بود که توسط مصالح مقاوم در برابر برش پر شده بود. پراکیچ

گرفتند. نازك با مقطع عرضی اختیاري را تحت بار محوري در نظر پیچشی تیرهاي جدار - وابسته خمشی

بندي لحاظ گردید. رافضی و همکاران اثرات نیروي محوري، سختی تابیدگی و اینرسی دورانی در فرمول

                                                
Jun 1 
Ambrosini 2 
De borbo’n 3 
Prokić 4 
Lukić 5 



 

پیچشی  - نازك خمشیهاي طبیعی تیر جدار) ارتباط ماتریس سختی دینامیکی و فرکانس2012(

نولی را با تئوري بر - ) تئوري اولر2012نامتقارن دوگانه را مورد بررسی قرار دادند. قندي و همکاران (

شود جایگزین کردند و فرض شده که سازي مینازك مدلي بیرونی تیر جدارکه الیهتیموشنکو زمانی

برشی،  نازك تیر ممکن است شکل یک مقطع باز یا بسته را داشته باشد و صلبیت خمشی،قسمت جدار

ش سختی دینامیکی دقیق ) یک رو2014کند. جون و همکاران (را ایجاد می 29و نان - تابیدگی و سن

هاي تیر دوگانه تحت بار محوري ارائه کردند. هاي مودي سیستمهاي طبیعی و شکلبراي تعیین فرکانس

قندي و همکاران  .بندي لحاظ گردیداثرات نیروي محوري، تغییر شکل برشی و اینرسی دورانی در فرمول

رتجاعی را تحت بار محوري و با مقطع گاه ا) ماتریس سختی دینامیکی تیر یکنواخت با تکیه2014(

نازك خارجی محصور شده بود که در عرضی نامتقارن استخراج کردند. تیر مذکور شامل یک الیه جدار

  ترکیب با یک هسته مقاوم برشی پرشده قرار داشت.

  

العات انجام شده در ارتباط با پاسخ دینامیکی تیرها تحت اثر بارهاي مروري بر مط -1-7-2

  کی قطعیدینامی

تحقیقات زیادي در زمینه پاسخ تیرهاي با مقطع متقارن در برابر بارهاي دینامیکی قطعی و 

انجام شده است. ولی در زمینه پاسخ تحلیلی تیرهاي نامتقارن تحقیقات اندکی صورت گرفته  30تصادفی

عاش وابسته ) براي نخستین بار پاسخ دینامیکی تیر با ارت1996است. اسلیمی اصفهانی و همکاران (

پیچشی را تحت اثر بارهاي دینامیکی قطعی و تصادفی به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار  - خمشی

)) داراي مقطع متقارن منفرد بوده و تغییر شکل خمشی تیر با استفاده از 1-1(شکل ( یرمزبورت. دادند

نابراین از اثرات تغییر شکل ونان مدل شده بود؛ ب - برنولی و پیچش با استفاده از تئوري سن - تئوري اولر

صورت بار جانبی دینامیکی به نظر شده بود. بارگذاريخمشی، اینرسی دورانی و سختی تابیدگی صرف

)f(y,t)(  و لنگر پیچشی(g(y,t)) ایشان باشدیصورت هارمونیکی متغییرات بارگذاري معین به .باشدیم .

                                                
Venant -Saint 1 

Random load 2 



 

ستخراج کردند و مشخصات ارتعاشی طبیعی را با ابتدا ماتریس سختی دینامیکی کامل تیر مزبور را ا

مودال پاسخ  استفاده از این ماتریس استخراج کردند و سپس با استفاده از مشخصات مذکور و آنالیز

  صورت تحلیل بیان کردند.دینامیکی را به

  

ب) توزیع پیچشی تیر، ( - ): (الف) دستگاه مختصات و عالئم قراردادي براي ارتعاش وابسته خمشی1-1شکل (

  )1996(اسلیمی اصفهانی و همکاران،  یچشیبارهاي دینامیکی جانبی و پ

  

) پاسخ دینامیکی تیر با بارگذاري محوري ثابت با 1996در تحقیقی دیگر اسلیمی اصفهانی و بنرجی (

پیچشی را تحت اثر بارهاي دینامیکی قطعی و تصادفی با استفاده از روش آنالیز  - ارتعاش وابسته خمشی

) عبارات صریحی را براي پاسخ 2004جون و همکاران ( .دال به صورت تحلیلی محاسبه کردندمو

دینامیکی تیر تیموشنکو متقارن منفرد تحت اثر تحریکات تصادفی استخراج کردند. در ادامه کار قبلی 

رد در ) اثر بار محوري را در محاسبه پاسخ دینامیکی تیر تیموشنکو متقارن منف2004جون و همکاران (

برنولی  - پاسخ دینامیکی تیر جدار نازك اولر )1393برابر تحریکات تصادفی استخراج کردند. قندي (

 .نامتقارن را تحت اثر بارهاي دینامیکی قطعی به صورت تحلیلی بررسی کرد

  

 



 

  

 

  دوم:فصل 

  مبانی نظري پژوهش

 



 

  مقدمه - 2-1

  

باشد. در مسائل استاتیکی که ها میتحلیل سازه ، روشی پذیرفته و قابل اعتماد براي31روش عناصر محدود

ها آید، این پاسخدست میه تري بها بیشتر باشد، پاسخ دقیقبارهاي وارده ثابت هستند، هرچه تعداد المان

اما در مسائل دینامیکی که بارهاي ؛ )2006، 32(ردي شونددر حالت حدي به مقدار مشخصی همگرا می

هاي بسیار بیشتري نیاز هاي دقیق به تعداد المانن هستند، براي رسیدن به پاسخوارد به سازه تابعی از زما

. هرچه فرکانس بار اعمالی به سازه بیشتر باشد، براي همگرا شدن پاسخ به تعداد )1997، 33(دویل است

ها به دو دسته تحلیل ارتعاش سازه). 2008و همکاران،  34یشنانگوپاالکر( تالمان بیشتري نیاز اس

در ارتعاش واداشته، عامل ). 1995، 36(چوپرا شودیا واداشته تقسیم می 35عاش آزاد و ارتعاش اجباريارت

ارتعاش سازه بار خارجی است ولی در ارتعاش آزاد، عاملی غیر از بارگذاري خارجی (مانند تغییرمکان 

  ه است.ي زیر بیانگر شکل نامیراي ارتعاش آزاد سازاولیه) علت ارتعاش سازه است. معادله

)2 -1     (                                                                                                0 &&Mu Ku  

)تغییرمکان و عالمت uماتریس سختی،  Kماتریس جرم،  Mدر رابطه فوق  )g  بیانگر مشتق نسبت به

)ˆ) به صورت 1- 2. پاسخ معادله دیفرانسیل (زمان است ) sin( )  u t u t که  شودفرض میû  دامنه

قرار دادن در  نسبت به زمان و u(t)باشد. با دو بار مشتق گرفتن از ارتعاش است و مستقل از زمان می

  آید.ت میدسزیر به  يار ویژهمقد ئله) در نهایت مس1-2معادله (

)2 -2                     (                                                                           

2 ˆ[ ] 0 K M u  

                                                
Finite element 1 
Reddy 2 
Doyle 3 
Gopalakrishnan 4  
Force vibration 5  

Chopra 6    



 

]2) جواب غیربدیهی داشته باشد، باید دترمینان ماتریس2- 2براي اینکه معادله ( ]K M  .صفر شود

طور همان ).1995(چوپرا،  هاي ارتعاشی سازه هستنددست آمده از این معادله، فرکانس بهمقادیر ویژه 

  که

هاي زیادي نیاز است. افزایش تعداد بیان شد، براي حل این مسئله با روش عناصر محدود به تعداد المان 

یابد. یش میشود و حجم محاسبات به شدت افزاهاي سختی و جرم میالمان باعث افزایش بعد ماتریس

-شود ولی هنوز فرکانسهاي ابتدایی به مقادیر مشخصی میتعداد المان بیشتر، باعث همگرایی فرکانس

به این ترتیب، توزیع جرم استفاده شده، یک توزیع تقریبی و هاي باال از دقت کافی برخوردار نیستند. 

استفاده از ماتریس سختی  کهباشند؛ در صورتیهاي دینامیکی به دست آمده داراي خطا میپاسخ

هاي دقیق پاسخ هاي متداول را ندارد و امکان محاسبههاي کاربرد روشدینامیکی دقیق، محدودیت

ي جرم روي اعضا، سازد. در این روش به دلیل استفاده از توزیع پیوستهدینامیکی سازه را ممکن می

ها نسبت به طول اعضا حساسیت دقت پاسخرود و در نتیجه میخطاي ناشی از توزیع گسسته جرم از بین 

که گفته شد روش دقیق براي تعیین ماتریس  طورهمانشود. هاي تحریک ورودي حذف میو فرکانس

سختی دینامیکی عضو، شامل حل تحلیلی معادالت دیفرانسیل حاکم بر حرکت مدل ریاضی پیوسته 

نهایت درجه آزادي است. مدل داراي بی صورت پیوسته است وسیستم است. توزیع جرم در این حالت به 

بر خالف روش عناصر محدود که در آن ماتریس سختی دینامیکی ترکیبی از دو ماتریس است، در این 

روش ماتریس سختی دینامیکی متشکل از یک ماتریس است که هم مشخصات استاتیکی و هم مشخصات 

بنابراین ؛ هستند از 37حاصله تابعی متعالیهاي ماتریس سختی دینامیکی جرم در آن نهفته است. درایه

  شود.هاي طبیعی سازه منجر به حل مسئله مقدار ویژه غیرخطی میتعیین فرکانس

  

  هااي خمش تیرهاي مورد استفاده برتئوري - 2- 2

  برنولی -تئوري تیر اولر -2-2-1

                                                
Transcendental 1  



 

رین تنوان مهمکه تنها روي اثر خمشی به عرنولی است ب - اولین تئوري براي مطالعه رفتار تیر، تئوري اولر

ست. اش تیر ترین مدل خمترین و سادهفاکتور براي ارتعاش عرضی تیر متمرکز است. این تئوري اساسی

 - رئوري اولتلب از هاي مهندسی مناسب براي خیلی از مسائل، اغبه دلیل سادگی آن و توانایی ارائه تقریب

  .گیردجزئی دست باال می طوربههاي طبیعی را ولی، فرکانسبرن - ل اولرشود. اگرچه مدبرنولی استفاده می

  

  38تئوري تیر رایلی -2-2-2

-اهم میحاظ کردن اثر دوران مقطع عرضی فرلبرنولی، با  - این تئوري یک پیشرفت جزئی در تئوري اولر

یح حرنولی را تصب - هاي طبیعی در مدل اولرجزئی دست باال گرفتن فرکانس طوربهکند. تئوري رایلی 

-ت تیر در حالشوند، مخصوصاً هاي طبیعی با این نظریه نیز دست باال گرفته میکند. اگرچه فرکانسمی

  شود.که اثر برش در این نظریه در نظر گرفته نمیهاي الغر به دلیل آن

  

  تئوري تیر تیموشنکو -2-2-3

شرح  يمناسب برا یبه مدل سی دورانی،اینرو  یبرش ییرشکلزمان تغمدل با در نظر گرفتن اثر هم ینا

کننده فرکانس باال (در  یکتحر یرتحت تأث یرهايو ت 39یچیمرکب ساندو یرهايکوتاه، ت یرهايرفتار ت

هاي باال وقتی اثرات این تئوري براي پاسخ فرکانس ل شد.یبدت) یربه ضخامت ت یکنزد يهاطول موج

کند. اگر مدول برنولی اضافه می - ثرات را به تئوري تیر اولربرش یا دوران قابل نادیده گرفتن نیستند، این ا

نهایت میل کند و بنابراین تیر در حالت برش، صلب شود و اثرات اینرسی دورانی برشی مصالح تیر به بی

  شود.نادیده گرفته شود، تئوري تیر تیموشنکو به سمت تئوري تیر معمولی همگرا می

لف مراجعه اها به پیوست یرخمش ت ياستفاده برا مورد هاييئورتي درباره تربراي توضیحات بیش(

 شود).

  

                                                
Rayleigh 1 

Sandwich composite beam 2  



 

  

  

  ختی دینامیکی دقیقسروش ماتریس  - 3- 2

حل  دقیقذکر شد، مشخصه اصلی روش ماتریس سختی دینامیکی  هطور که در قسمت مقدمهمان

ي هانهدامتحلیلی معادالت دیفرانسیل جزئی حاکم بر حرکت است. ماتریس سختی دینامیکی مذکور، 

 کند.می ي مرتبطاهاي هارمونیکی دو انتهاي عضو سازههاي تغییر مکاننیروهاي هارمونیکی را به دامنه

 ،باشند تقل از همارتعاشی آن مس يهااي باشد که مؤلفهه ارتعاشی مورد نظر به گونهئلاگر مشخصات مس

 واهند بودصورت مستقل از هم خسیل بهدر این صورت ارتعاش از نوع مستقل خواهد بود و معادالت دیفران

س ش ماتریصورت جدا از هم معادالت دیفرانسیل مزبور را حل کرد. کارایی اصلی رو توان بهکه می

 ،ل جزئیشود که در آن معادالت دیفرانسیسختی دینامیکی در حل مسائل ارتعاش وابسته آشکار می

ن معادالت دیفرانسیل با چنی یتحلیل شوند. حلزمان حل صورت همبهستی بای وابسته به هم هستند و

 یرپذامکان اي است که با استفاده از روش ماتریس سختی دینامیکی کاملمشخصاتی کار بسیار پیچیده

  شده است.

  

  41و وابسته 40ارتعاش طبیعی مستقل -1-3-2

کامالً  یا 43منفرد ، متقارن42صورت یکی از سه حالت متقارن دوگانه به توانیرا م يامقاطع اعضاي سازه

باشد و داراي دو محور تقارن عمود بر هم می )). مقطع متقارن دوگانه2-1(شکل ( انتخاب کرد 44نامتقارن

باشد مرکز برش و مرکز هندسی آن بر هم منطبق هستند. مقطع متقارن منفرد داراي یک محور تقارن می

                                                
Uncoupled vibration 1 
Coupled vibration 2 

42 Doubly - symmetric 
43 Singly- symmetric 
44 Asymmetric 



 

ر دارند و بر هم منطبق نیستند. مقطع و مرکز هندسی و مرکز برش این مقطع در روي محور تقارن قرا

  و مرکز هندسی و برش آن بر هم منطبق نیستند. یستنامتقارن داراي محور تقارنی ن

  

  نامتقارنمقطع متقارن منفرد، (پ) مقطع متقارن دوگانه، (ب) مقطع ): (الف) 1-2شکل (

ي ارتعاش جانبی در و مؤلفهباشد: دي ارتعاشی میبعدي در حالت کلی داراي سه مؤلفه ي سهیک مسئله

ي ارتعاش پیچشی حول محور قائم گذرنده از مرکز ) و یک مؤلفهx,y(محورهاي  امتداد محورهاي اصلی

معادالت دیفرانسیل حاکم  ،اي با مقطع متقارن دوگانه). در مورد ارتعاش آزاد یک عضو سازهzبرش (محور 

صورت مستقل از بقیه معادالت  توان بهمعادله را می بر حرکت این سازه کامالً مستقل از هم هستند و هر

شوند و ارتعاش حاکم صورت مستقل از هم تعیین میي ارتعاشی بهحل نمود. پس در این سازه سه مؤلفه

هاي طبیعی سه مود اول یک ) اشکال مودي و فرکانس2-2بر آن از نوع ارتعاش مستقل است. در شکل (

  در ارتعاش مستقل نشان داده شده است.اي با مقطع متقارن عضو سازه

  

 )1391(قندي، هاي متقارن دوگانهوابسته سازه): ارتعاش غیر2-2شکل (



 

ارتعاش جانبی در جهت محور تقارن مستقل از  ،اي با مقطع متقارن منفرددر ارتعاش آزاد یک عضو سازه

بر محور تقارن با ارتعاش ارتعاش جانبی در جهت عمود  کهیدرصورت ،دو مؤلفه دیگر ارتعاشی است

ي ارتعاشی به هم (چون دو مؤلفه گویندپیچشی وابسته است. به این نوع ارتعاش، وابسته دوگانه می

دو معادله دیفرانسیل وابسته وجود دارند  وابسته هستند). در این حالت یک معادله دیفرانسیل مستقل و

) اشکال مودي و 3-2ن حل شوند. در شکل (زماصورت همبه ستیکه معادالت دیفرانسیل وابسته بای

عنوان محور تقارن) نشان به y(با فرض محور  هاي طبیعی سه مود اول یک مقطع متقارن منفردفرکانس

  داده شده است.

  

 )1391(قندي، هاي متقارن منفرددوگانه سازه ي): ارتعاش وابسته3-2شکل (

که به  ي ارتعاشی وابسته به هم هستندهر سه مؤلفه ،ناي با مقطع نامتقارارتعاش آزاد یک عضو سازه در

صورت  ي دیفرانسیل حاکم باید بهگویند. در این حالت سه معادلهگانه میسه يآن ارتعاش وابسته

هاي طبیعی سه مود اول یک مقطع ) اشکال مودي و فرکانس4-2شوند. در شکل (زمان حل میهم

  نامتقارن نشان داده شده است.



 

  

 )1391(قندي، هاي نامتقارنسازه يگانهسه ي): ارتعاش وابسته4-2(شکل 

  

 ارتعاش آزاد و اجباري -2-3-2

که در حین کند. در صورتیاي تغییر شکلی اعمال شده و رها گردد، شروع به ارتعاش میاگر به سازه

اقع ارتعاش آزاد، به ارتعاش نیروي خارجی بر آن اعمال نگردد، سازه تحت ارتعاش آزاد خواهد بود. در و

-ارتعاشی بدون هرگونه تحریک دینامیکی (نظیر نیروهاي دینامیکی خارجی و یا حرکت پایه) اطالق می

  ).1995گردد (چوپرا، 

دهد که یک اختالل متغیر با زمان (بار، تغییر مکان یا سرعت) به یک ارتعاش اجباري زمانی رخ می

روي متناوب و حالت پایدار، یک نیروي گذرا و یا یک نیروي تواند یک نیسیستم اعمال شود. اختالل می

تواند یک اختالل هارمونیک یا اختالل غیر هارمونیک باشد (چوپرا، تصادفی باشد. نیروي متناوب می

1995.(  

  

  بندي ماتریس سختی دینامیکی دقیقفرمول -2-3-3

ن معادالت دیفرانسیل حاکم بر اي نوشتنخستین گام در ایجاد ماتریس سختی دینامیکی یک عضو سازه

  اند از:هاي ایجاد معادالت دیفرانسیل حرکت عبارتحرکت ارتعاش آزاد آن عضو است. برخی از روش
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One of the main structural members which has a broad use in structure design, including 
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torsional vibration affected by fixed and random loads have been carried out. In most of 

these researches, cross-section of the beam was mono symmetric. Moreover, to model 

beam bending, Euler-Bernoulli theory is not capable of producing correct results when 

beams with large sections compared to their lengths or extraction  of natural frequencies of 

higher modes are under study.  In such conditions, Timoshinko beam theory in which shear 

deformation parameters  and rotary inertia  are considered  should be employed. Thus, it is 

tried to consider modes where thin-walled Timoshenko beam is completely unsymmetrical 

and the response is delivered theoretically by using modal analysis. In the first step, 

differential equations of motion of the mentioned beam are extracted by using Hamilton's 

principle. The obtained equations are five dependent partial differential equations. The 

dependence of vibratory flexural and torsional components of the beam is because of non-

concurrency of centroid and shear centers. Timoshenko theory has been used for modeling 

beam bending and Vlasov torsion theory has been used for modeling torsional twisting. 

Dynamic features of the beam are obtained by using free vibration analysis. For this 

purpose, the dynamic stiffness matrix is used. Applying  the dynamic stiffness matrix 

method on the movement differential equations leads to the issue of nonlinear special value 

where Wittrick-Williams algorithm is employed to solve it. Orthogonality property of 

vibratory modes are extracted by applying differential equations of motion. Then the 

dynamic response of the beam  with coupled bending-torsional vibrations affected by fixed 

loads with constant harmonic and step distribution is obtained. Finally, numerical 

examples are provided in order to determine the validation and verification of the 

mentioned formularizations. 
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