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چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضاي ایران
1393اسفند14تا 12تهران،سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده مخابرات و فن آوري ماهواره،  Aero2015P461

به هنگام سازي فرکانسی تیر یکسر گیردار فوالدي با مقطع چهارگوش با استفاده از 
آنالیز مودال به روش تجربی

2، حسین گل پرور1مرقاسومجید پ

تحقیقات آیرودینامیک قدرمرکز -(ع)دانشگاه جامع امام حسین تهران، -2و1

چکیده 
ها و نیز وجود هاي موجود در سیستماغلب اوقات با توجه به پیچیدگی

ها، نتایج حاصل از تحلیل مدل ریاضی و یا اجزاء برخی عدم قطعیت
شود، با سیستم واقعی اختالفاتی دارد محدودي که از آن سیستم تهیه می

شود نتوان با اطمینان از نتایج عددي استفاده کرد. براي که باعث می
ي اخیر سازي مدل  طی سه دهههنگامهاي بهاین اختالف، روشکاهش

هنگام سازي مدل براي بهبود سازگاري اند. بهایجاد شده و گسترش یافته
هاي دینامیکی حاصل از تحلیل یک مدل المان محدود و نتایج بین پاسخ
رود. این امر با ایجاد تغییرات در مقدار پارامترهاي مدل کار میتجربی به

افزار تجاري توان تنها نرمرا میFEMtoolsافزار گردد. نرممحقق می
کار سازي مدل طراحی شده و بههنگامطور تخصصی جهت بهدانست که به

با مقطع چهارگوش يفوالدرداریکسرگیریرود. در این مقاله تمی
و بیصورت تجر. آنالیز مودال بهردیگی) مورد بررسی قرار میشکل(قوط

دست بهانجام شده و توابع پاسخ فرکانسی آنعددي بر روي این مدل
به اریبه عنوان معیلیو تحلیتجربFRFتوابع نی. اختالف بدیآیم

یابی به مدلِ مدل در نظر گرفته شده است. براي دستيسازهنگام
انجام بر روي مدلFEMtoolsافزار هنگام، آنالیز حساسیت  توسط نرمبه

ه و پس از انجام آنالیز حساسیت، پارامترهاي مناسب براي گرفت
ي. سپس با توجه به پارامترها و پاسخ هاندیآیدست مسازي بههنگامبه

که دیمدل انجام شده و مدل المان محدود جديسازهنگامبه،یانتخاب
مودال در يها. تستشودیاست حاصل مکینزدیپاسخ آن به پاسخ تجرب

قدر دانشگاه امام حسین(ع) انجام شده است.کینامیرودیآقاتیتحقرکزم
تابع ،آنالیز حساسیت،سازي مدلهنگامبه،آنالیز مودالواژه هاي کلیدي:

، مدل المان محدود.پاسخ فرکانسی

مقدمه 
آنالیز مودال فرایند تعیین خصوصیات دینامیکی ذاتی یک سیستم در فرم 

هاي طبیعی، ضرایب میرایی و شکل مودها و استفاده از آنها براي فرکانس
بندي یک مدل ریاضی براي رفتار دینامیکی آن است. مدل ریاضی فرمول
شده با عنوان مدل مودال سیستم و اطالعات مربوط به خصوصیات، فرموله

شوند. مبناي تئوري این تکنیک بر هاي مودال آن شناخته مینام دادهبه
اساس رابطه بین پاسخ ارتعاشی در یک نقطه از سازه با تحریک در همان 

باشد. این صورت تابعی از فرکانس تحریک میاي دیگر، بهنقطه و یا نقطه
خ باشد، تابع پاسرابطه که اغلب به صورت یک تابع ریاضی مختلط می

شود. با درنظر گرفتن ترکیبات مختلف از نقاط تحریک فرکانسی نامیده می
شود هاي فرکانسی تشکیل میاي کامل از پاسخو پاسخ روي سازه، مجموعه

فرکانسی سیستم بیان کرد. هر ها را در قالب ماتریس پاسختوان آنکه می
ودال سیستم دو روش تحلیل مودال تئوري و تجربی نهایتاً به تعیین مدل م

.]1[شوند دینامیکی منجر می
سازي ریاضی مناسب براي مسئله تمام هدف آزمایش مودال کمک به مدل
هایی که در سیستم مورد تحلیل است. اغلب اوقات با توجه به پیچیدگی

ها، مدل ریاضی و یا اجزاء محدودي وجود دارد و وجود برخی عدم قطعیت
سیستم واقعی اختالفاتی دارد. این موارد شود، باکه از آن سیستم تهیه می

شود. البته عدم وجود اطالعات دقیق در بیشتر در اتصاالت مشاهده می
ي آن سازه و برخی موارد دیگر نیز باعث بروز مورد مواد تشکیل دهنده

گونه اختالفات در صورتی که زیاد باشند شود. اینچنین اختالفاتی می
شوند و البته سازي میزرگ در خروجی مدلوجود آمدن خطاهاي بباعث به

اگر سازه از لحاظ کارکردي و مأموریتی حساس باشد، خطاهاي کوچک نیز 
سازي هنگامهاي بهکند. براي کاهش این اختالف روشاهمیت پیدا می

هنگام سازي اند. بهي اخیر ایجاد شده و گسترش یافتهمدل طی سه دهه
هاي دینامیکی حاصل از تحلیل یک سخمدل براي بهبود سازگاري بین پا

رود. این امر با ایجاد تغییرات کار میمدل المان محدود و نتایج تجربی به
توان شده میهنگامگردد. از مدلِ بهدر مقدار پارامترهاي مدل محقق می

براي تحلیل اثر تغییر در شرایط مدل مانند تغییر در بارگذاري بدون نیاز به 
. ]2[ها بهره برد انجام مجدد تست

سازي مدل، مستلزم آن است که هنگامخطاهاي ذاتی مربوط به انجام به
سازي هنگامنیاز انجام فرایند بههاي دیگري که در واقع پیشابتدا تحلیل

ها، آنالیز حساسیت است. در مدل هستند، انجام شود. مهمترین این تحلیل
ه پارامترهایی بیشترین آنالیز حساسیت، هدف اینست که تشخیص دهیم چ

توانیم گذارند. با دانستن این مسئله میتأثیر را بر روي پاسخ سیستم می
دریابیم که براي تغییر در پاسخ سیستم و نزدیک کردن آن به مقادیر 

عبارتی مقادیر تجربی، کدامیک از پارامترهاي مدل المان موردنظرمان یا به
هنگام سازي براساس استفاده از ههاي بمحدود را باید تغییر دهیم. روش

گر تغییر مقدار یک اند. ضرایب حساسیت بیانضرایب حساسیت بنا شده
ي اصالح مقدار یک پارامتر پاسخ (مثالً فرکانس تشدید یا جرم) در نتیجه

هستند. این ضرایب مکرراً خواص فیزیکی مدنظر (مثالً خواص ماده و 
هاي کنند تا همبستگی بین پاسخهنگام میسختی مفصل) را در المان به

هنگام سازي، سازي شده و مقادیر هدف بهبود یابد. در فرایند بهشبیه
آید. این دست میماتریس حساسیت معکوس شده و یک ماتریس بهره به

شده و پاسخ مرجع بینیماتریس بهره در اختالف بین مقادیر پاسخ پیش
منظور جبران این پارامتر بهشود تا مقدار موردنیاز براي تغییر ضرب می

اختالف پیدا شود.

انتخاب پارامترها براي تحلیل حساسیت
عنوان ابزاري براي کمک به انتخاب پارامترها براي اگر تحلیل حساسیت به

سازي مدل استفاده شود، کاربر باید با حداکثر تعداد پارامترها هنگامبه
ماید و پارامترهاي شروع کرده، نواحی حساس و غیرحساس را مشخص ن
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غیرمؤثر (= حساسیت کم) را حذف کند. پارامترهاي مؤثر (= حساسیت 
هایی مانند موضعی کردن خطا بیشتر بررسی باال) باید با استفاده از روش

سازي مدل دست یابیم. هنگام هنگامشوند تا به انتخابی مناسب براي به
:زیر را مد نظر قرار دادانتخاب پارامترها براي تحلیل حساسیت، باید موارد

ي خطاهاي انواع مختلفی از پارامترها را باید انتخاب نمود تا همه-1
سازي را در برگیرد.ي مدلبالقوه

توان انتخاب نمود تابعی از نوع المانِ تعداد و نوع پارامترهایی که می-2
باشد. براي مثال، در یک مدل المان محدود که تنها از کاررفته میبه

هاي آجري براي یک تحلیل مودهاي طبیعی آزاد/آزاد استفاده المان
سوي عنوان پارامتر انتخاب شوند. از توانند بهکند، فقط خواص مواد میمی

هاي تیر، پوسته و حجمی است، کاربر که مدل شامل الماندیگر، هنگامی
هاي بیشتري در اختیار دارد، مانند انتخاب پارامترهاي هندسی، اما انتخاب

گیري در مورد انتخاب ممکن است مشکالت بیشتري براي تصمیم
.]3[پارامترها داشته باشد 

ها براي تحلیل حساسیتانتخاب پاسخ
براساس -1شود: سازي مدل معموالً به دو روش انجام مینگامهبه

هاي طبیعی و شکل مودها، هاي مودال، مانند فرکانسخصوصیات و تحلیل
هاي مبتنی بر تابع پاسخ براساس تابع پاسخ فرکانسی. در روش-2

هنگام شده براي بهگیريهاي اندازهطور مستقیم از کمیتفرکانسی، به
شود و بنابراین نیاز به فرایند دشوار استخراج اده میسازي مدل استف

هاي فاقد گیريرود. از لحاظ تئوري، اگر اندازهپارامترهاي مودال از بین می
گر گیري شده، نمایاننویز در دسترس باشند، تابع پاسخ فرکانسی اندازه

طور دقیق حاکم بر رفتار ي حرکت هریک از نقاط است که بهمعادله
کند باشد. این تابع کامالً رفتار سیستم را توصیف میی سیستم میدینامیک

شود که در روش طور مشخص، تمام خصوصیات میرایی را شامل میو به
.]4[مودال باید تخمین زده شود 

تعریف مسئله
مورد بررسی قرار مقطع چهار گوشبا تیر یکسر گیردار حاضر، يمقالهدر 

، مدول یانگ 3kg/m7800از جنس فوالد با چگالی . این مدلاستگرفته
GPa210 ها در آزمایشگاه آنالیز . تستمی باشد3/0و نسبت پواسون

مودال مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر دانشگاه امام حسین (ع) انجام 
و تصویري از تجهیزات انجام تست در 1در شکل ابعاد پروفیل.شده است

شده است.آورده 2شکل 

تجربیآنالیز مودال
ها با هاي طبیعی و شکل مودهاي سازه، سازهمنظور بررسی فرکانسبه

ها و به کمک سنجاستفاده از چکش تحریک شده و با استفاده از شتاب
دست آید. براي بهدست میپردازنده، نمودار تابع پاسخ فرکانسی سیستم به

ها ها در یک نقطه تحریک و پاسخهآوردن توابع پاسخ فرکانسی تجربی، ساز
در تست مودال از نرم افزار اند. گیري شدهدر نقاط مختلف اندازه

ModalVIEW .تحلیل المان محدود، ابتدا دراستفاده شده است
هاي سختی و جرم المانی محاسبه شده و سپس مودهاي طبیعی ماتریس
آیند.دست میسازه به

و نیز افزایش تعداد پارامترها براي تحلیل سازي منظور افزایش دقت مدلبه
گاهی گیردار با فنرهاي خطی در سازي، شرایط تکیههنگامحساسیت و به

شود. با سختی باال جایگزین میyو xو پیچشی در جهت zو yجهت 

مود طبیعی 10تجربی، تعداد FRFي فرکانسی توابع سپس، با توجه به بازه
شوند. البته در بین این مودها، مودهاي اول سازه براي محاسبه انتخاب می

باشند که باید با پیچشی نیز وجود دارند. این نقاط به صورت شماره گره می
هاي متناظر روي مدل المان توجه به نقاط تحریک و پاسخ سازه، گره

از اختصاص یک مقدار براي ). پس3محدود تخمین زده شوند (شکل 
آیند. با توجه به به دست میFRF)، توابع 01/0میرایی مودال (در اینجا 

ها نیز در همین جهت انجام شده و پاسخzکه تحریک در راستاي محور این
شوند.اند، لذا مودهاي پیچشی در این قسمت حذف میدریافت شده

ي ، براي تطبیق دامنهتجربی و تحلیلیFRFي توابع منظور مقایسهبه
شوند. ضرب می10نمودارهاي تجربی و تحلیلی، توابع تجربی در عدد ثابت 

تجربی و تحلیلی در کنار یکدیگر FRFنمودارهاي 5و 4هاي در شکل
اند و اختالف موجود بین آنها مشخص است.نشان داده شده

تحلیل حساسیت
توان محاسبه ها، ماتریس حساسیت را میپس از تعریف پارامترها و پاسخ

ستون تشکیل شده است که Nسطر و Mکرد. ماتریس حساسیت از 
Mها و تعداد پاسخN تعداد پارامترها است. ماتریس حساسیت یک ماتریس

از Nمساوي نیستند. معموالً Nو Mغیرمتقارن مستطیلی است که 
M.بزرگتر است

شوند. پارامترها ها تعریف میپارامترها به صورت مجزا براي تک تک المان
)، سختی فنرهاي خطی در RHO)، چگالی جرمی (Eشامل مدول یانگ (

سختی فنرهاي )، KZ(z)، سختی فنرهاي خطی در جهت y)KYجهت 
)، HY(y)، سختی فنرهاي دورانی در جهت x)HXپیچشی در جهت 

ها ) هستند. پاسخMDAMPی مودال () و میرایNUنسبت پواسون (
تجربی و FRFکه همبستگی بین توابع CSFو CSACعبارتند از توابع 

و معیار هاFRFتشابه شکل کلی CSACدهند. معیار تحلیلی را نشان می
CSFگیرد. ها را درنظر میتشابه دامنه
ها منحنی حساسیت به ازاي تمام پارامترها را براي مجموع پاسخ6شکل
یابیم که حساسیت پاسخ نسبت دهند.با توجه به نمودارها درمیمینشان

گاهی کم است، هرچند تعریف این فنرها به تغییرات سختی فنرهاي تکیه
ها کند. حساسیت تر شدن جوابتواند کمک زیادي به دقیقگاه میدر تکیه

رغم نتایج پاسخ نسبت به عدد پواسون و میرایی مودال نیز کم است. علی
لیل حساسیت، انجام تکرارهاي متعدد نشان داد که جاي دادن پارامتر تح

تواند به بهبود نتایج کمک سازي، میهنگامسختی فنرها در پارامترهاي به
نماید؛ از همین رو این پارامتر به همراه مدول یانگ و چگالی براي 

حساسیت نسبت به چگالی براي 7در شکل سازي انتخاب شدند.هنگامبه
ها نشان داده شده است.ها براي مجموع پاسخیک از المانهر

سازي مدلهنگامبه
شود. سازي مدل انجام میهنگامها، بهپس از انتخاب پارامترها و پاسخ

سازي، عالوه بر آشنایی با تئوري و هنگامیافتن تنظیمات بهینه براي به
دست مبناي این تنظیمات، نیاز به مقداري سعی و خطا نیز دارد. نتایج به

است. با نشان داده شده 9و 8هاي سازي در شکلهنگامآمده پس از به
سازي بسیار خوب بوده هنگامي بهها مشخص است که نتیجهتوجه به شکل

اند.هاي تجربی و تحلیلی بسیار به هم نزدیک شدهو جواب
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گیرينتیجه
مورد بررسی فوالدي با مقطع چهارگوش تیر یکسر گیرداردر این پژوهش

ختی باال گاهی گیردار با فنرهایی با سابتدا شرایط تکیهقرار گرفت.
دست آوردن مودهاي طبیعی و توابع پاسخ . پس از بهمدلسازي شد

انجام و تأثیر تغییر )، تحلیل حساسیت روي این مدلFRFفرکانسی (
پارامترهاي مختلف مدل بر روي پاسخ فرکانسی بررسی شد. پس از انتخاب 

سازيهنگامپارامترهاي مناسب بر اساس نتایج تحلیل حساسیت، فرایند به
هنگام نزدیکی بسیار خوبی مدل به، در نهایت نتایج اجرا گردیدروي مدل

سازي نتایج بدست آمده نشان داد که جهت شبیه.پیدا کردبه نتایج تجربی 
عدد پواسون و ،گاهیفنرهاي تکیهدینامیکی مدل با نمونه واقعیاستفاده از

مدول هاي ارامترپدر حالیکه استفاده از ، مودال تاثیر کمی داشتهمیرایی 
.تر استمناسبسازي هنگامیانگ و چگالی براي به

شکل ها و نمودارها

متر)مورد آزمایش (برحسب میلیابعاد سازه- 1شکل

تجهیزات انجام تست-2شکل

، 849، 429، 9گیري پاسخ در گره هاي و اندازه9تحریک در گره -٣
شکلبراي سازه قوطی 1689، 1269

پیش از شکل ي قوطی دوم براي سازهFRFهاي جفت- 4شکل
سازيهنگامبه

پیش از شکل ي قوطی براي سازهسومFRFهاي جفت-5شکل
سازيهنگامبه

براي شکلنمودار حساسیت بر حسب پارامتر براي پروفیل قوطی-6شکل
هامجموع پاسخ
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ها المانهریک از) براي RHOنمایش حساسیت نسبت به چگالی (-7شکل
هابراي مجموع پاسخ

سازيهنگامي قوطی پس از بهدوم براي سازهFRFهاي جفت-8شکل

سازيهنگامي قوطی پس از بهوم براي سازهسFRFهاي جفت-9شکل
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