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ُچکیذ
 سفتبس ایٗ اتػبالت،بٌٟ٘یشداسی إٓٝبی سفتبس ٘یٞ پیچیذٌیٚ دیّٙ ٘ػت اتػبالت ف،بی ٔتؼذد دس صٔبٖ سبختٞ دِیُ ػذْ لغؼیتٝث
 سیستٓ اتػبالتٕٝ٘ٛ٘  سفتبس یه، دس تحمیك حبضش.ت استٚ ٔتفب، لشاس ٔیٌیش٘ذٝسد ٔغبِؼٛٔ ٝ٘ست خذاٌبٛلتی ثػٚ بٟ٘ ثب سفتبس آٜدس سبص
سبصی سفتبسٝ ثشای ضجی. استٜس تؼییٗ ضذٛ ٔؼىّٝش حُ ٔسئٚ سٝ ثؼذی ثٝالدی سٛ فٝ عجمٝالؼی دس یه لبة سٚ دی دس ضشایظّٙف
چىیٛ وّٝ ثب فبغٝ اتػبَ وٝ غفحٚ اص ضص إِبٖ خغی دس ٔیبٖ د، ثؼذیٝالدی سٛ فٝ عجمٝد لبة سٚاتػبَ دس ٔذَ اخضای ٔحذ
 اص آ٘بِیضٜبی ٔختّف ثشای إِبٖ تیش ثب استفبدًَٞ٘ یبٚ اصای ٔذٝ ثَٜ سبصٚد اٛٔ بی ضصٞ فشوب٘س. ضذٜاص یىذیٍش لشاس داس٘ذ استفبد
تٚص تفبٞ ثؼذی اص عشیك وبٝالدی سٛ فٝ عجمٝد لبة سٍٚبْسبصی ثشای ٔذَ اخضای ٔحذٟٙذ ثٙ ثب ا٘دبْ فشای. دست آٔذٝداَ ثٛٔ
،ٍٜبْ ضذٟٙ ٔذَ ث.دی تؼییٗ ٌشدیذَّٙ یبً٘ ٔطخع خبیٍضیٗ سیستٓ اتػبَ فٚ إِبٖ تیش ثب ٔذ،ٖ تحّیّی آٚ بی عجیؼی تدشثیٞفشوب٘س
 یه سفتبس ا٘ؼغبفپزیش سا دس دسخبت آصادی، ثؼذیٝالدی سٛ فٝ عجمٝبی عجیؼی لبة سٞة اص فشوب٘سٛ تمشیت ثسیبس خٝضٕٗ اسائ
ٖاٛٙ ػٝ تؼییٗ فشوب٘س عجیؼی ث.ذٞثی ٘طبٖ دٛ خٝ ثٌٜیشداسی اتػبَ سا دس سبصٕٝا٘ذ سفتبس ٘یٛ ٔیتٚ ذٞ دست ٔیدٝٔختّف ثشای اتػبَ ث
بیٞ تؼییٗ فشوب٘سٝٙ دس صٔیٜبی ا٘دبْ ضذٞ وبس.سداس ٔیثبضذٛای ثشخٜیژٚ ٕیتٞ اص اٜبٔیىی یه سبصٙٓ تحّیُ دیٟٔ بیٞیىی اص پبسأتش
ُ یىی اص دالیٝد داسد وٛخٚ بٞ ٜ تحّیّی ٔتؼبسف سبصٚ ی ثیٗ ٘تبیح تدشثیٟخٛت لبثُ تٚ تفبٝذ وٞ ٘طبٖ ٔی دٜعجیؼی یه سبص
. ثشٔیٌشددّٝ سبصی ٔذَ ٔسئٜ سبدٜٛ ٘حٝت ثٚایٗ تفب
ٍاشگاى كلیذی
 فشوب٘س عجیؼی،سٛش ٔؼىٚ س،ٍبْ سبصیٟٙ ث، ثؼذیٝالدی سٛ فٝ عجمٝ لبة س،بییٟسق ا٘تٚ اتػبالت پیچی ثب

Finite Element Model of a Three Story Steel Frame
with Bolted Connections and End Plates
S.M.R. Mortazavi, B. Zaeimdar
Abstract
Due to uncertainties manufacture of flange connections and complexity of their semi-rigid behavior, the behavior of
such joints in the structure and the behavior of them when they are studied separately is different. In the present study,
the behavior of a flanged joint system in real condition in a three story steel frame, three dimensional inverse problem
solving method has been determined. To simulate the behavior of such a joint (beam elements and two plates with
small gap from each other), a three story steel frame was modeled using finite element method. Frequencies vibration
modes of structure for different modulus of elasticities were obtained using modal analysis. For the updating process
for the three story steel frame, three dimensional finite element model by reducing the differences between
experimental and analytical natural frequencies, the element beam flange connection system was replaced with
specified Young’s modulus. Updated model, while providing a good approximation of natural frequencies in three
story steel frame, a flexible behavior in different degrees of freedom could be attained to demonstrate the semi-rigid
behavior in the structure.
Keywords
Bolted connections with end plate, Three story model, Updating method, Inverse method, Natural frequencies
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 -1هقذهِ
ثٙٔ ٝظٛس عشاحی ایٕٗ  ٚالتػبدی سبصٜٞب دس ٟٔٙذسی ػٕشاٖ،
پیصثیٙی سفتبس آٖٞب تحت ثبسٞبی ٚاسد ٜضشٚسی است .ایٗ
پیصثیٙی ػٕذتبً اص عشیك ٔغبِؼٔ ٝذَٞبی تحّیّی ؤ ٝذَ
فیضیىی ٔٛسد ٘ظش سا ث ٝغٛست سیبضی ضجی ٝسبصی ٔیوٙٙذ،
ا٘دبْ ٔیضٛد .دس ایٗ استجبط ث ٝخشأت ٔیتٛاٖ ٌفت سٚش
تحّیّی دس ٟٔٙذسی سبص ٜثىبس ثشدٔ ٜیضٛد .دس ثشخی اص
ٔذَسبصی اخضای ٔحذٚد سبصٜٞب ٘یض ٚخٛد ػذْ لغؼیتٞب ٚ
پبسأتشٞبی ٔختّف ٔٙدش ث ٝػذْ ٕٞخٛا٘ی سفتبس ٔذَٞبی
اخضای ٔحذٚد  ٚسبصٚ ٜالؼی ٔیٌشدد ؤ ٝیتٛا٘ذ سشٔٙطب
تخٕیٗٞبی اضتجب ٜدس ٔٛسد سبص ٜثبضذ .ثٙبثشایٗ ٕٛٞاسٔ ٜحممیٗ
ثشای پیص ثیٙی ثٟتش سفتبس سبص ٜدس ضشایظ ٔختّف ٘یبص ثٔ ٝذِی
داس٘ذ و ٝثتٛا٘ذ ث ٝخٛثی تٛغیف وٙٙذ ٜسبصٜی ٔذ ٘ظش ثبضذ .اص
عشفی اتػبالت فّٙدی ثىبس سفت ٝدس ایٗ ٘ٛع لبة ٘ ٝیه اتػبَ
غّت وبُٔ  ٝ٘ ٚیه اتػبَ ٔفػّی وبُٔ است؛ ث ٝػجبست دیٍش
سختی اتػبَ یىی اص ػذْ لغؼیتٞبی ٔٛخٛد دس سفتبس اتػبالت
دس خضء  ٚوُ سبص ٜدس ٔمیبس ثضسيتش ٞست و ٝیىی اص دالیُ
ثٚ ٝخٛد آٔذٖ تفبٚتٞب ٔیبٖ ٘تبیح ٔذَ اخضای ٔحذٚد ٔ ٚذَ
تدشثی ٔیثبضذ .دس ٘تید ٝالذاْ ث ٝثٟجٛد سفتبس سبصٜ
ثب ثٍٟٙبْسبصی ٔذَ اخضای ٔحذٚد ثب تٛخ ٝث ٝسفتبس اتػبالت
ضذ ٜاست .ثشای تحّیُ دیٙبٔیىی یه سبص ٜالصْ است پبسخ آٖ
سا تحت ثبسٞبی دیٙبٔیىی ٔختّف ث ٝغٛست ٔٙبست ث ٝدست
آٚسد .ثٍٟٙبْ سبصی سٚضی است و ٝثب استفبد ٜاص آٖ ٔذَ تحّیّی
تٛأْ ثب خغب،ػیتیبثی  ٚاغالح ٔیٌشدد .یه ٔذَ اخضای
ٔحذٚد ثٍٟٙبْ ضذ ،ٜپبسخٞبیی ث ٝدست ٔیدٞذ و ٝدس ٔمبیس ٝثب
پبسخٞبی ٔذَ اِٚی،ٝثب تمشیت ثسیبس ثٟتشی سفتبس ٚالؼی سبص ٜسا
ٔذَ ٔیوٙذ .تٟی ٝچٙیٗ ٔذِی ،ثب ٚخٛد ایٙى ٝتٟٙب پس اص ٔشحّٝ
عشاحی  ٚسبختٝضذٖ یه سبصٟٙٔ ٜذسی ػٕشاٖ ٔیتٛا٘ذ ا٘دبْ
ضٛد ،اص إٞیت ٚیژٜای ثشخٛسداس است .ایٗ ٔسئّ ٝث ٝعٛس
خبظ دس ٔٛسد لبةٞبی سبختٝضذ ٜاص سیستٓ اتػبَ فّٙدی وٝ
ضبُٔ ػذْ لغؼیتٞبی صیبدی ثٛد ٚ ٜتفبٚت لبثُٔالحظٝای ثیٗ
٘تبیح تحّیّی  ٚتدشثی آٖٞب ٚخٛد داسدٕٛ٘ ،د ثیطتشی ٔییبثذ.
اص سٛی دیٍش اص ٘مغ٘ ٝظش دیٙبٔیىی ،دا٘ستٗ ٔطخػبت
اغّی دیٙبٔیىی یه سبص ٜث ٝغٛست دلیك ٔیتٛا٘ذ ث ٝپیصثیٙی
دلیك سفتبس آٖ سبص ٜتحت ثبسٞبی ٚاسد ٜدیٙبٔیىی ٔٙدش ٌشدد.
یىی اص ٕٟٔتشیٗ پبسأتشٞبی دیٙبٔیىی سبص ٜفشوب٘س عجیؼی
ٔیثبضذ و ٓٞ ٝدس ثحث عشاحی  ٓٞ ٚدس ثحث پیصثیٙی سفتبس

سٚشٞبی تحّیُ دیٙبٔیىی ٔتؼبسف سبص ٜسؼی ٔیضٛد اص
سٚشٞبی تحّیُ عیفی  ٚاستبتیىی ٔؼبدَ ثذِیُ سِٟٛت وٝ
٘سجت ث ٝسٚش تبسیخچ ٝصٔب٘ی داس٘ذ استفبد ٜضٛد [ .]1تؼییٗ
ٞشچ ٝدلیكتش فشوب٘س عجیؼی دس دلت ایٗ سٚشٞب ٘مص ثسضایی
داسد .ثشای ثذست آٚسدٖ فشوب٘س عجیؼی سٚشٞبی تدشثی ٚ
تحّیّی ٔختّف ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٔیٌیشد .اص خّٕ ٝسٚشٞبی
تحّیّی استفبد ٜاص ٔذَسبصی اخضای ٔحذٚد ث ٝػٛٙاٖ یه سٚش
ٔذَسبصی وبٔپیٛتشی فشاٌیش  ٚا٘دبْ آ٘بِیض ٔٛداَ تحّیّی ثش سٚی
آٖ است [ .]2پژٞٚصٞبی پیطیٗ ا٘دبْ ضذ ٜدس ایٗ صٔی٘ ٝٙطبٖ
ٔیدٞذ و٘ ٝتبیح ثذست آٔذ ٜاص سٚشٞبی تدشثی ثب ٘تبیح
حبغُ اص ٔذَٞبی سٚشٞبی تحّیّی ٔتؼبسف تفبٚت لبثُ تٛخٝ
داس٘ذ .ثشای حُ یه ٔسئّ ٝتحّیّی ث ٝسٚش ػذدی اثتذا یه
ٔذَ سیبضی اص ٔذَ ٚالؼی تحت ػٛٙاٖ ٔشحّٝی ایذٜآَسبصی
ایدبد ٔیضٛد ،سپس ٔذَ سیبضی ثش اسبس یه سٚش ػذدی
ٔثالً اخضای ٔحذٚد ٌسست ٝسبصی ضذ ٚ ٜدس ٔشحّٝی آخش یؼٙی
حُ وشدٖ ،ثب حُ ٔذَ اخضای ٔحذٚد ٘تبیح ثذست خٛاٙٞذ آٔذ.
دس حیٗ ایٗ ٔشاحُ خغبٞبیی ثٚ ٝخٛد ٔیآیذ و ٝاختٙبة ٘بپزیش
ٔیثبضٙذ .یىی اص ایٗ خغبٞب ،خغبی ٌسست ٝسبصی ٔیثبضذ وٝ
ث٘ ٝح ٜٛسبدٜسبصی ٔذَ ٔسئّ ٝثشٔیٌشدد .دس پژٞٚص حبضش ثٝ
ثشسسی چٍٍ٘ٛی وبٞص ایٗ خغب ٔیپشداصیٓٚ Türker .
 ]3[ )2010( Bayraktarیه لبة س ٝعجم ٝس ٝثؼذی سا ث ٝدٚ
غٛست تدشثی  ٚاخضای ٔحذٚد ثب سٚش آ٘بِیض ٔٛداَ ٔٛسد
ثشسسی لشاسداد٘ذٔ .ذَ اخضای ٔحذٚد ٔتؼبسف ثشای ٞش وذاْ اص
ٔذَٞبی ثبدثٙذی خغبیی لبثُتٛخ ٝدس حذٚد  %40سا ٘طبٖ داد.
ٕٞ ٚ Trombettiىبسا٘ص ( ]4[ )2004یه لبة س ٝعجم ٝفٛالدی
ثب خشْ ٔتٕشوض دس سمف سا ٘یض ث ٝغٛست تدشثی  ٚاخضای
ٔحذٚد ٔٛسد ثشسسی لشاس داد٘ذ و ٝتفبٚت لبثُ ٔالحظٝای ثیٗ
٘تبیح تحّیّی  ٚتدشثی ٔطبٞذٌ ٜشدیذٕٞ ٚ Loh .ىبسا٘ص
(٘ ]5[ )2009یض ثش سٚی ٔذَ ٚالؼی ٔ ٚذَ اخضای ٔحذٚد یه
لبة ضص عجمٔ ،ٝغبِؼبت ٌستشدٜای ا٘دبْ  ٚتفبٚت لبثُ
تٛخٟی سا ثشای سٛٔ ٝد اٌ َٚضاسش وشد ٜاست .دس سبصٜٞبیی
و ٝاص اتػبالت ٘یٕ ٝغّت  ٚپیچیذ ٜاستفبدٜضذ ٜایٗ تفبٚت ثٝ
عٛس لبثُٔالحظٝای افضایص ٔییبثذ .دس ایٗ صٔی ٝٙا٘دٕٗ
ٟٔٙذسی ػٕشاٖ آٔشیىب ثب ا٘دٕٗ سبصٜٞبی فٛالدی آٔشیىب  ٚوبدس
ػّٕی دا٘طٍب ٜثشیتیص وّٕجیبی وب٘بدا ( )2003یه سبص ٜلبثی
فٛالدی س ٝعجم ٝد ٚدٞب٘ ٝدس د ٚخٟت ثب اتػبالت ٘یٕ ٝغّت
سا ٔٛسد ثشسسی لشاس داد ٚ ٜفشوب٘سٞبی عجیؼی آٖ سا دس دٚ
حبِت تدشثی  ٚاخضای ٔحذٚد ثب استفبد ٜاص سٚش آ٘بِیض ٔٛداَ ثٝ
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اخضای ٔحذٚد ث ٝػٛٙاٖ ثٟتشیٗ سٚش ثشای حػٔ َٛذَٞبی

 ٚوٙتشَ سبص ٜوبسثشد فشاٚاٖ  ٚإٞیت ٚیژٜای داسد .دس

دست آٚسد٘ذ٘ .تبیح ٔذَ اخضای ٔحذٚد خغبیی حذٚد  %95سا

خفت دس یه خٟت دس ٞش عجمٟٔ ٝبس ضذٜا٘ذ .لبة ٔٛسد ٘ظش اص

٘طبٖ داد [ٕٞ ٚ Mahdavi .]6ىبسا٘ص ( ]7[ )2012یه لبة سٝ

ستٖٞٛبیی ثب ٔمغغ  IPE 140تیشٞبیی ثب ٔمغغ  IPE 120سبختٝ

عجم ٝس ٝثؼذی فٛالدی ثب اتػبالت فّٙدی تیش ث ٝتیش سا ٔٛسد

ضذ ٜاست .ثبدثٙذٞبی سمف  ٚثبدثٙذٞبی خب٘جی لبة دس دٞب٘ٝی

ٔغبِؼ ٝلشاس داد٘ذ و ٝثشسسیٞبی ا٘دبْضذ ٜثش سٚی ایٗ لبة

ثضسٌتش (ٔ 2تشی) ثب استفبد ٜاص ٔیُ ٌشدٞبیی ث ٝلغشٔ 10یّیٔتش ٚ

٘طبٖ ٔیدٞذ و٘ ٝتبیح آ٘بِیض ٔٛداَ تدشثی  ٚاخضای ٔحذٚد

ث ٝغٛست خفت اخشا ضذ ٜا٘ذ .اتػبالت ٔٛسد استفبد ٜدس ایٗ

ٔتؼبسف تفبٚت لبثُ تٛخٝای داس٘ذ.

سبص ٜاص ٘ٛع فّٙدی  ٚث ٝغٛست تیش ث ٝتیش ٔیثبضٙذ و ٝداسای

ثؼذی دس ٔمیبس یه ث ٝسٚ ٝالؼی دس دا٘طٍب ٜغٙؼتی ٘ٛضیشٚا٘ی

ٔیثبضذ .اتػبالت ث ٝػّت ٔسبئُ اخشایی  ٚآچبسخٛس ثٛدٖ پیچ

ثبثُ تٛسظ ٕٞ ٚ Davoodiىبسا٘ص (٘ ]9 ٚ 8[ )2012طبٖ داد

ٟٔ ٚشٜٞب ٔ ٚحذٚدیت ثبَ ستٖٞٛب  ٚاص سٛیی دیٍش ث ٝدِیُ

و٘ ٝتبیح آ٘بِیض ٔٛداَ تدشثی  ٚآ٘بِیض ٔٛداَ تحّیّی ٔذَ ٔتؼبسف

لشاسٌیشی ٚسق اتػبَ ثبدثٙذٞب وٕی خّٛتش اص ٔحُ اتػبَ تیش ثٝ

اخضای ٔحذٚد دس ٘شْ افضاس  ANSYS Classicتفبٚت لبثُ

ست ٚ ٖٛث ٝغٛست تیش ث ٝتیش اخشا ٌشدیذ٘ذ .غفحبت صیش ستٖٛ

تٛخٟی داس٘ذ .ثذِیُ ایٗ تفبٚت لبثُ تٛخ ٝدس پژٞٚص حبضش

اخشا ضذ ٜدس لبة ٔٛسد ثشسسی ثب استفبد ٜاص سیستٓ س َٚثِٛت

ثشای وبٞص خغبی ٔذَسبصیٔ ،ذَ اخضای ٔحذٚد ثب خضئیبت ٚ

ث ٝوف غّت آصٔبیطٍب ٜسبصٔ ٜتػُ ضذ ٚ ٜپس اص اتػبَ سبصٜ

دلت ثیطتش دس ٘شْ افضاس ٔ ANSYS Workbenchذَ ضذ .ثب

ث ٝوف آصٔبیطٍب ٜصیش تٕبٔی غفح ٝستٖٞٛب ثب استفبد ٜاص ٌشٚت

تٛخ ٝثٚ ٝیژٌی  ٚپیچیذٌیٞبی اتػبالت فّٙدی  ٚسفتبس ٘یٕٝ

پش ضذ ٜاست.

غّت  ٚغیشخغی آٟ٘ب  ٚاص آ٘دبیی و ٝثشای تؼییٗ فشوب٘س
عجیؼی اص سٚش آ٘بِیض ٔٛداَ استفبد ٜضذ ٚ ٜآ٘بِیض ٔٛداَ دس
ٔحذٚد ٜخغی لبثُ استفبدٔ ٜیثبضذ ثٕٞ ٝیٗ دالیُ ایٗ اتػبالت
سا ث ٝد ٚضىُ خغی ٔذَسبصی وشدیٓ .دس ٔذَ ا َٚسفتبس
اتػبالت فّٙدی یىجبس ث ٝغٛست خٛش  ٚوبٔالً ٌیشداس دس ٘ظش
ٌشفت ٝضذ ٚ ٜدس ٔذَ د ْٚایٗ سفتبس ثب تؼشیف ضص إِبٖ خغی
ثیٗ د ٚغفح ٝفّٙح اتػبَ ضجی ٝسبصی ضذ .ثب سٚش آ٘بِیض ٔٛداَ
ضص فشوب٘س عجیؼی ٔذَ دس د ٚحبِت روش ضذ ٜثذست آٔذ ٚ
٘تبیح حبغّ ٝثب ٘تبیح تدشثی  ٚتحّیّی ٔذَ ٔتؼبسف ٔٛسد
ٔمبیس ٚ ٝثشسسی لشاس ٌشفت .ایٗ ثشسسیٞب تغبثك ثسیبس خٛثی
ثیٗ ٘تبیح تدشثی ٘ ٚتبیح حبغُ اص ایٗ دٔ ٚذَ ث ٝخػٛظ دس
حبِت استفبد ٜاص إِبٖ تیش ثشای ثیبٖ سفتبس اتػبالت فّٙدی ثىبس
ثشد ٜضذ ٜدس سبص ٜسا ٘طبٖ ٔیدٙٞذ.

 -2تشریح هذل آزهایشگاّی
 -1-2قاب سِ طبقِ فَالدی سِ بعذی
لبة ٔٛسد استفبد ٜدس پژٞٚص حبضش ٕٞب٘غٛس و ٝدس ضىُ ()1
٘طبٖ داد ٜضذ ٜاست ،یه لبة س ٝعجم ٝفٛالدی است .ایٗ لبة
دس ٞشد ٚخٟت داسای یه دٞب٘ ٚ ٝسیستٓ سبصٜای آٖ دس ٞش دٚ
خٟت لبة خٕطی است .عجمبت ایٗ سبص ٜث ٝاستفبع 95
سب٘تی ٔتش  ٚدس پالٖ یه ٔستغیُ ث ٝاثؼبد  2دس ٔ 1/5تش
ٔیثبضٙذٞ .ش سمف لبة ثب استفبد ٜاص ثبدثٙذٞبی ضشثذسی ٟٔبس
ضذ ٜاست  ٚدٞب٘ٝی ثضسٌتش لبة ٘یض ثب استفبد ٜاص ثبدثٙذٞبی

شکل  -1لبة س ٝعجم ٝفٛالدی []9

ً -3حَُ هذلسازی در

ANSYS Workbench

ً -1-3رم افسار هَرد استفادُ
ثشای ٔذَسبصی ٞشچ ٝدلیكتش ٔذَ اص

ANSYS Workbench

٘سخ 12/1 ٝاستفبد ٜضذ ٜاست .ایٗ ٘شْ افضاس ضىُ پیطشفتٝتش ٚ
ثشٚصتش ٘شْ افضاس  ANSYS Classicاست و ٝداسای ٔحیغی ثب
ٚیژٌی ثٟتش ٕ٘بیطی است  ٚأىبٖ استفبدٜی ٘سجتب سبد ٜتش سا
فشأ ٓٞیآٚسد [.]10
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ثشسسی ا٘دبْ ضذ ٜثش سٚی یه لبة س ٝعجم ٝفٛالدی سٝ

سفتبس پیچیذ ،ٜغیشخغی ٔ ٚتفبٚت تحت ثبسٞبی سفت  ٚثشٌطتی

 -2-3هصالح هصرفی
ثشای ایٗ ٔذَ سٛ٘ ٝع ٔػبِح استفبد ٜضذ ٜاستٔ .ػبِح ٘ٛع
ا َٚفٛالد ٔ ST37یثبضذ ؤ ٝطخػبت ٔىب٘یىی ایٗ ٘ٛع فٛالد
دس خذ )1( َٚثیبٖ ضذ ٜو ٝثشای ستٖٞٛب ٚ ٚسقٞبی اتػبَ
ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٌشفت ٝاستٔ .ػبِح ٘ٛع د ْٚثشای ثبدثٙذٞب
ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٌشفت ٝو ٝث ٝخٟت ٘بچیض فشؼ وشدٖ ٚصٖ
س٘ ْٛیض ٔطبث ٝثب ٘ٛع ا َٚثشای إِبٖٞبی تیش ٔٛسد استفبد ٜلشاس
ٌشفت ٝاست.
جذٍل ٔ -1ػبِح ٔٛسد استفبد ٜدس ٔذَ
پبسأتشٞبی ٔػبِح

٘ٛع اَٚ

٘ٛع دْٚ

٘ٛع سْٛ

7850

1×10-20

7850

ٔذ َٚاالستیسیتٝ

2/1×1011

2/1×1011

2/1×1011

ضشیت پٛاسٖٛ

0/3

0/3

0/3

تٙص تسّیٓ

2/4×108

2/4×108

2/4×108

تٙص ٟ٘بیی

3/7×108

3/7×108

3/7×108

چٍبِی

)(kg/m3
()N/m2

()N/m2
()N/m2

شکل

ٔ -2ذَ سبص ٜدس ANSYS Workbench

ٌّ -3-3ذسِ هذل
ٙٞذس ٝسبصٔ ٜذَسبصی ضذ ٜدس ٘شْ افضاس

ANSYS Workbench

دس ضىُ (٘ )2طبٖ داد ٜضذ ٜاستٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدس ضىُ
ٔالحظٔ ٝیضٛد ٔذَ ثب خضئیبت وبُٔ ٔیثبضذ .تٕبْ سخت
وٙٙذٜٞبی وف ست ٚ ٖٛسخت وٙٙذٜٞبی اتػبالت تیش  ٚستٚ ٖٛ
ٕٝٞی اػضب ثب اثؼبد ٚالؼی ٔذَ ضذٔ ٚ ٜحُ لشاسٌیشی

اِف) إِبٖٞبی تیشی دس اتػبالت فّٙدی

ثبدثٙذٞبی وف  ٚخب٘جی وبٔالً دلیك ٙٔ ٚغجك ثب سبصٚ ٜالؼی
ٔیثبضذ.
 -4-3هذلسازی اتصاالت فلٌجی
ثب تٛخ ٝثٚ ٝیژٌی  ٚپیچیذٌیٞبی ثیبٖ ضذ ٜدس ٔٛسد اتػبالت
فّٙدی ثٚ ٝیژ ٜدس ثبسٞبی سفت  ٚثشٌطتی  ٚاص آ٘دبیی و ٝثشای
تؼییٗ فشوب٘س عجیؼی اص سٚش آ٘بِیض ٔٛداَ استفبد ٜضذ ٜو ٝآ٘بِیض
ٔٛداَ دس ٔحذٚد ٜخغی لبثُ استفبدٔ ٜی ثبضذ ثٕٞ ٝیٗ دالیُ
ثشای ٔذَ اتػبالت فّٙدی اص  6إِبٖ تیش دس ٔیبٖ د ٚغفحٝ
فّٙح ثشای ٔؼبدَ سبصی ٔىب٘یضْ ا٘تمبَ ٘یش ٚتٛسظ غفحبت فّٙح
 ٚپیچٔ ،غبثك ضىُ ( )3استفبد ٜضذ ٜاست .دسخبت آصادی دٚ
غفح ٝدس د ٚخٟت ٔ z ٚ yمیذ ضذٜا٘ذ.

ة) ٔذَ خبیٍضیٗ اتػبَ فّٙدی ثب إِبٖٞبی تیشی
ثب ثضسيٕ٘بیی دس اثؼبد إِبٖ
شکل ٕ٘ -3بیص ٔذَسبصی اتػبالت فّٙدی
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ثبدثٙذٞب چٍبِی آٖ ثب ٘ٛع ا ٚ َٚسٔ ْٛتفبٚت استٔ .ػبِح ٘ٛع

دس ٔذَسبصی لبة اص إِبٖ  Solid 186استفبد ٜضذ ٜاست .ایٗ

ٔمبیس ٝلشاسٌشفت ٚ ٝتفبٚت آٖٞب ث ٝحذالُ سسب٘ذٔ ٜیضٛد،

إِبٖ داسای ٌ 20ش ٜثٛدٞ ٚ ٜش ٌش ٜداسای  3دسخ ٝآصادی ا٘تمبِی

فشوب٘سٞبی عجیؼی سبصٛٔ ٜسد ٘ظش ٞستٙذ٘ .یبص ث ٝا٘دبْ

ٔیثبضذ .دس ٔذِی و ٝثیٗ غفحبت اتػبَ فّٙدی اص إِبٖ تیش

ثٍٟٙبْسبصی ٔذَ ،سیط ٝدس ػذْ لغؼیت یب تشدیذٞبیی داسد وٝ

Solid 186

دس ٞش ٌ ٝ٘ٛتالضی ثشای ٔذَسبصی سیبضی یه سفتبس ٚالؼی

اص إِبٖ ٘ Solid 187یض استفبد ٜضذ ٜاست .ایٗ إِبٖ داسای 10

ٟ٘فت ٝاست .ػذْ لغؼیت اسبسبً ث ٝدِیُ ٘مػبٖ ٔؼّٔٛبت

ٌش ٜثٛدٞ ٚ ٜش ٌش ٜداسای  3دسخ ٝآصادی ا٘تمبِی ٔیثبضذ [.]10

ایدبدضذٔ ٚ ٜیتٛا٘ذ دس  ٕٝٞخٙجٞٝبی فشآیٙذ ٔذَسبصی ٚخٛد

استفبد ٜضذ ٜاست ،دس غفحبت اتػبَ ػال ٜٚثش إِبٖ

 -6-3بادبٌذّا
ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝدس آ٘بِیض ٔٛداَ ایٗ ٔذَٔ ،ذٞبی ٔحّی اضبفی
ث ٝخبعش ٚخٛد ثبدثٙذٞب ثٛخٛد ٔیآٔذ ،ثشای وبٞص ٔحبسجبت ٚ
صٔبٖ ا٘دبْ تحّیُ تٛسظ ٘شْ افضاس یىجبس ث ٝخبی خشْ ثبدثٙذٞب اص
خشْ ٔتٕشوض دس د ٚا٘تٟبی ثبدثٙذ استفبد ٜضذ ٚ ٜفمظ سختی
ثبدثٙذ ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٌشفت  ٚدس حبِت ثؼذی اص خشْ
ثبدثٙذٞب و ٝوٕتش اص س ٝدسغذ خشْ وُ سبص ٜسا ضبُٔ ٔیضٛد
غشف ٘ظش ضذ .ثب تٛخ ٝث٘ ٝتبیح ٘ضدیه ث ٟٓدس د ٚحبِت ثیبٖ
ضذ ٚ ٜاختٙبة اص حدٓ ثبالی ٔحبسجبت  ٚصٔبٖ صیبد ،اص خشْ

داضت ٝثبضذ .دس سبصٛٔ ٜسد ثشسسی یىی اص ٚیژٌیٞبی خبظ ایٗ
سبص ٜؤ ٝیتٛا٘ذ دس ثشسسی ٘تبیح ٔٛثش ثبضذ ،سفتبس اتػبالت ٚ
ػذْ لغؼیتٞبی ٔٛخٛد دس سفتبس آٖٞب تحت ثبس دیٙبٔیىی
ٞست .اص عشفی ایٗ اتػبالت ث ٝػّت پیچی ثٛدٖ  ٚاتػبَ دٚ
سش تیش ثب استفبد ٜاص غفحبت فّٙح ث ٝیىذیٍش دچبس
٘بپیٛستٍیٞبیی است  ٚاص عشف دیٍش ٘ ٝیه اتػبَ غّت وبُٔ
است  ٝ٘ ٚیه اتػبَ ٔفػّی وبُٔ؛ ث ٝػجبست دیٍش سختی
اتػبَ یىی اص ػذْ لغؼیتٞبی ٔٛخٛد دس سفتبس اتػبالت دس
خضء  ٚوُ سبص ٜدس ٔمیبس ثضسيتش ٞست .دس ثٍٟٙبْسبصی ایٗ
سبصٕٞ ٜیٗ سفتبس اتػبالت  ٚسختی آٖٞب ث ٝػٛٙاٖ یه پبسأتش

ثبدثٙذٞب دس ٔذَ اغّی غشف٘ٝظش ضذ ٜاست و ٝثشای ایٗ ٔٙظٛس

ٔٛسد ثشسسی لشاسٌشفت ٝاست.

ثشای ثبدثٙذٞب ٔمذاس ٘بچیضی ثشاثش  ρ=1×10-20 kg/m3دس ٘ظش

 -1-4تحلیل حساسیت ٍ اًتخاب پاراهترّا

ٌشفت ٝضذ ٜاست.

ثغٛسیىٔ ٝالحظٌ ٝشدیذ ،دس ٔذَ اخضای ٔحذٚد تٟی ٝضذ ٜثشای

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدس خذ٘ )1( َٚطبٖ داد ٜضذ ،ٜچٍبِی ٔٛاد ٔػشفی

 -7-3تعییي شرایط هرزی
اتػبَ تٕبْ لغؼبت ث ٝیىذیٍش اػٓ اص تیش  ٚست ٚ ٖٛسخت
وٙٙذٜٞب ثب تٛخ ٝث ٝخٛش ضذٖ دسسبص ٜآصٔبیطٍبٞی ث ٝغٛست
وبٔال ٌیشداس دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜاستٕٞ .چٙیٗ تٕبْ دسخبت
آصادی پبی ست ٖٛث ٝغٛست وبُٔ ثست ٝضذ ٜاست.

 -4بٌْگامسازی هذل
ثشای ٔسئّ ٝثٍٟٙبْسبصی ٔذَ ،تؼبسیف ٔختّفی دس ادثیبت فٙی
ٚخٛد داضت ٚ ٝاص خٙجٞٝبی ٔتفبٚتی ث ٝآٖ ٍ٘شیست ٝضذ ٜاست.
ثٍٟٙبْسبصی ٔذَ اخضای ٔحذٚد ث ٝغٛست فشآیٙذ وٕی سبصی
تفبٚت ثیٗ ٘تبیح تحّیُ ٔذَ  ٚیىسشی دادٜٞبی ٔشخغ ٚ ،سپس
اغالح ٔمبدیش ػذدی پبسأتشٞبی ٚسٚدی ٔذَ یب خٛد ٔذَ ،ثشای
وبٞص ایٗ تفبٚت  ٚحػ َٛیه ٔذَ غحیح تؼشیف ٔیضٛد
(ٔ .]11[ )Dascotte، 2007سئّ ٝثٍٟٙبْسبصی ٔذَ اص خّٕٝ
ٔسبئُ ٔؼىٛس دس ٟٔٙذسی دا٘ست ٝضذ ٜاست (2007
 .)Dascotte،دس ٔسبئُ ٔؼىٛس ،ثب داضتٗ ٔدٕٛػٝای اص ٚسٚدی
 ٚخشٚخیٞبی ا٘ذاصٌٜیشی ضذ ،ٜثبیذ یه ٔذَ ثشای سیستٓ
سبختٝضذ ٜیب اغالح ٌشدد .ایٗ خػٛغیبت دیٙبٔیىی سبص ٜوٝ

لبة ،دس اتػبَ فّٙدی ٞش پیچ اتػبَ تٛسظ یه إِبٖ تیشی ثیٗ
غفحبت فّٙح خبیٍضیٗ ضذ .ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝػٕذ ٜػذْ
لغؼیتٞبی ایدبدضذ ٜدس سفتبس ضجى٘ ٝبضی اص سیستٓ اتػبِی آٖ
استِ ،زا خػٛغیبت تؼییٗوٙٙذ ٜسختی ایٗ إِبٖ ،یؼٙی سغح
ٔمغغ ( ،)Aع َٛإِبٖ (فبغّ ٝد ٚغفح ٝفّٙح) (ٔ ٚ )Lذَٚ
یبً٘ (ٌ )Eضیٞٝٙبی وب٘ذیذ ثشای استفبد ٜث ٝػٛٙاٖ پبسأتش دس
فشآیٙذ ثٍٟٙبْسبصی ٔذَ ثٛد٘ذ .ا٘تخبة لغؼی ایٗ خػٛغیبت
ث ٝػٛٙاٖ پبسأتشٞبی ثٍٟٙبْسبصی ٔٛٙط ثٚ ٝخٛد حسبسیت وبفی
پبسخٞبی ا٘تخبة ضذ( ٜفشوب٘سٞبی عجیؼی ضجى٘ )ٝسجت ثٝ
آٖٞب است .دس ایٗ ثٍٟٙبْسبصی اص سٚش تفبٚت ٔحذٚد ثشای ٞش
تشویجی اص پبسخٞب  ٚپبسأتشٞب استفبدٜضذ ٜاست .حسبسیت ٘شٔبَ
ضذ ٜث ٝسٚش تمشیت تفبٚت ٔحذٚد ٔشوضی اص ساثغ ٝصیش
ٔحبسجٔ ٝیٌشدد:
()1
و ٝدس آٖ
،

پبسأتش jاُْ،

پبسخ iاُْ ث ٝاصای ٔمذاس پبسأتش

پبسخ iاُْ ث ٝاصای ٔمذاس پبسأتش

،
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 -5-3هعرفی الواىّای هَرد استفادُ

دس فشآیٙذ ثٍٟٙبْسبصی ٔذَ دس د ٚحبِت تدشثی  ٚتحّیّی ٔٛسد

پبسخ iاُْ ث ٝاصای ٔمذاس پبسأتش

ٚ

ٔمذاس ا٘حشاف پبسأتش است .ایٗ پبسخٞب ثب استفبد ٜاص تحّیُ ٔذَ
اخضای ٔحذٚد ث ٝدست ٔیآیٙذ.
ثب استفبد ٜاص ساثغ ٝثبال حسبسیت ضص فشوب٘س عجیؼی اَٚ
ضجى٘ ٝسجت ث ٝپبسأتشٞبی وب٘ذیذ ضذ ٜثشای ثٍٟٙبْسبصی ٔٛسد
ٔغبِؼ ٝلشاس ٌشفت .دس ایٗ ساثغٝ

( jثشاثش  1تب  )3عٚ َٛ

اتػبَ دس ٔذَ اخضای ٔحذٚد،

( iثشاثش  1تب  )6فشوب٘سٞبی

عجیؼی ا َٚتب ضطٓ حبغُ اص تحّیُ ٔٛداَ ٔذَ اخضای ٔحذٚد
لبة ٚ

ٔیثبضٙذ.

شکل ٔ -4مبدیش حسبسیت ٘شٔبَ ضذ ٜفشوب٘سٞبی عجیؼی ضص ٔٛد اَٚ
لبة ٘سجت ث ٝتغییشات ٔذ َٚیبً٘ ( ،)Eسغح ٔمغغ ( ٚ )Aع َٛإِبٖ ()L

ضىُ (ٔ )4مبدیش حسبسیت ٘شٔبَ ضذ ٜفشوب٘س استؼبش
ضص ٔٛد ا َٚلبة سا ٘سجت ث ٝپبسأتشٞبی إِبٖ تیشی لشاس

ث ٝػجبست دیٍش ،فشؼ ضذ ٜاست و ٝخػٛغیبت ٔذ َٚیبً٘

داد ٜضذٔ ٜیبٖ د ٚغفح ٝفّٙح اتػبَ سا ٘طبٖ ٔیدٞذٔ .مبدیش

إِبٖ تیشی خبیٍضیٗ دس اتػبالت فّٙدی ،حذاوثش ٔیتٛا٘ذ ثشاثش

حسبسیت ثش حست دسغذ ثٛد ٚ ٜث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ،ٝ٘ٛدس غٛستی

خػٛغیبت حبِت وبُٔ غّت اتػبَ ثبضذ،و ٝدس ٔذَ اِٚی ٝایٗ

و ٝسغح ٔمغغ ( )Aوّی ٝإِبٖٞبی تیشی خبیٍضیٗ اتػبَ %1

فشؼ دس ٘ظش ٌشفتٝضذ ٜثٛد ،و ٝیه فشؼ ٔٙغمی است .پس اص

افضایص یبثذ ،فشوب٘س ٔٛد استؼبضی ا َٚضجى 0/11% ٝافضایص

ثشسسی ا٘دبْضذ ٚ ٜتأثیش ا٘ذن ایٗ ٔتغیش دس ثٍٟٙبْسبصی حذ

خٛاٞذ یبفت .ایٗ ٔمذاس افضایص اٌشچ ٝچطٍٕیش ٘یست ِٚی اص

ثبالی آٖ ثشاثش ( E=2/1×1011 )N/m2دس فشآیٙذ ثٟیٝٙسبصی دس

آٖ خب ؤ ٝمبدیش حسبسیت ٘طبٖ ٔیدٞذ ،فشوب٘سٞبی لبة

٘ظش ٌشفتٝضذ ٜاست .حذ پبییٗ ایٗ ٔتغیشٞب ثب تٛخ ٝث ٝػّٕىشد

فٛالدی ٘سجت ث ٝپبسأتش ع َٛإِبٖ حسبسیتی ٘ذاضتِ ٝزا پبسأتش

ا٘ؼغبفپزیش اتػبَ ثشاثش یه دٔ ٓٞمذاس فٛق دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ.

ع َٛدس فشآیٙذ ثٍٟٙبْسبصی ثبثت دس ٘ظش ٌشفتٝضذ ٜاست .ثب
تٛخ ٝثٔ ٝذَ ٙٞذسی اتػبَ ٔ ٚحذٚدیت ٘شْافضاس ٔمذاس ا٘تخبة
ضذ ٜثشای پبسأتش ع َٛوٕتشیٗ ٔمذاس لبثُ استفبد ٜثشاثش 0/01
ٔیّیٔتش دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ ٜاست .د ٚپبسأتش دیٍش وب٘ذیذ ضذ ٜاص
٘ظش حسبسیت وبٔالً یىسبٖ ٔیثبضٙذ .ث٘ ٝحٛی و ٝتغییشات یىی
اص ایٗ پبسأتشٞب ثب یه ٘سجت ٔطخع ٔیتٛا٘ذ تغییشات ایٗ دٚ
پبسأتش ث ٝعٛس ٕٞضٔبٖ سا پٛضص دٞذ .ثب تٛخ ٝث ٝایٗ ٘ىت ٝوٝ
تغییشات ٔذ َٚیبً٘ ثشخالف سغح ٔمغغ ٘یبص ث ٝتغییشات وٕتش
دس ٔذَ اخضای ٔحذٚد داسد  ٚثبػث وبٞص صٔبٖ  ٚحدٓ
ٔحبسجبت ثٍٟٙبْسبصی ٔیضٛد ،دس ٘تیدٔ ٝذ َٚیبً٘ ث ٝػٛٙاٖ
پبسأتش ثٍٟٙبْسبصی ٔٛسد استفبد ٜلشاس ٌشفتٔ .طخػبت

 -3-4پیادُسازی ًرمافساری هراحل بٌْگامسازی هذل
فشآیٙذ ثٍٟٙبْسبصی ٔذَ اخضای ٔحذٚد خٛد ضبُٔ د ٚصیش
فشآیٙذ اغّی تحّیُ ٔذَ اخضای ٔحذٚد  ٚثٟیٝٙسبصی است.
تحّیُ ٔذَ اخضای ٔحذٚد الصْ است ثبسٞب ا٘دبْضذ ٜتب ثب
استفبد ٜاص ٘تبیح آٖ ،دس ٞش ثبس ٔمبدیش ٔٙبستتشی ثشای
پبسأتشٞبی ثٍٟٙبْسبصی خستد ٛضذ ٚ ٜتبثغ ٞذف سفتٝسفتٝ
وٕیٌ ٝٙشدد .ثٙبثشایٗ ،ثشای پیبدٜسبصی ٘شْافضاسی ایٗ فشآیٙذ
ثٍٟٙبْسبصی ٔذَ ثبیذ استجبط وبّٔی ث ٝغٛست خٛدوبس ثیٗ دٚ
صیش فشآیٙذ ٔزوٛس ٚخٛد داضت ٝثبضذ .دس حبِت وّی ،سٚشٞبی
ٕٔىٗ ثشای پیبدٜسبصی ثٍٟٙبْسبصی ٔذَ سا ٔیتٛاٖ ث ٝس ٝدستٝ
تمسیٓ وشد:

ٙٞذسی سغح ٔمغغ إِبٖ ثشاثش ٔطخػبت پیچ ثىبس ثشد ٜضذ ٜدس



اتػبَ لشاس داد ٜضذ ٜاست.

استفبد ٜاص ٘شْافضاسٞبی ٔخػٛظ ثٍٟٙبْسبصی ٔذَ.



ثٝوبسٌیشی دٔ ٚحیظ ٘شْافضاسی ٔستمُ ثشای ا٘دبْ دٚ

 -2-4هتغیرّای بْیٌِسازی ٍ حذٍد آىّا
ثشای ایٙىٔ ٝمذاس ث ٝدست آٔذ ٜاص حُ ٔسئّ ٝثٟیٝٙسبصی ثشای
ٔتغیشٞب ٔٙغمی  ٚاص ٘ظش فیضیىی أىبٖپزیش ثبضذ ،الصْ است حذ

صیش فشآیٙذ تحّیُ ٔذَ  ٚثٟیٝٙسبصی.


ا٘دبْ ٞش د ٚصیش فشآیٙذ تحّیُ ٔذَ  ٚثٟیٝٙسبصی دس
یه ٔحیظ ٘شْافضاسی ٚاحذ.

ثبال  ٚپبییٗ ٔٙبسجی ثشای آٖٞب دس ٘ظش ٌشفت ٝضٛد .ثشای تؼییٗ

دس سٚش د ،ْٚد٘ ٚشْافضاس ٔستمُ تحّیُ ٔذَ  ٚثٟیٝٙسبصی

حذ ثبالی ٔتغیش ثٟیٝٙسبصی دس ثٍٟٙبْسبصی ٔذَ دیٙبٔیىی،

ثبیذ اص عشیك ث ٝاضتشانٌزاسی پشداصضٍش  ٚحبفظ ٝوبٔپیٛتش ثیٗ

غّجیت ٌ ٚیشداسی وبُٔ اتػبالت ٔالن لشاس داد ٜضذ

آٖٞب ثب یىذیٍش پی٘ٛذ داد ٜض٘ٛذ .ثغٛسیىٞ ٝش ٘شْافضاس لبدس ثٝ
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ٔذ َٚیبً٘ إِبٖ تیشی لشاس داد ٜضذٔ ٜیبٖ د ٚغفح ٝفّٙح

دسیبفت اعالػبت اص ٘شْافضاس دیٍش ٘ ٚیض اسسبَ اعالػبت ث ٝآٖ

فشوب٘س یه  Eثش اسبس تبثغ دسخ ٝس ٝو ٝدس ٔشحّ ٝاِٚیٝ

MATLAB

ثشاصش ضذ ٜاست ،تؼییٗ ٔیضٛد .سپس * Eثب تٛخ ٝث ٝساثغٝ

ثبضذ .ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ اص د٘ ٚشْافضاس ٚ ANSYS

ٔیتٛاٖ ث ٝتشتیت ثشای تحّیُ ٔذَ  ٚثٟیٝٙسبصی استفبد ٜوشد .دس
ایٗ پژٞٚص اص ایٗ سٚش ثٟشٌ ٜشفتٝضذ ٜاست.

ٔطخع ٔیضٛد.
∑
∑

()3

ثب لشاس دادٖ * Eث ٝدست آٔذ ٜاص ایٗ ٔشحّ ٝدس ٞش یه اص

 -4-4تابـع ّـذف
حذالُ ٔشثؼبت ٔؼِٕٛی فشَٔٛثٙذی ضذ ٚ ٜضبُٔ ٔدٕٛع

ٔ ٚیضاٖ خغب ثیٗ ٞش فشوب٘س خذیذ ثٟیٝٙضذ ٚ ٜفشوب٘س تدشثی

ٔشثؼبت تفبٚت ٘سجی ثیٗ فشوب٘سٞبی عجیؼی تدشثی ٚ

ٔتٙبظش ٔحبسجٔ ٝیضٛد .دس ٌبْ ثؼذی ٔیبٍ٘یٗ اختالف فشوب٘س

ٔذَ اخضای ٔحذٚد لبة فٛالدی است .دس حبِت ثٍٟٙبْسبصی

تدشثی  ٚفشوب٘س ثٟیٝٙضذ ٜث ٝدست آٔذ ٜاص ٔشحّ ٝلجُ ث ٝػٛٙاٖ

ٔذَ دیٙبٔیىی ث ٝغٛست صیش دس خٛاٞذ آٔذ:

ٚسٚدی ثشای تؼییٗ ٞEiب  E* ٚدس ٘ظش ٌشفتٔ ٝیضٛد .ایٗ فشآیٙذ

()2

)

دس ساثغ ٝفٛق
دیٙبٔیىی،

تب صٔب٘ی و ٝتبثغ ٞذف ٍٕٞشا ضٛد ادأ ٝپیذا ٔیوٙذ .دس ایٗ

(∑

تحمیك ٔؼیبس ٍٕٞشایی اختالف ٔمذاس ثذست آٔذ ٜدس دٔ ٚشحّٝ

تبثغ ٞذف دس ثٍٟٙبْسبصی ٔذَ

ٔتٛاِی وٕتش اص  0/01اختیبس ضذ ٜاست.

ٔؤِفn ٝاُْ ثشداس پبسخٞبی تدشثی،

ٕ٘ٛداس ثشاصش دسخ ٝس ٚ ٝخغی ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛثشای

پبسأتش

فشوب٘س عجیؼی ٔتٙبظش ثب فشوب٘س ا َٚدس ضىُ (٘ )6طبٖ دادٜ

ٔؤِفn ٝاُْ ثشداس پبسخٞبی تحّیّی ٚ

ثٍٟٙبْسبصی است .ثذیٗ تشتیت تبثغ ٞذف ٔتطىُ اص ضص

ضذ ٜاست.

خّٕ ٝخٛاٞذ ثٛد و ٝخّٕ ٝا٘ َٚطبٖدٙٞذٔ ٜشثغ تفبٚت ٘سجی

پس اص ا٘دبْ ثٍٟٙبْسبصی  ٚفشآیٙذ ٍٕٞشایی ،ضص فشوب٘س

اِٚیٗ فشوب٘س عجیؼی تدشثی ضجى ٚ ٝاِٚیٗ فشوب٘س عجیؼی

عجیؼی ٔ ٚمذاس ٔذ َٚیبً٘ ثٟیٔ ٝٙغبثك خذٔ )2( َٚطخع ضذ.

تحّیّی آٖ است  ٚثٕٞ ٝیٗ تشتیت تب خّٕٞ ٝطتٓ .ثغٛسیى ٝایٗ
ساثغ٘ ٝطبٖ ٔیدٞذ ،ثیٗ ٔٛدٞبی تدشثی  ٚتحّیّی ضجى ٝثٝ
تشتیت ساثغ ٝیه ث ٝیه ثشلشاس ضذ ٜاست  ٚیب ث ٝػجبست دیٍش
ٔٛدٞب ث ٝتشتیت صٚج ضذٜا٘ذ .ػُٕ صٚج وشدٖ ٔؼٕٛالً ثب ٔمبیسٝ
ضىُ ٔٛدٞبی تدشثی  ٚتحّیّی غٛست ٔیٌیشد.

 -5پاسخّای هذل بٌْگام شذُ
خذ )3( َٚفشوب٘سٞبی ٞطت ٔٛد ا َٚاستؼبضی حبغُ اص
ٔذَ اخضای ٔحذٚد ثٍٟٙبْ ضذ ٜضجى ٝسا ثٕٞ ٝشا ٜخغبی آٖٞب
٘سجت ثٔ ٝمذاس تـدشثی ٘طبٖ ٔیدٞذ .ث ٝػـال ،ٜٚدس ایٗ خذَٚ
فشوب٘سٞبی حبغُ اص ٔذَ اخضای ٔحذٚد اِٚی ٝو ٝدس

 -5-4فرآیٌذ بٌْگامسازی

ثخصٞبی لجُ اسائٝضذ ،ٜآٔذ ٜاستٕٞ .بٖ عٛس ؤ ٝالحظٝ

اثتذا چٙذیٗ تحّیُ دس ٘شْافضاس  ANSYS Workbenchدس ثبصٜ

ٔیٌشددٔ ،ذَ اخضای ٔحذٚد اِٚی ٝداسای خغبی ٔتٛسظ 13 %

ٔطخع و ٝدس ثخص لجُ ثیبٖ ضذ ،ا٘دبٌْشفت ٝاست ٘ ٚتبیح ثٝ

ٔیثبضذ و ٝدس فشآیٙذ ثٍٟٙبْسبصی سؼی دس وبٞص ایٗ خغب ضذٜ

دست آٔذ ٜث٘ ٝشْافضاس  MATLABا٘تمبَ داد ٜضذ .ایٗ فشآیٙذ

استٕٞ .بٖ عٛس ؤ ٝطبٞذٔ ٜیضٛدٔ ،ذَ تحّیّی ثٍٟٙبْ ضذ ٜثب

ثٍٟٙبْسبصی دس ضىُ (٘ )5طبٖ دادٜضذ ٜاست .دادٜٞبی ضص

ٔتٛسظ خغبی تمشیجبً  %3/8لبدس ث ٝحػ َٛتٕبٔی ضص فـشوب٘س

ٔٛد ا َٚفشوب٘سی ثش حست پبسأتش ثٍٟٙبْسبصی (ٔذ َٚیبً٘)

عجیؼی تدشثی ضجى ٝدس ٔحذٚد ٜفشوب٘سی غفش تب  200 Hzلشاس

سسٓ ضذ ٜاست  ٚسپس ٞش یه اص ٕ٘ٛداسٞب ث ٝعٛس خذاٌب٘ ٝثب

داسد .الصْ ث ٝروش است و ٝتٟٙب ٞطت فـشوب٘س عجـیؼی ا َٚثٝ

استفبد ٜاص یه تبثغ دسخ ٝس ٝثب دلت ثسیبس ثبالیی ثشاصش ضذ وٝ

ػٛٙاٖ پبسـخ دس فشآیـٙذ ثٍٟٙبْسبصی ٔذَ ٔٛسد استـفبدٜ

دس ٞش یه اص ایٗ ثشاصشٞب خغبی ثشاصش وٕتش اص ٔ %1یثبضذ.

لشاسٌشفت ٝاست ِ ٚزا ا٘غجبق ٔغّٛة چٟــبس فشوب٘س ثؼـذی

ثشای تؼییٗ  miو ٝثیبٍ٘ش ضشیت تأثیش ٔٛد iاْ ثش سٚی پبسأتش

تأییذ ثیـطتشی ثـش غحت ٔذَ ثٍٟٙبْ ضذ ٜاستٕٞ .چٙیٗ ثب

ثٍٟٙبْسبصی ٞست ،اص ضیت خغی و ٝاص ثشاصش دادٜٞبی

تٛخ ٝثٔ ٝغبِت ٌفتٝضذ ٜاص خشْ ثبدثٙذٞب غشف ٘ظش ضذ ٜاست.

فشوب٘سی ث ٝدست آٔذ ،ٜاستفبدٜضذ ٜاستٔ .مذاس  miدس عَٛ

٘ىتٝی دیٍش تشتیت ٚلٛع ٔٛدٞبی ٔختّف دس ٔذَ ٚالؼی ٚ

فشآیٙذ ثٍٟٙبْسبصی ثشای ضص ٔٛد اٛٔ َٚسد ثشسسی ثبثت

ٔذَ ثٍٟٙبْ ضذٞ ٜست .تشتیت سخذاد ٔٛدٞبی استؼبضی لبة

ٔیثبضذ .ثشای تؼییٗ ٔمذاس ٔذ َٚیبً٘ ثٟی ،ٝٙدس ٌبْ ا َٚاص

ٔٛسد ثشسسی دس خذ )4( َٚاسائٝضذ ٜاست.

فشوب٘سٞبی تدشثی ثشای ٚسٚدی اِٚی ٝاستفبدٜضذ ٚ ٜثشای ٞش
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تبثغ ٞذف دس ثٍٟٙبْسبصی ٔذَ دیٙبٔیىی ث ٝغٛست یه ٔسئّٝ

ضص تٛاثغ ثشاصش ضذ ،ٜضص فشوب٘س خذیذ حبغُ خٛاٞذ ضذ
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شکل  -5اٍِٛسیتٓ ٔٛسد استفبد ٜدس فشآیٙذ ثٍٟٙبْسبصی

شکل ٕٛ٘ -6داس ثشاصش دسخ ٝس ٚ ٝخغی فشوب٘س عجیؼی اَٚ
جذٍل  -2خػٛغیبت ٙٞذسی إِبٖ خبیٍضیٗ اتػبَ دس ٔذَ ثٍٟٙبْ ضذٜ
إِبٖ

سغح ٔمغغ وُ () ×10-4 m2

ع) ×10-5 m( َٛ

ٔذ َٚاالستیسیت) ×108 N/m2( E ٝ

خػٛغیبت
إِبٖ خبیٍضیٗ اتػبَ ()BEAM4

7850

-20

1×10

7850
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جذٍل  -3فشوب٘سٞبی عجیؼی ٔذَ اِٚی ٚ ٝثٍٟٙبْ ضذ ٜلبة  ٚخغب ٘سجت ثٔ ٝمذاس تدشثی
ضٕبسٛٔ ٜد
ٔذَ ثٍٟٙبْ ضذٜ
ٔذَ اِٚیٝ

فشوب٘س ()Hz

17/41

25/55

27/4

43/02

57/52

72/41

150/72

187/13

خغب ()%

3/8

1/1

8 /1

2/8

3/5

3/3

4/7

3/4

فشوب٘س ()Hz

21/68

29/76

29/3

47/1

63/2

81/3

169/8

201/7

خغب ()%

19/8

15/2

1/84

12/5

13/7

15/9

7/3

5/98

جذٍل  -4تشتیت ٚلٛع ٔٛدٞبی استؼبضی دس ٔذَٞبی ٚالؼی  ٚثٍٟٙبْ ضذٜ
سدیف
1
2

ٔذَ ثٍٟٙبْ ضذٜ
ٔٛد ا َٚخٕطی – خٟت

ٔذَ ٚالؼی
x

ٔٛد ا َٚپیچطی

ٔٛد ا َٚخٕطی  -خٟت

x

ٔٛد ا َٚپیچطی

3

ٔٛد ا َٚخٕطی – خٟت

z

ٔٛد ا َٚخٕطی  -خٟت

z

4

ٔٛد د ْٚخٕطی  -خٟت

x

ٔٛد د ْٚخٕطی  -خٟت

x

5

ٔٛد د ْٚخٕطی  -خٟت

z

ٔٛد د ْٚخٕطی  -خٟت

z

6

ٔٛد د ْٚپیچطی

ٔٛد د ْٚپیچطی

7

ٔٛد س ْٛخٕطی  -خٟت

z

ٔٛد س ْٛخٕطی  -خٟت

z

8

ٔٛد س ْٛخٕطی  -خٟت

x

ٔٛد س ْٛخٕطی  -خٟت

x

ٕٞبٖ عٛس و ٝدس خذ )4( َٚدیذٔ ٜیضٛد ثشای ٞش دٔ ٚذَ
ٔٛسد استفبدٛٔ ،ٜدٞبی ٔختّف دس ٔشاتت وّی ث ٝغٛست ٔتٛاِی
اتفبق ٔیافتٙذ .ث ٝػجبست دیٍش دس ٞش دٔ ٚذَ ،اثتذا ٕٝٞی
ٔٛدٞبی ا َٚاتفبق افتبدٔ ٚ ٜدٕٛػٝی ٔٛدٞبی د ْٚپس اص آٖٞب
ٛٔ ٚدٞبی س ْٛدس ٌبْ آخش ضىُ ٔیٌیش٘ذٕٞ .چٙیٗ ٘تبیح
٘طبٖدٙٞذٜی آٖ است و ٝتشتیت ٚلٛع ٔٛدٞب ٘یض ٕٞچٖٛ
فشوب٘س عجیؼی ٔتٙبظش آٖٞب ث ٝسفتبس اتػبَ ٚاثست ٝاست  ٚایٗ
پذیذٔ ٜیتٛا٘ذ ثبػث خبثدبیی دس ٔٛدٞب دس ٞش سغح ٌشدد.
ٔمبیس ٝفشوب٘سٞبی عجیؼی حبغُ اص ٘تبیح تدشثی ٔ ٚذَ
اِٚیٔ ٚ ٝذَ ثٍٟٙبْ ضذ ٜو ٝدس ضىُ (٘ )7طبٖ داد ٜضذ ٜثیبٍ٘ش
ایٗ ٔٛضٛع است ؤ ٝمبدیش فشوب٘سٞبی عجیؼی دس ٘تبیح ثٍٟٙبْ
ضذ( ٜسً٘ سجض) ث ٝغٛست ٔٙبسجی ث٘ ٝتبیح تدشثی (سً٘ آثی)
٘ضدیه استِ .زا فشآیٙذ ثٍٟٙبْ سبصی ٔذَ اِٚی( ٝلشٔض) سا ثٝ
ٚالؼیت ٘ضدیهتش ٔیٌشدا٘ذ.

شکل  -7فشوب٘سٞبی عجیؼی ضص ٔٛد ثٍٟٙبْ ضذٜ

ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝسٚش آ٘بِیض ٔٛداَ دس ٔحذٚد ٜخغی لبثُ
استفبدٔ ٜیثبضذ  ٚسفتبس اتػبالت فّٙدی ٔٛخٛد دس سبصٜی ٔٛسد

ً -6تیجِ گیری

ثشسسی داسای سفتبس پیچیذ ٚ ٜغیشخغی ٔیثبضذ ،سفتبس ایٗ

دس ٔمبِ ٝحبضش یه لبة س ٝعجم ٝلٛالدی س ٝثؼذی ثب استفبد ٜاص

اتػبالت ث ٝد ٚغٛست خغی ٔذَسبصی ضذ .دس ٔذَ اَٚ

٘شْ افضاس  Ansys Workbenchثب دلت  ٚخضئیبت وبُٔ  ٚثب

غفحبت فّٙح اتػبَ ث ٝیىذیٍش خٛش ضذ ٚ ٜسفتبس اتػبَ وبٔالً

استفبد ٜاص إِبٖٞبی س ٝثؼذی ٔ Solidذَسبصی  ٚضص فشوب٘س

ٌیشداس دس ٘ظش ٌشفت ٝضذ .دس ٔذَ د ْٚاتػبالت فّٙدی ثب ضص

عجیؼی ا َٚثب استفبد ٜاص سٚش آ٘بِیض ٔٛداَ ثذست آٚسد ٜضذ.

إِبٖ تیش دس ثیٗ د ٚغفح ٝفّٙح ٔذَسبصی ضذ .دس ادأ ٝضص
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 تحّیّی ٔتؼبسفٚ  ثب ٘تبیح تدشثیٜفشوب٘س عجیؼی ثذست آٔذ
 دسٝ ٔذَ تحّیّی ٔتؼبسف و. لشاس ٌشفتٝ ٔمبیسٚ سد ثشسسیٛٔ
ُ خغبی لبثٚ ٜ ضذٝ اتػبالت وبٔالً ٌیشداس دس ٘ظش ٌشفتٕٝٞ ٖآ
سظ ثشای ضص فشوب٘سٛس ٔتٛ سا ثغ92% دٚی دس حذٟخٛت
ٗ ایَٜ ایدبد ضذٚ دس ٔذَ ا.ذٞعجیؼی ثب ٘تبیح تدشثی ٘طبٖ ٔید
َٚ دس ٔذَ اٝىٙ ایٝ ثٝخٛ ثب ت. استٜ سسیذ12/5% دٚ حذٝخغب ث
ذ ٔذَ تحّیّی ٔتؼبسف وبٔالً ٌیشداسٙ٘ ٔبٝدی ثّٙ٘یض اتػبالت ف
 اػضبی لبةٕٝٞ ٕیت ٔذَسبصیٞ ٘تبیح ا،ا٘ذٜ ضذٝدس ٘ظش ٌشفت
ٕیت دسٞ ایٗ اٝذ وٞ سا ٘طبٖ ٔیدٜ غیشٚ بٜٞذٙٙاػٓ اص سخت و
ای افضایصٝس لبثُ ٔالحظٛبی ثبالتش ثغٞدٛٔ  دسٚ َ وٕتشٚد اٛٔ
ْ ثشسسی ٘تبیح ثب ٘تبیح تدشثی خغبییٚ دس ٔذَ د.ٔییبثذ
ٝ وٍٕٝ٘ٛ٘بٞ .ذٞ سا ٘طبٖ ٔید3/9% دٚثٕشاتت وٕتش دس حذ
حی دس سفتبسّٙ ٔذَسبصی اتػبالت فٜٛذ ٘حٙٞ٘تبیح ٘طبٖ ٔید
ایٝست لبثُ ٔالحظٛبی عجیؼی ثػٞ ثشای تؼییٗ فشوب٘سٜسبص
.ٕیت داسدٞا
ایٝخٛب دس تؼییٗ فشوب٘س عجیؼی تبثیش لبثُ تٞذٙخشْ ثبدث
بی ٔحّی ٘بضیٞدٛٔ ٌیشی اص ایدبدّٛاٖ ثشای خٛ ٔیتٚ ٝ٘ذاضت
بٟٙ تٚ ٜ ٘ظش وشدٝب غشفْٞداَ اص ایٗ خشٛٔ ب دس آ٘بِیضٞذٙاص ثبدث
.ب سا ٔذ٘ظش لشاس دادٟ٘سختی آ
بییٞٝ٘بٞدی دس ٔذَسبصی دس دّٙٔیضاٖ ٌیشداسی اتػبالت ف
ٚ ذ تبثیش وٕی داس٘ذٙد ثبدثٛخٚ ُ دِیٝد داسد ثٛخٚ ذٙ ثبدثٝو
ت پشسً٘تشٟب دس تؼییٗ فشوب٘س عجیؼی دس ایٗ خٞذٙ٘مص ثبدث
.ٔیثبضذ
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