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 چکیده 

 

یکی از معمول ترین مسایل موجود در بررسی سالمت سازه ها، تعیین شدت و محل ترک های احتمالی 

جهت اطمینان از کارکرد مناسب بسیاری از سازه ها، الزم است آنها به طور  ایجاد شده در آنها می باشد.

ی غیر مخرب مانند مداوم مورد بررسی قرار گیرند. از جمله روش های معمول در این زمینه آزمایش ها

و امواج فراصوت می باشند که هزینه باالی انجام آنها موجب شده که محققین سعی در توسعه  Xاشعه 

روش های مبتنی بر آنالیز سازه ها نمایند، یکی از اولین مشخصات سازه آسیب دیده، تغییر در سختی 

ی آن می باشد. در این موضعی سازه و در نتیجه عوض شدن فرکانس های طبیعی و شکل های مود

 توجه با ارتعاشی فرکانسهای بر ترک تاثیر میزان به نسبت مناسب مهندسی دید یک ی ارائه به پژوهش

 بررسی برای تحقیق می پردازیم. این همچنین شرایط تکیه گاهی مختلف و ترک قرارگیری موقعیت به

برای محاسبه  .گیرد قرار فادهاست مورد تواند می (Health Monitoring) ها سازه در عیوب وجود

 استفاده شده است. ABAQUS 6.10  های افزارنرم مقادیر فرکانس ها با روش عددی اجزاء محدود، از

 

 

 ارتعاش آزاد، مکانیک شکست، روش اجزاء محدود، ترک، اثر ترک، فرکانس طبیعی: واژگان کلیدی
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 مقدمه 

 می گیرد قرار استفاده مورد سیکلی یا تناوبی بارهای تحت قطعات و سازه ها شکست مطالعات در اخیرا   که مباحثی از یکی

 به چقرمگی وابسته ترک گسترش و رشد است. میزان سازه ها بر شکست پارامترهای تاثیر و بررسی شکست مکانیک مبحث

شکست های ناگهانی در اثر است. عامل اصلی شروع این تحقیقات توسط مهندسین، پیدا شدن  انرژی سازی آزاد میزان و ماده

می گردد، سختی سازه در آن قسمت کاهش می  وقتی قسمتی از یک سازه دچار آسیب از نوع ترک رشد ترک در سازه ها بود.

 یابد، در نتیجه زمان تناوب طبیعی سازه افزایش و فرکانس ارتعاش طبیعی آن کاهش می یابد.

وش های ریاضی، عددی و آزمایشگاهی متعددی مورد مطالعه قرار گرفته رفتار دینامیکی سازه های ترک خورده به وسیله ر

 دیاماروگناس، )است. موضوع بسیاری از این تحقیقات، چگونگی مدل کردن یک ترک در تیر با شرایط مرزی متفاوت بوده است. 

  .ارائه کرد 6991یک تاریخچه از تحقیقات انجام شده بر روی سازه ای ترک خورده در سال ( 6991

جهت بررسی رفتار ارتعاشی یک تیر ترک خورده ارائه شده (  6991 ،دیاماروگناس و همکارانش)یک تئوری مناسب نیز توسط 

است که این تئوری برای تیر های برنولی و با ترک خوردگی از یک طرف و یا دو طرف گسترش یافته است. در تحقیق مزبور، 

که با استفاده تئوری  ی ثانویه و محلی به وسیله یک تابع دو متغیره پذیر محل و منبع ترک به عنوان یک انعطاف

مکانیک شکست و با توجه به تغییرات میدان تنش تعیین می شود، پردازش شده است. یک روش معکوس نیز برای شناسایی 

به  (2002)سینها و همکاران،  محل و عمق ترک با توجه به اندازه گیری مشخصات تیر ترک صدمه دیده ارائه شده است.

موضوع شناسایی ترک با حداقل کردن اختالف بین فرکانس طبیعی اندازه گیری شده و فرکانس طبیعی تخمین زده شده با 

استفاده روش به هنگام سازی پرداختند. با این وجود حل های ارائه شده بر پایه تئوری تیر تیموشینکو رابطه ی دقیق بین 

در مقاله ای (  6819 و همکاران، محمدرضا خدمتی) رکانس های طبیعی بیان نمی کردند.حل و عمق( را با فمشخصات ترک )م

به بررسی رفتار ارتعاشی ورق بدون عیب و ورق ترک دار پرداختند.   "بررسی ارتعاش آزاد ورق و اثر ترک بر روی آن"با عنوان 

ء محدود بوسیله نرم افزار انسیس صورت می پذیرد. مدل مورد مطالعه یک با استفاده از روش اجزا این کار توسط آنالیز مودال

 .ساده و گیردار بررسی می شود ورق مربعی شکل است و در دو حالت تیکه گاه

 مبانی صحت سنجی مدل با روابط تحلیلی

و ضروری به نظر می رسد.  محاسبه فرکانس های طبیعی برای مقایسه مقادیر دقیق با مقادیر نرم افزار های اجزاء محدود الزم

  آمده بدست روابط مهمترین از یکی و است گرفته صورت متفاوتی تئوری شهای تال تاکنون ورقها ارتعاشات زمینه در
 باشد. می 6معادله 

(6) 

 

(2) 

        
(8)  

(4) 
   

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

، ضریب انتشار M، جرم واحد سطح  Dنشورق ثابت کما طبیعی های فرکانس بر تأثیرگذار پارامترهای 6با توجه به معادله 

تعداد نیم موج های  n,mو  a,b، طول و عرض ورق t، ضخامت ρ، چگالی ν، ضریب پواسون E، مدول االسیتیسیته موج 

 یم گاهی تکیه مختلف شرایط برای است. و صادق گاه ساده لبه تکیه 4با  ورق برای تنها رابطه اینو عرضی می باشد.  طولی

 دید مهندسی فوق رابطه اما است. کننده خسته و وقت گیر که شود، تکرار محاسبات ریاضی های روش از استفاده با بایست

  .می دهد حاالت کلیه برای را مناسبی

یر مقاد مورد مطالعه قرار گرفته و  گاه ساده لبه تکیه 4با  ورقیک  مقاله در گام نخست برای صحت سنجی نتایج، ابتدا در این

محاسبه شده و با فرمول های تئوری  ABAQUS  اجزاء محدودبدون ترک توسط نرم افزاردر حالت  فرکانس های ارتعاشی

 شود. مقایسه می
 

 لبه تکیه گاه ساده بدون ترک 4مدل ورق با 

یسیته مدول االسیتمتر و  1مشاهده می شود، یک ورق مربع شکل با تکیه گاه ساده به ضلع  6همانطور که در شکل  

مدل  ABAQUSدر نرم افزار  ضخامت  و دانسیته  ،  ضریب پواسون ، 

مقادیر فرکانس ها را در دو مود اول  با روش تحلیلی مقایسه و مالحظه گردید که نتایج حاصل  6و در جدول  سازی شده

 ند.همخوانی بسیار خوبی با یکدیگر دار

 
 ساده گاه هیتک با ترک بدون ورق آزاد ارتعاش دوم مود:  1شکل 

          

 ترک بدون ورق یبرا ها فرکانس سهیمقا : 1جدول
 مود تحلیلی آباکوس

 اول 310.3 310.42

 دوم 4.0.6 4.041
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 بررسی اثر ترک در صفحه با شرایط تکیه گاهی مختلف

ترک بر فرکانس های طبیعی در صفحه می پردازیم. طول ترک به صورت بی بعد به نسبت  در این قسمت به بررسی تاثیر طول

( و فرکانس های طبیعی نیز بی بعد به صورت نسبت فر کانس های طبیعی صفحه ترک دار به صفحه بدون عرض صفحه )

 ( بیان می شود.ترک )

آورده   جدولمختلفی را مورد بررسی قرار می دهیم نام گذاری حالت های مختلف در برای این منظور حالت های تکیه گاهی  

 شده است.

 ها گاه هیتک نام یمعرف :  2 جدول

 نام فارسی نام التین تکیه گاه مخفف

C Clamp Support تکیه گاه گیردار 

S Simply Support تکیه گاه ساده 

F Free Support )بدون تکیه گاه )آزاد 

 

 یبررس موردتکیه گاهی  یها حالت یمعرف  :3 جدول

 شماره نام شکل شماره نام شکل

 

CFFF 2 

 

FCFF 1 

 

CCCF 4 

 

CCFF 3 

 

CCCC 6 

 

CCFC 5 
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SSSF 8 

 

SSFF 7 

 

SSSS 11 

 

SSFS 9 

 

SFSF 12 

 

FSFS 11 

 

CFCF 14 

 

FCFC 13 

ر اینجا برای هر یک از حاالت فوق تاثیر افزایش طول ترک را در پنج مود اول مورد بررسی قرار می دهیم، سپس تاثیر د  

شرایط تکیه گاهی بر فرکانس ها را در هر مود مورد بررسی قرار می گیرد. و مشخصات مصالح که برای تمام حاالت مورد 

 استفاده قرار گرفته به صورت زیر می باشد:

باشد. و می و  و ضریب پواسون  شده دارای مدول االستیسیته  مصالح استفاده 

 می باشد. است. و ضخامت برابر  طول ضلع 
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 FCFF  حالت در یعیطب یها فرکانس بر ترک طول ریتاث  : 2 شکل

در سه مود اول ترک هیچ تاثیری بر فرکانس های طبیعی ندارد  FCFFمشخص است در حالت  2شکل همانطور که از نمودار 

 و در این حالت ترک بیشترین تاثیر را در مود چهارم دارد.

 

 CFFF حالت در یعیطب یها فرکانس بر ترک طول ریتاث:  3شکل 

 .ترک بیشترین تاثیر را در مود سوم دارد و تاثیر در مود دوم و پنجم ناچیز و در مود اول و چهارم مشابه است CFFF التدر ح
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 CCFF حالت در یعیطب یها فرکانس بر ترک طول ریتاث:  4 شکل

ا ناچیز است و تاثیر آن در مود سوم و چهارم کامال مشابه شود تاثیر ترک در مود اول تقریب مشاهده می 4در شکل  همانطور که

 .است

 

  CCCFحالت در یعیطب یها فرکانس بر ترک طول ریتاث:  5شکل 

رفتار در مود سوم و چهارم مشابه است و نمودار کاهش فرکانس  CCCFمشاهده می شود در حالت  5از شکل  همانطور که

 اول و دوم خطی است. برای مود
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 CCFC حالت در یعیطب یها فرکانس بر ترک طول ریتاث:  6شکل 

مشاهده می شود تاثیر ترک در مود اول و سوم و پنجم ناچیز است و شیب تند نمودار در مود دوم و  1از شکل همانطور که 

 چهارم قابل توجه است.

 

 CCCC حالت در یعیطب یها فرکانس بر ترک طول ریتاث : 7شکل 

شیب نمودار کاهش فرکانس برای مود دوم تندتر از بقیه مود ها می باشد و بیشترین تاثیر در مود دوم و پنجم می  7در شکل 

ل این امر این است که با توجه به باشد. با توجه به نمودار مشاهده می شود که رفتار در مود اول و پنجم مشابه است و دلی

آمده است یک نیم موج در راستای ترک و تعداد فرد نیم موج در راستای عمود بر ترک داریم. در  2جدول  اشکال مودی که در

بیشتر می شود افت شدید  0.2مشاهده می شود وقتی نسبت طول ترک به عرض ورق از  7شکل مود دوم همانطور که در 

آمده شاهد باز شدگی خارج صفحه ای  7شکل اهد هستیم زیرا با توجه به شکل مودی برای مود دوم که در فرکانس ها را ش
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برای ترک هستیم و الزمه این نوع تغییر شکل این است که یک نیم موج در راستای ترک و تعداد زوج نیم موج در راستای 

 گاهی صادق می باشد. عمود بر ترک داشته باشیم، این استدالل برای تمام حاالت تکیه

 

 SSFF حالت در یعیطب یها فرکانس بر ترک طول ریتاث : 8شکل 

می باشد. یعنی ترک در مود اول کمترین تاثیر و در مود سوم بیشترین  CCFFرفتار در این حالت هم مشابه حالت  1در شکل 

 تاثیر را دارد.

 

 SSSF حالت در یعیطب یها فرکانس بر ترک طول ریتاث :9شکل 

 

می باشد و همانطور که مشاده می شود بیشترین تاثیر را در مود اول  CCCFمشابه حالت  SSSFحالت در رفتار  9در شکل 

 .داریم
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 SSFS حالت در یعیطب یها فرکانس بر ترک طول ریتاث : 11شکل 

کمترین تاثیر را در مود سوم داریم و بیشترین تاثیر در مود دوم می باشد و کاهش ناگهانی فرکانس ها از نسبت  60در شکل 

 به بعد برای مود چهارم قابل توجه است. 

 

 SSSS حالت در یعیطب یها فرکانس بر ترک طول ریتاث:  11شکل 

در این حالت نمودار کاهش فرکانس، برای مود  تاثیر ترک بر مود سوم و چهارم بسیار کم و مشابه است. 66توجه به شکل با 

 .کند اول و پنجم تقریبا به طور خطی تغییر می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 FSFS حالت در یعیطب یها فرکانس بر ترک طول ریتاث : 12شکل 

 ر مود سوم تاثیر می گذارد و در مود اول و دوم و چهارم و پنجم تقریبا بی تاثیر است.ترک فقط ب 62در شکل 

 

 SFSF حالت در یعیطب یها فرکانس بر ترک طول ریتاث  :13شکل 

باشد تاثیر کمتری بر دیده می شود که وقتی ترک عمود بر تکیه گاه  SFSFو  FSFSبا مقایسه نمودار های مربوط به حاالت 

دیده می شود ترک بیشترین تاثیر را در  SFSF 68در شکل روی سازه دارد نسبت به حالتی که به موازات تکیه گاه ها باشد

 .مود اول که مود غالب می باشد دارد
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 FCFC حالت در یعیطب یها فرکانس بر ترک طول ریتاث  :14شکل 

می باشد، همانطور که مشاهده می شود بیشترین تاثیر را در مود سوم داریم و در  FSFS که رفتار مشابه حالت 64شکل در 

 .بقیه مود ها افزایش طول ترک تقریبا بی تاثیر است

 

 CFCF حالت در یعیطب یها فرکانس بر ترک طول ریتاث  : 15 شکل

یشترین تاثیر را بر مود اول و سوم داردو در مود دوم و پنجم تقریبا مشخص است افزایش طول ترک ب 65شکل همانطور که از 

 به بعد برای مود چهارم قابل توجه است. بی تاثیر است و کاهش ناگهانی فرکانس ها از نسبت 
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 :نتیجه گیری

ک، مشخص گردید با مقایسه صورت گرفته بین حاالت تکیه گاهی مختلف تکیه گاهی برای ورق ترک دار و بدون تر  -6

که به طور کلی رفتار در حالت تکیه گاه گیردار مشابه حالت تکیه گاه ساده متناظر خودش است با این تفاوت که 

 مقادیر فرکانس ها در حالت گیردار بیشتر و همچنین درصد کاهش فرکانس ها نیز بیشتر است. 

بیعی سازه می شود، اما مقدار و میزان این به طور کلی ترک با کاهش سختی سازه باعث کاهش در فرکانس های ط  -2

کاهش به پارامتر های مختلف مانند اندازه ترک، محل قرارگیری ترک، زاویه ترک، ابعاد و شرایط تکیه گاهی دارد، به 

و با نسبت  x)ترک در راستای محور  عنوان مثال تاثیر شرایط تکیه گاهی بر این کاهش فرکانس در حالت ترک دار

 ( به شرح زیر می باشد 

  در مود اول بیشترین تاثیر در حالتSFSF  و کمترین تاثیر در حالتFCFF 

  در مود دوم بیشترین تاثیر در حالتCCCC  و کمترین تاثیر در حالتFCFF  وCFFF 
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