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 تٟطاٖ زا٘كٍبٜ نٙؼتی ٔبِه اقتطوبضثطزی، ، ٔىب٘یه عطاحیاضقس وبضقٙبؼ-1
  نٙؼتی قبٞطٚزوبضثطزی، زا٘كٍبٜ وبضقٙبؾی اضقس، ٔىب٘یه عطاحی -2

 

 

  چکیذُ

اضتؼبقی   ثٝ ثطضؾی انَٛ ػّٕی، عطاحی ٟٔٙسؾی غیطٚؾىٛح ایٗ ٔمبِٝ

ثٝ ضقس نٙبیغ  پطزاظز. ثب تٛخٝ ثٝ ضٚ٘س ضٚٔی     ٔیىطٚاِىتطٚٔىب٘یىی 

ٞب چكٓ ا٘ساظ تدبضی، التهبزی ٚ  ثط پبیٝ ٔیىطٚ ٚ ٘ب٘ٛ ایٗ ٘ٛع اظ غیطٚؾىٛح

اضتؼبقی ٞبی  ثبقٙس. غیطٚؾىٛح ای ضا زاضا ٔی پػٚٞكی ثؿیبض أیسٚاض وٙٙسٜ

ای، تكریم ٔٛلؼیت، ٘بٚثطی ٚ  ٌیطی ؾطػت ظاٚیٝ ٞبیی ثطای ا٘ساظٜ ؾیؿتٓ

. زض ثبقٙس ٔیزضیبیی  ٞسایت زض ٚؾبیُ حُٕ ٘مُ فضبیی، ٞٛایی، ظٔیٙی ٚ

 ٞبی اضتؼبقی ٔؼطفی قسٜ ٚ ثٝ انَٛ عطاحی وّی  غیطٚؾىٛح ٔمبِٝایٗ 

ػٛأُ  ٞبی تحطیه ٚ تكریم، قٛز. ٔؿئّٝ ا٘غجبق ٔس پطزاذتٝ ٔیآٟ٘ب 

ٞبی تكسیس، پٟٙبی ثب٘س، ٔیطایی ٚ  ٔٛثط ثط وبضایی ٕٞچٖٛ فطوب٘ؽ

قٛز ٚ  ٞبی ٔرتّف ا٘دبْ ٔیؾبظی ٚ ٔسَؾی قسٜ ضویفیت ثط ضطیت

زٚ ػبُٔ ثؿیبض ٟٔٓ زض  ٌطزز. ٔؼبزالت حطوت زیٙبٔیىی آٟ٘ب ثطضؾی ٔی

ٔی ثبقٙس.  عطاحی ٚ ؾبذت غیطٚؾىٛح ػیٛة تِٛیس ٚ ٔتغیطٞبی ٔحیغی

ٞبی  ىالت ٔٛخٛز زض ٔطحّٝ تِٛیس ٔٙدط ثٝ تغییط پبضأتطػیٛة ٚ ٔك

ٞبی ٘ٛؾب٘ی ٚ  ٞٙسؾی ٚ ذٛال ٔبزٜ ٚ زض ٟ٘بیت ٔٙدط ثٝ تغییط پبضأتط

زض ایٗ ٔمبِٝ  ٌطزز. ٞبی تحطیه ٚ تكریم ٔی خبثدب قسٖ فطوب٘ؽ ٔس

ٔؿتمُ اظ فطوب٘ؽ تكسیس ضاؾتبی       فبظ  اذتالف قٛز وٝٔیٔؼیٗ 

تؼییٗ       فبظ نطفبً تٛؾظ  ، اؾت ٚ ایٗ اذتالف  تحطیه، 

تكریم تحطیه  -ٔس عجیؼی پؽ ٚلتی ؾیؿتٓ زض فطوب٘ؽٌطزز.  ٔی

ٚلتی فطوب٘ؽ تحطیه  ٚ قٛز ٔؿیط حطوت ثٝ قىُ ذظ ضاؾت اؾت  ٔی

 آیس. قٛز، ٔؿیط ثٝ قىُ ثیضی زض ٔی زٚض ٔی   اظ ٔمساض    

ٞبی  ٔس بقی، پبؾد فطوب٘ؿی، اضتؼ ٞبی وّیسی : ٔیىطٚغیطٚؾىٛح ٚاغٜ

 .پٟٙبی ثب٘س، ویفیت ضطیتتحطیه ٚ تكریم، 

 

 همذهِ -1

اضتؼبقی ثٝ ػّت أتیبظات ثؿیبضی ٘ؿجت   ٞبی غیطٚؾىٛح ٔیىطٚ

ٞبی حدیٓ والؾیه ثٝ ؾطػت خبیٍعیٗ آٟ٘ب قسٜ ٚ ٞط ضٚظٜ  غیطٚؾىٛح

قٛز.  ٞب پیكٟٙبز ٔی تٓٞبی ٔتٙٛع خسیسی ثطای ایٗ ٘ٛع اظ ؾیؿ وبضثطز

وٛچه، ٞعیٙٝ ٚ ا٘طغی ٔهطفی پبییٗ ٚ اتؼغبف پصیطی ثؿیبض   ا٘ساظٜ ٚ ٚظٖ

ثبالػث قسٜ اؾت اظ آٟ٘ب زض ؾیؿتٓ ٞبی ٞسایت ٚ ٘بٚثطی، ذٛزضٚؾبظی ٚ 

ٞٓ اوٖٙٛ ثبظاض  [1]ٚؾبیُ اِىتطٚ٘یه ٔهطفی ثغٛض ٚؾیغ اؾتفبزٜ ٌطزز

ٔیّیٖٛ زالض  1000حسٚز  ٞبی اضتؼبقی تدبضی ٔطثٛط ثٝ ٔیىطٚغیطٚؾىٛح

ثٝ  2018زضنسی زض ؾبَ  8/22قٛز ثب ضقس ؾبال٘ٝ  ثٛزٜ ٚ پیف ثیٙی ٔی

ِصا ثب تٛخٝ ٘ٛ ٚ ثىط ثٛزٖ تىِٙٛٛغی . [2]ٖ زالض ثطؾس ٔیّیٛ 1850ثیف اظ 

ٌطفتٗ ؾبیط ٔحهٛالت ٔیىطٚ ٚ اقتٟبی ػدیت نٙبیغ ٔهطفی ٚ زض ٘ظط 

، ایٗ فٙبٚضی فطنت ؾطٔبیٝ ٌصاضی ثؿیبض ٔٙبؾجی زض وكٛضٞبی      

 پیكطفتٝ ایدبز وطزٜ اؾت.  

ٞبی اضتؼبقی ٔطؾْٛ، خطْ ٕ٘ٛ٘ٝ تٛؾظ اخعا  زض ٔیىطٚغیطٚؾىٛح

تؼّیك )تیطٞب( ٔتهُ ثٝ ظیطالیٝ ٔؼّك ثٛزٜ ٚ ثط اؾبؼ انَٛ وطیِٛیؽ وبض 

زٚ خٟت ٘ٛؾب٘ی  وٙٙس. ایٗ ؾبذتبض ثٝ خطْ ٕ٘ٛ٘ٝ اخبظٜ ٔی زٞس تب زض ٔی

ٔتؼبٔس، ٔؼطٚف ثٝ خٟبت تحطیه ٚ تكریم اضتؼبـ وٙٙس. ؾیؿتٓ 

ٔؼٕٛالً خطْ . ثبقس ٔیزیٙبٔیىی وّی ایٗ غیطٚؾىٛح ٞب زٚ زضخٝ آظازی 

ٞبی اِىتطٚاؾتبتیه زض ٔس تكسیس،  تحطیه، تٛؾظ ٔحطن -ٕ٘ٛ٘ٝ زض خٟت 

 قٛز، ای ثٝ ؾیؿتٓ اػٕبَ ٔی قٛز ٚ ٚلتی یه ؾطػت ظاٚیٝ تحطیه ٔی

قٛز. ایٗ ٘یطٚ  ای ٚضٚزی ایدبز ٔی ٘یطٚی وطیِٛیؽ ٔتٙبؾت ثب ؾطػت ظاٚیٝ

تكریم ٚ زض ضاؾتبی ػٕٛز ثط ٔحٛضٞبی ؾطػت  -خطْ ٕ٘ٛ٘ٝ ضا زضخٟت 

زاضز. ثب عطاحی ٚ تٙظیٓ ٔی تحطیه ثٝ ٘ٛؾبٖ ٚا–ای ٚ خٟت ظاٚیٝ

ٞبی تكسیس ٔسٞبی تحطیه ٚ تكریم زض حبِت تغجیك ثٝ  فطوب٘ؽ

انَٛ  1قىُ زض  [3]ثبضیه ٚ حؿبؾیت ثبال زؾت ذٛاٞیٓ یبفتثب٘س  پٟٙبی

 وبض حبوٓ ثط  غیطٚؾىٛح اضتؼبقی ثغٛض قٕبتیه ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.

 دیٌاهیک ٍ عولکزد هیکزٍ صیزٍسکَپ ارتعاشی -2

ثٝ عٛض وّی ثس٘جبَ عطاحی ؾیؿتٕی ٞؿتیٓ وٝ زٚضاٖ ضا تكریم زازٜ ٚ 

   تطیٗ اثطاتیاظ قبذمثٝ آٖ ٚاوٙف ٘كبٖ زٞس. ٘یطٚی وطیِٛیؽ یىی 

وٙس ٚ ػبُٔ لبثُ اؾتفبزٜ ٔٛثطی  وٝ زٚضاٖ ؾیؿتٓ آٖ ضا ایدبز ٔی ثبقسٔی

غیطٚؾىٛح ثطای ایدبز ٔىب٘یعْ زیٙبٔیىی ٔٛضز٘ظط  اؾت. زض ؾیؿتٓ ٔیىطٚ

وٙیٓ تب ثدبی اؾتفبزٜ اظ ثمبء ا٘ساظٜ  اظ یه ؾیؿتٓ اضتؼبقی اؾتفبزٜ ٔی

حطوت ای ثطای ا٘تمبَ ا٘طغی ثیٗ ٔسٞبی حطوتی اظ ثمبء ا٘ساظٜ  حطوت ظاٚیٝ

. ایٗ ضاٞىبض ػالٜٚ ثط حصف انغىبن وٝ زض [4]ذغی اؾتفبزٜ وٙیٓ

ٞبی ٔیىطٚ ػبُٔ ثؿیبض ٟٔٓ اؾتٟالن ا٘طغی اؾت، لبثّیت ؾبذت  ؾیؿتٓ

وبضی ؾغحی ،حدٕی ٚ ٘یع وبضایی ثبال ضا ٕٔىٗ  ٞبی ٔیىطٚٔبقیٗ ثٝ ضٚـ

زٔپط ثطای غیطٚؾىٛح ٘كبٖ زازٜ قسٜ -فٙط -ٔسَ خطْ 2ؾبظز. زض قىُ ٔی

ٚ ( y -)ٔحٛض ٚ تكریم( x -)ٔحٛضزض ایٗ تهٛیط خٟبت تحطیه  اؾت.

 ٘حٜٛ اػٕبَ ٘یطٚ ٚ زٚضاٖ ذبضخی ثٝ ذٛثی ٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت.

زض تهٛیط فٛق ٔسَ زیٙبٔیىی ٔٛضز٘ظط اظ یه خطْ ٔتٕطوع تكىیُ 

یبفتٝ وٝ تٛؾظ اخعاء فٙط ٚ زٔپط اظ یه چبضچٛة زٚاض ثٝ حبِت تؼّیك زض 

ٚ ؾپؽ   [6]ثٝ زیٙبٔیه وّی ؾیؿتٓ پطزاذتٝآٔسٜ اؾت، زض ایٗ ثرف 

( وٝ 2آظازی )قىُ  ثب اؾتفبزٜ اظ فطضیبت ؾبزٜ وٙٙسٜ ثٝ ٔسَ زٚ زضخٝ

        وّی ثبقس زؾت ذٛاٞیٓ یبفت. ٔسَ ثطای ٔمبنس عطاحی ٔفیس ٔی
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٘كبٖ زازٜ قسٜ اؾت. ثب  3 زٔپط ایٗ ٘ٛع ؾیؿتٓ زض قىُ -فٙط -خطْ

قتبة ( ٔؼبزالت  –٘یطٚ  –تٗ )خطْ اؾتفبزٜ اظ ضٚـ ٔؼبزالت حطوت ٘یٛ

ثب تحّیُ ؾیٕٙبتیىی ٔطثٛط ثٝ ٔحبؾجٝ ؾٝ  آٚضیٓ. حطوت ضا ثسؾت ٔی

 ثؼسی قتبة خطْ  ثٝ ضاثغٝ ثطزاضی ظیط ٔی ضؾیٓ.

(1)  ̈̅⃗  ( ̈  ( ̇    ̇  )    (       )

 (  
    

 ) 

  (   ̇     ̇))  ̂ 

 ( ̈  ( ̇    ̇  )    (       )  (  
    

 ) 

  (   ̇     ̇))  ̂ 

 ( ̈  ( ̇    ̇  )    (       )  (  
    

 ) 

  (   ̇     ̇)) ̂ 
  ̈ ̂   ̈ ̂   ̈ ̂ 

 

اظ آ٘دبئیىٝ ٔحٛضٞبی ٔرتهبت ٔتهُ ثٝ غیطٚؾىٛح چطذبٖ 

تجسیالت تب٘ؿٛضی ثطزاض ٞبی یىٝ زٚ زؾتٍبٜ  ٞؿتٙس، ٘یبظ زاضیٓ تٛؾظ

حطوت ایٙطؾیبَ ٚ زٚاض ضا ثٝ یىسیٍط ٔطتجظ ؾبظیٓ ِٚی ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ 

قٛز ٚ  ذغی چبضچٛة غیطٚؾىٛح تٛؾظ ؾیؿتٓ وٙتطَ حصف ٔی

تٛاٖ اظ قتبة  وٙس ثٙبثطیٗ ٔی ٌیطی ٔی غیطٚؾىٛح نطفبً زٚضاٖ ضا ا٘ساظٜ

 نطفٙظط وطز. ̈ و ̈ ،  ̈  ٞبی

ثؼس اظ ٔحبؾجبت ؾیٕٙبتیىی ٚ ثسؾت آٚضزٖ قتبة ؾیؿتٓ ثٝ 

ضا تؼییٗ وٙیٓ. پطزاظیٓ وٝ ثبیس ٘یطٚ ٞبی ٔٛثط ثط خطْ  تحّیُ ؾیٙتیىی ٔی

ثب فطو ٚخٛز االؾتیؿیتٝ ٚ زٔپیًٙ ذغی زض ٔبزٜ، ٘یطٚٞب ضا زض ؾٝ 

 وٙیٓ : ثهٛضت ظیط ثیبٖ ٔی  ٚ    ،   ضاؾتبی

(2)               ̇ 

              ̇ 

              ̇ 

٘یطٚٞبی ذبضخی ٚاضز ثط ؾیؿتٓ )ٔب٘ٙس      ٚ    ،     وٝ 

ثبقٙس ٚ ؾبیط خٕالت ٔطثٛط ثٝ ٘یطٚٞبی  ٘یطٚٞبی اِىتطٚاؾتبتیه( ٔی

ثیبٍ٘ط ؾرتی وّی ؾیؿتٓ زض   ثبقس، وٝ ضطیت  االؾتیه ٚ زٔپیًٙ ٔی

ٔیطایی وّی زض خٟت ا٘سیؽ ٔطثٛط  ثیبٍ٘ط ضطیت  خٟت ا٘سیؽ ٚ ضطیت 

  زٞیٓ : ضا ثهٛضت ظیط تكىیُ ٔی ثٙبثطیٗ ٔؼبزِٝ حطوت ثبقس. ثٝ ذٛز ٔی

(3)   ̈⃗⃗     ̂     ̂     ̂ 

٘ؿجت ثٝ ٔحٛضٞبی ٔرتهبت  (3ضاثغٝ ) قسٜ ٔؼبزالت خساؾبظی

 ثهٛضت ظیط اؾت: 

  ̈     ̇        (( ̇    ̇  )    (       )

 (  
    

 )   (   ̇     ̇))      

  ̈     ̇        (( ̇    ̇  )    (       )

 (  
    

 )   (   ̇     ̇))      

  ̈     ̇        (( ̇    ̇  )    (       )

 (  
    

 )   (   ̇     ̇))      

ای ؾیؿتٓ زض ٔمبیؿٝ ثب  ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ ٚضٚزی ؾطػت ظاٚیٝ

ثٝ ػّت       فطوب٘ؽ عجیؼی ؾیؿتٓ وٛچه ٞؿتٙس )زض ؾیؿتٕٟبی  

ٞبی عجیؼی ثؿیبض ثعضي ٞؿتٙس( اظ  ا٘ساظٜ ثؿیبض وٛچه اخعاء فطوب٘ؽ

  ػجبضت ٞبی زاضای تطْ 
تٛاٖ نطفٙظط وطز. ٕٞچٙیٗ  ٔی       ٚ    

قٛ٘س ٚ ضاؾتب ٞبی زیٍط  ٞب نطفبً زض یه خٟت تحطیه ٔی اوثط غیطٚؾىٛح

ضا ٘بزیسٜ     ٚ     ٔطثٛط ثٝ خٟبت تكریم ٞؿتٙس ثٙبثطیٗ ٘یطٚٞبی 

   ضا ٞبضٔٛ٘یه ٚ ثب فطوب٘ؽ ظاٚیٝ    ٌطفتٝ ٚ ػبُٔ تحطیه زض خٟت 

ٞب ضا ثطای تكریم یه خٟت زٚضاٖ  ٔؼٕٛالً غیطٚؾىٛح. وٙیٓ فطو ٔی

ٚ ثطای تؼییٗ زٚضاٖ ؾبیط خٟبت ثٝ خبی یه غیطٚؾىٛح  وٙٙس عطاحی ٔی

وٙٙس زض ایٗ حبِت اظ زٚضاٖ ؾبیط خٟبت  اظ چٙس غیطٚؾىٛح اؾتفبزٜ ٔی

وٙٙس زض  غیطٚؾىٛح ضا ٔمیس ٔی  قٛز ٚ ٘یع حطوت ضاؾتبی  نطفٙظط ٔی

    ایٗ حبِت ثٝ یه ؾطی ٔؼبزالت تحت ػٙٛاٖ ٔؼبزالت غیطٚؾىٛح 

ضا   ضؾیٓ وٝ زٚضاٖ حَٛ ٔحٛض  یب غیطٚؾىٛح ته ٔحٛضٜ ٔی   -ٔحٛض

ای ٚضٚزی  ثب اضبفٝ وطزٖ فطو ثبثت ثٛزٖ ؾطػت ظاٚیٝ وٙس. ٌیطی ٔی ا٘ساظٜ

   -ثٝ ؾیؿتٓ ثٝ تطتیت ثٝ ضٚاثظ ثؿیبض ٔؼطٚف غیطٚؾىٛح ته ٔحٛضٜ

 ضؾیٓ :  ٔی

   ̈     ̇       ( (   ̇))       (   ) 

(4)   ̈     ̇        ( (   ̇)) 

زض ٔمبیؿٝ ثب ٘یطٚی  ((̇   ) ) زض زؾتٍبٜ ٔؼبزالت فٛق ػجبضت 

ثبقس ثب ایٗ  ثؿیبض وٛچه اؾت ٚ لبثُ نطفٙظط وطزٖ ٔی    ٞبضٔٛ٘یه 

 ٘ٛیؿیٓ : فطو ٔؼبزالت غیطٚؾىٛح ته ٔحٛضٜ ضا ثهٛضت ظیط ٔی

   ̈     ̇           (   ) 

(5)   ̈     ̇        ( (   ̇)) 

زؾتٍبٜ ٔؼبزالت اذیط ٔبٞیت ٚ وّیت ؾیؿتٓ غیطٚؾىٛح ضا ثرٛثی 

ثبقس. ایٗ ٔؼبزالت ثیبٖ  زٞس ٚ اؾبؼ اوثط ٔمبالت ٔٛخٛز ٔی ٘كبٖ ٔی

تحطیه  ٔٙدط ثٝ  -، زض ٔس    وٙٙس وٝ چٍٛ٘ٝ ػبُٔ تحطیه ذبضخی ،  ٔی

قٛز ٚ پبؾد ثٝ ایٗ  تِٛیس ػبُٔ تحطیه وطیِٛیؽ زضٔسٞبی تكریم ٔی

ای ٚضٚزی ٚ تؼییٗ  ػبُٔ وطیِٛیؽ ٔٙدط ثٝ آقىبضؾبظی ؾطػت ظاٚیٝ

ٌطزز. زؾتٍبٜ ٔؼبزالت  ٔیعاٖ زٚضاٖ ٚ تكىیُ ٔحٛضٞبی ٔرتهبت ٔی

ضأتطیه أىبٖ ٔٙبؾجی خٟت ثطضؾی ٚ عطاحی پب    -غیطٚؾىٛح ٔحٛضٜ

 وٙس.  ؾیؿتٓ غیطٚؾىٛح ضا فطاٞٓ ٔی

 

 آل با جزم هتوزکش ایذُ       طزاحی صیزٍسکَپ -3

 تحزیک   -عولکزد هذ   -3-1

چٖٛ ٔبٞیت ٚ ٚخٛز اثط وطیِٛیؽ ثط اؾبؼ ثمبء ٔٛٔٙتٓ اؾت، زض 

ٞطؾیؿتٓ غیطٚؾىٛح ثٝ ٔىب٘یعٔی خٟت تِٛیس ٔٛٔٙتٓ ٘یبظٔٙسیٓ . زض 

تحطیه، وٝ قبُٔ یه  -، ٘ٛؾبٍ٘ط ٔس      ٞبی اضتؼبقی  غیطٚؾىٛح

ثبقس.  خطْ ثٝ حطوت زضآٔسٜ ثب ٘ٛؾبٖ ٞبضٔٛ٘یه اؾت ، ٔٙجغ ٔٛٔٙتٓ ٔی

تحطیه  ٔؼٕٛالً یه ضظٚ٘بتٛض یه زضخٝ ی آظازی وٝ ثهٛضت  -٘ٛؾبٍ٘ط ٔس 

بؾد ایٗ ٔس ثٝ ٘یطٚی ٞبضٔٛ٘یه پ ثبقس. زٔپط ٔسَ قسٜ اؾت، ٔی-فٙط-خطْ

 :ثٝ فطْ ظیط ذٛاٞس ثٛز
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            تمٛیت غیطٚؾىٛح ثغٛض ٔؿتمیٓ ٔتٙبؾت ثب زأٙٝ   ضطیت

 تحطیه  ٘ٛؾب٘ی اؾت. فبظ ٚ فطوب٘ؽ ٘ٛؾب٘بت تحطیه ٔؿتمیٕبً فبظ ٚ -ٔس 

تكریم ضا تؼییٗ  -فطوب٘ؽ ٘یطٚی وطیِٛیؽ ٚ ثٝ ز٘جبَ آٖ پبؾد ٔس 

تحطیه  زض  -وٙٙس. ثٙبثطیٗ حفظ زأٙٝ ، فبظ ٚ فطوب٘ؽ ٘ٛؾب٘بت ٔس  ٔی

ثطای ایٗ ٔٙظٛضتمطیجبً زض  ثبقس. یه حبِت پبیساض ٚ ٔكرم ثؿیبض ٟٔٓ ٔی

تحطیه  زلیمبً ثطای ػّٕىطز زض  -ٞبی ٌعاضـ قسٜ، ٔس  تٕبْ غیطٚؾىٛح

تحطیه   -قٛز. زض حبِت تكسیس، فبظ پبؾد ٔس  فطوب٘ؽ تكسیس  عطاحی ٔی

 آیس : قٛز ٚ زأٙٝ ثغٛض ؾبزٜ اظ ػجبضت ظیط ثسؾت ٔی زضخٝ ٔی     
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 پاسخ کزیَلیس  -3-2

تكریم  -پبؾد ٔس     تحطیه زض فطوب٘ؽ تكسیس -ثب فطو وبضوطز ٔس 

             ثب ایٗ فطو ثطای پبؾد  وٙیٓ. ثٝ ٘یطٚی وطیِٛیؽ ضا ثطضؾی ٔی

 تحطیه  ذٛاٞیٓ زاقت : -ٔس 

(11)  0 sin d dx x t   

ٔغبثك قٛز  تكریم اػٕبَ ٔی -٘یطٚی وطیِٛیؽ وٝ ثٝ ٘ٛؾبٍ٘ط ٔس 

 ی ظیط ذٛاٞس ثٛز : ضاثغٝ

(12)  0
2 2 cos

c c z c z d d x
F m x m x t         

ثركی اظ خطْ ٔحطن اؾت وٝ زض ٘یطٚی وطیِٛیؽ اثط    وٝ 

ثطاثط اؾت.     ٔؼٕٛالً ثب    ٌصاضز . زضیه عطح ؾبزٜ ی ته خطٔی  ٔی

زض ػجبضت فٛق ٚاضح اؾت وٝ زأٙٝ ٘یطٚی وطیِٛیؽ ثغٛض ٔؿتمیٓ ثب 

تحطیه  ٔمیبؼ ) تمٛیت ( قسٜ اؾت ثٙبثطیٗ ثطای زؾتیبثی ثٝ  -زأٙٝ ٔس 

 تمٛیت پبیساض، ثبیس زأٙٝ تحطیه ثٝ ذٛثی تٙظیٓ قسٜ ثبقس. ضطیت

تكریم ٘یع اغّت ٘ٛؾبٍ٘ط یه -تحطیه، ٔس-ٔكبثٝ ٘ٛؾبٍ٘ط ٔس

آظازی  قٛز. زِیُ انّی اؾتفبزٜ اظ ٘ٛؾبٍ٘ط یه زضخٝ آظازی فطو ٔی زضخٝ

ثطای ضظٚ٘بتٛض ٔس تكریم، تمٛیت ٔىب٘یىی پبؾد ثٝ ٘یطٚی وطیِٛیؽ ثب 

زض یه ؾیؿتٓ ذغی پبضأتطٞبی پبؾد  .ثبقس اؾتفبزٜ اظ اثط تكسیس ٔی

 قٛ٘س.  حبِت ٔب٘سٌبض ثٝ ٘یطٚی وطیِٛیؽ ثهٛضت ظیط تؼطیف ٔی
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ثطای زؾتیبثی ثٝ ثیكتطیٗ ثٟطٜ ی ٕٔىٗ زض ٔس تكریم، ٔؼٕٛال 

ضظٚ٘بتٛض ثبیس ػّٕىطزی زض حٛاِی ٘مغٝ اٚج ٔٙحٙی زأٙٝ زاقتٝ ثبقس، ثطای 

ٞبی تكسیس ٔسٞبی  ثٝ ایٗ ٘مغٝ وبضی ثبیس تب حس ٕٔىٗ فطوب٘ؽ ضؾیسٖ

تحطیه ٚ تكریم ثط ٞٓ ٔٙغجك ٌطز٘س. ٚلتی غیطٚؾىٛح زض فطوب٘ؽ 

تكریم  -( ظاٚیٝ فبظٔس        وٙس ) تكریم ػُٕ ٔی -تكسیس ٔس

زضخٝ قٛز ٚ زأٙٝ ثٝ قىُ ظیط ؾبزٜ     اظ ضاثغٝ ؾطػت تحطیه  

 قٛز : ٔی

(17) 0

0

2 y c

res z

y y

Q x m
y

m 


 

ثب ثطضؾی زأٙٝ تكسیس پبؾد وطیِٛیؽ ٔس تكریم، حؿبؾیت 

ثٝ ٚؾیّٝ ٔالحظبت ظیط ثٟجٛز    ای ٚضٚزی  غیطٚؾىٛح ثٝ ؾطػت ظاٚیٝ

 یبثس : ٔی

  تحطیه   -افعایف زأٙٝ ٘ٛؾبٍ٘ط ٔس      

  ثٙسی ذالء ثب وبٞف ٔیطایی ، ٔؼٕٛالً ثٛؾیّٝ ثؿتٝ   افعایف  

 قٛز حبنُ ٔی

  ْوٙس، ٕٞعٔبٖ ثب  وٝ ٘یطٚی وطیِٛیؽ تِٛیس ٔی   افعایف خط

وٝ تٛؾظ ٘یطٚی وطیِٛیؽ تحطیه    وبٞف خطْ وّی 

 قٛز. ٔی

 فطو ثطاثط   ٚ    ،   ٔتٕطوع عطح غیطٚؾىٛح خطْ ثطای

 .قٛ٘س ٔی

 تحلیل پاسخ ّای صیزٍسکَپ  -3-3

ثطای زؾتیبثی ثٝ ثیكتطیٗ ثٟطٜ پبؾد زض ٔسٞبی تحطیه ٚ تكریم ثبیس 

تحطیه   -ای ٘یطٚی تحطیه ضا ٔٙغجك ثط فطوب٘ؽ عجیؼی ٔس  فطوب٘ؽ ظاٚیٝ

تكریم ضا تب حس أىبٖ ٘عزیه ثٝ فطوب٘ؽ  -ٕ٘ٛز ٚ فطوب٘ؽ عجیؼی ٔس 

آَ ثب فطو ا٘غجبق وبُٔ  ٘یطٚی تحطیه عطاحی وطز. ثطای عطاحی ایسٜ

، ضا          ؾد غیطٚؾىٛح  ثٝ ٚضٚزی ؾطػت  ظاٚیٝ ثبثت ٔسی پب

ٞبی ٔحیغی ٚ ؾبذتبضی ضا ثط ضٚی  ٔحبؾجٝ وطزٜ ٚ ؾپؽ تبثیط پبضأتط

 1وٙیٓ. ٔمساض ٔكرهبت ٘ٛؾب٘ی ؾیؿتٓ  زضخسَٚ  ؾیؿتٓ ثطضؾی ٔی

 ا٘س. آٚضزٜ قسٜ
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   -هشخصات ًَساًی سیستن صیزٍسکَپ هحَر -1جذٍل

 هشخصات همادیز

 خطْ غیطٚؾىٛح            

 فطوب٘ؽ عجیؼی ٔس تحطیه             

 فطوب٘ؽ عجیؼی ٔس تكریم             

 فطوب٘ؽ تحطیه            

 ویفیت ٔس تحطیه ضطیت        

 ویفیت ٔس تكریم ضطیت        
 زأٙٝ ٘یطٚی تحطیه           

 

، ثب حُ           پبؾد فطوب٘ؿی ؾیؿتٓ زض ٘طْ افعاض 

 ثبقس. ظیط ٔی تهبٚیط ٞبضٔٛ٘یه قىُ وّی ٔؼبزالت حبوٓ، ٔغبثك

پبؾد ٌصضای ؾیؿتٓ تحت اػٕبَ ثبض ٞبضٔٛ٘یه زض حبِت تكسیس ثب 

  ٌٛتب زض  ثٝ ضٚـ ضا٘ح ؾبزٜ قسٜ حُ ػسزی زؾتٍبٜ ٔؼبزالت زیفطا٘ؿیُ

 .آیس ثهٛضت ظیط ثسؾت ٔی        ٘طْ افعاض  

         پبؾد حبِت ٔب٘سٌبض ؾیؿتٓ ثب حُ ٔسَ ٔؼبزالت وّی ثطای 

ٚ           ٚ تكریم ثٝ تطتیت ثطاثط اؾت ثب  تحطیه-ٔس

وٝ زض ٔمبیؿٝ ثب حُ  زؾتٍبٜ ٔؼبزالت وٝ                

       ، ثٝ تطتیت               ٚ           ثطاثط٘س ثب 

ٞبی  نٛضت ٌطفتٝ ٔٙغمی ثٛزٜ  ؾبظی اذتالف زاضز ٚ ِصا ؾبزٜ       ٚ 

 لبثُ تٛخٟی ثط ضٚی پبؾد ؾیؿتٓ ٘ساضز. ٚ تبثیطی

 

 حساسیت  –3-3-1

ٞطچٙس وبضوطز ؾیؿتٓ زض قطایظ شوط قسٜ زض تحّیُ فٛق حساوثط ثبظزٜ 

ٞبی ٘ٛؾب٘ی ثؿیبض  ِٚی ؾیؿتٓ ضا ثٝ تغییط پبضأتطؾیؿتٓ ضا ثٟٕطاٜ زاضز 

ؾبظز. ٔی زا٘یٓ وٝ تغییط قطایظ ٔحیظ ٚ ػیٛة ٘بقی اظ ٔطحّٝ  حؿبؼ ٔی

. تغییطات زٔب ٚ فكبض ٞٛا  ثط ضٚی [5]تِٛیس غیط لبثُ اختٙبة ٞؿتٙس 

ویفیت ثبالی ؾیؿتٓ ضا زچبض ا٘حطاف  ٔیطایی ؾیؿتٓ اثط ٌصاقتٝ ٚ ضطیت

زض ٘عزیىی فطوب٘ؽ تحطیه ؾیؿتٕٟبی تكسیسی، ثٟطٜ  وٙس. ایٗ ضذساز ٔی

زٞس. زض عَٛ ظٔبٖ ػّٕىطز ایٗ ؾیؿتٕٟب ،  ؾیؿتٓ ضا ثٝ قست تغییط ٔی

٘ٛؾب٘بت زض زٔب ٚ فكبض ٔحیظ ذغبی لبثُ تٛخٟی ثٝ ؾیؿتٓ اػٕبَ 

ویفیت ثط ضٚی ثٟطٜ ؾیؿتٓ ثطضؾی  تبثیط تغییط ضطیت 8وٙس.  زض قىُ  ٔی

 .زٞس ی ضا ثٝ ایٗ تغییطات ٘كبٖ ٔیقسٜ ٚ حؿبؾیت ؾیؿتٓ تكسیس

زٞی ٚ ػطو اخعای آٖ  ضربٔت غیطٚؾىٛح  ٔتبثط اظ فطایٙس ضؾٛة

ثبقس. ٔسَٚ االؾتیؿیتٝ ؾبظٜ اظ ضربٔت تبثیط  ٔتبثط اظ ػّٕیبت حىبوی ٔی

ٔی پصیطز. تغییط زض ایٗ پبضأتطٞب تبثیط قسیسی ثط ضٚی پبؾد زیٙبٔیىی 

وٙتطَ ذیّی پیكطفتٝ ثطای ٔحسٚز  ٞب زاضز. ٔؼٕٛالً ؾیؿتٕٟبی غیطٚؾىٛح

. ؾیؿتٓ [4]ٌیطز وطزٖ ػّٕىطز زض ٘بحیٝ تكسیس ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٔی

ذٛاٞس زاقت  زیٙبٔیىی زٚ زضخٝ آظازی، زٚ فطوب٘ؽ تكسیس ٔؿتمُ اظ ٞٓ

 وٝ ػجبضتٙس اظ فطوب٘ؽ خٟت تحطیه ، 
 
 √

  
، ٚ فطوب٘ؽ خٟت ⁄ 

 تكریم ، 
 
 √

  
خٟبت تحطیه ٚ  . ٚلتی ٔمبزیط ؾرتی زض⁄ 

قٛ٘س،  زٚ ٔس تكسیس ثب یىسیٍط ٔٙغجك ٔی،       ،تكریم ثطاثط ثبقٙس

 
 
  

 
٘بپصیط ٞؿتٙس ٚ ٞط زٚ ػبُٔ  . ثب ایٗ ٚخٛز، ػیٛة تِٛیس اختٙبة

ٞبی  زٞی ٚ تٙف اظ فطایٙس حىبوی، ضؾٛة     ٞٙسؾٝ ٚ ذٛال ٔٛاز 

زٞس.  تحت تبثیط لطاض ٔیپؿٕب٘س اثط ٔی پصیط٘س وٝ ثكست اخعاء تؼّیك ضا 

٘تبیح تدطثی ٘كبٖ ٔی زٞٙس وٝ أىبٖ یه ا٘حطاف ؾرتی اظ ٔمساض عطاحی 

. ٘یطٚی وطیِٛیؽ اِمبء قسٜ تٛؾظ [3]ٚخٛز زاضز     قسٜ تب ثیف اظ

وٝ ٔتٙبؾت ثب زأٙٝ ٘ٛؾب٘بت خٟت تحطیه اؾت ،  ، ((̇   ) ) زٚضاٖ، 

ٛاٖ ٔكبٞسٜ وطز وٝ ت ثبقس. ٔی تٟٙب ٘یطٚی تحطیه زض خٟت تكریم ٔی

زأٙٝ خٟت تكریم ٔتٙبؾت ثب ٘یطٚی وطیِٛیؽ ٚ زض ٘تیدٝ ٔتٙبؾت ثب 

 ثبقس. اٌط  زأٙٝ خٟت تحطیه ٔی
 
  

 
، ؾیؿتٓ زض خٟت تكریم 

قٛز ٚ یه زأٙٝ تكریم ثبال لبثُ ا٘تظبض اؾت ٚ ٘یع اٌط  ، تكسیس ٔی

 
 
  

 
 ، ایٗ ٔؿئّٝ ثطای خٟت تحطیه نبزق اؾت ٚ زض پی آٖ

ٔدسزاً یه زأٙٝ ثبال ثطای خٟت تكریم زض اثط افعایف ٘یطٚی وطیِٛیؽ 

 ٚخٛز زاضز. ثٙبثطیٗ، ٚلتی 
 
  

 
ثبقس، پبؾد فطوب٘ؿی ؾیؿتٓ زٚ  

 آظازی زٚ لّٝ تكسیس زاضز، یىی زض زضخٝ
 

  ٚ یىی زیٍط زض ،
 

. ٚلتی 

 
 
  

 
آظازی یه لّٝ تكسیس  قٛز، پبؾد فطوب٘ؿی ؾیؿتٓ زٚ زضخٝ 

ٔطوت زاضز، وٝ ثٝ تِٛیس یه زأٙٝ پبؾد ثؿیبض ثعضٌتط زض ٘تیدٝ ٔٙغجك 

ثب٘س   (. اِجتٝ ثطای افعایف پٟٙبی9قٛز )قىُ قسٖ زٚ پسیسٜ ثبٞٓ ٔٙدط ٔی

ٞبی  ٚ ٘یع افعایف حؿبؾیت ٌبٞبً ٔمساض ٘بچیعی ػسْ تغبثك ثیٗ فطوب٘ؽ

 ٌیط٘س. تكریم زض ٘ظط ٔی تحطیه ٚ

  ًوًَِ در صیزٍسکَپ رٍابط فاسی ٍ هسیز حزکت جزم  -3-4

آَ، اٍِٛی ٘ٛؾب٘ی خطْ زض  ایسٜ خطٔی  –غیطٚؾىٛح ته  زض یه ٔیىطٚ

فبظ ثیٗ پبؾد ٞبی خٟبت تحطیه ٚ  نفحٝ ظیطالیٝ ثؿتٍی ثٝ اذتالف

آظازی یه  تكریم زاضز. پبؾد حبِت ٔب٘سٌبض ؾیؿتٓ ؾبزٜ قسٜ زٚ زضخٝ

 خفت پبؾد ٞبضٔٛ٘یه ظیط اؾت :

(18)  ( )       (      ) 

(19)  ( )       (      ) 

قٛز، ٔؿیط حبِت ٔب٘سٌبض خطْ یه ذظ             اٌط

آَ  ( وٝ ایٗ ضفتبض نطفبً  اظ یه غیطٚؾىٛح ایس10ٜ ضاؾت اؾت )قىُ

ضٚز. قیت ذظ ضاؾت تٟٙب ثٝ ٘یطٚی وطیِٛیؽ ثؿتٍی زاقتٝ اظ  ا٘تظبض ٔی

ٔتٙبؾت ثب ٘یطٚی    ایٗ خٟت ثٝ ٘طخ زٚضاٖ ٚضٚزی ٚاثؿتٝ اؾت. چٖٛ 

ثبقس ٚ  ٔی   ، اؾت وٝ آٖ ٘یع ٔتٙبؾت ثب زأٙٝ    تحطیه وطیِٛیؽ، 

تحطیه   -زض ٘تیدٝ قیت ذظ ضاؾت ٘ٛؾب٘ی ٚاثؿتٝ ثٝ زأٙٝ ٘ٛؾبٖ ٔس 

، ٔؿیط حطوت خطْ ثٝ ثیضی تجسیُ            ٘یؿت. اٌط 

ٕٞعٔبٖ   ٚ   قٛز ٚ زض ٘تیدٝ ثیكتطیٗ ٔمساض ثطای زٚ ِٔٛفٝ خبثدبیی  ٔی

ضطیت     اٍِٛی ٘ٛؾبٖ خطْ ضا ثطای ا٘حطاف  11ىُ اتفبق ٕ٘ی افتس. ق

زٞس . ثٙبثطیٗ ٔؿیط  ؾرتی ضاؾتبی تكریم اظ ضاؾتبی تحطیه ٘كبٖ ٔی

قٛز. زأٙٝ خٟت تكریم ثیضی  ٘ٛؾبٖ اظ ٔؿیط ٔؿتمیٓ ٔٙحطف ٔی

ثٛخٛز آٔسٜ ٔتٙبؾت ثب ٘یطٚی وطیِٛیؽ یب ؾطػت زٚضاٖ ٚضٚزی ثٝ ؾیؿتٓ 

 اؾت.
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 (     )ٞبی تحطیه ٚ تكریم فبظ ٔبثیٗ پبؾد   اذتالف

ثٝ  (12)قىُ ثبقس ٔی   ٔؿتمُ اظ ٔٛلؼیت فطوب٘ؽ تحطیه ٘ؿجت ثٝ 

ثبقس. تٟٙب  ٔی      ػجبضت زیٍط، ٔؿیط حطوت خطْ ٔؿتمُ اظ ٔمساض 

اؾت. اٌط       ضاثغٝ فطوب٘ؿی تؼییٗ وٙٙسٜ ٔؿیط حطوت ػجبضت 

                     تكسیس،فبظ تحطیه ٚ  آٍ٘بٜ اذتالف ثبقس      

(     )  ( ) ٚ    فبظ ٔبثیٗ  اذتالف    ذٛاٞس ثٛز چٖٛ     

تكریم ثب ٘یطٚی  -فبظ ثٝ ػّت تكسیس  ٔس  اذتالف    ٚخٛز زاضز ٚ 

تكریم  -تحطیه وطیِٛیؽ. پؽ ٚلتی ؾیؿتٓ زض فطوب٘ؽ عجیؼی ٔس 

ٚلتی فطوب٘ؽ قٛز ٔؿیط حطوت ثٝ قىُ ذظ ضاؾت اؾت.  تحطیه ٔی

 آیس. قٛز، ٔؿیط ثٝ قىُ ثیضی زض ٔی زٚض ٔی   اظ ٔمساض    تحطیه  

 ًتیجِ گیزی -4

غیطٚؾىٛح اضتؼبقی   زض ٔمبِٝ انَٛ وّی ٚ اؾبؾی عطاحی وبضثطزی ٔیىطٚ

( ٔٛضز     ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ ؾیؿیتٓ ٞبی ٔیىطٚاِىتطٚٔىب٘یىی )

حؿبؾیت، ػّٕىطز ٚ ثبظزٜ ثطضؾی ٚ ٔغبِؼٝ لطاض ٌطفت. زض وُ افعایف 

زٞس ِٚی اظ عطفی  ثطزٜ ٚ زلت ٚ ضظِٚٛقٗ ضا افعایف ٔی ؾیؿتٓ ضا ثبال

ٞبی ٘ٛؾب٘ی  زیٍط ٔٛخت ٘بپبیساض قسٖ ؾیؿتٓ زض ٔمبثُ تغییطات پبضأتط

ٞبی غیطٚؾىٛپی ثٝ یه ؾیؿتٓ  ٌطزز. زض ٘تیدٝ زض ایٗ ٘ٛع اظ ؾبذتبض ٔی

ثؿیبض ٟٔٓ زض عطاحی ٚ ؾبذت  زٚ ػبُٔ ثؿیبض پیكطفتٝ وٙتطِی ٘یبظٔٙسیٓ.

ػیٛة ٚ ٔكىالت ٔی ثبقٙس.  غیطٚؾىٛح ػیٛة تِٛیس ٚ ٔتغیطٞبی ٔحیغی

ٞبی ٞٙسؾی ٚ ذٛال ٔبزٜ ٚ  ٔٛخٛز زض ٔطحّٝ تِٛیس ٔٙدط ثٝ تغییط پبضأتط

ٞبی  ٞبی ٘ٛؾب٘ی ٚ خبثدب قسٖ فطوب٘ؽ ٔس زض ٟ٘بیت ٔٙدط ثٝ تغییط پبضأتط

ؾیؿتٓ زض فطوب٘ؽ تكسیس خٟبت ٌطزز. ثب ػّٕىطز  تحطیه ٚ تكریم ٔی

ٞبی ٘ٛؾب٘ی ٚ  تحطیه ٚ تكریم، حؿبؾیت ؾیؿتٓ ثٝ تغییط پبضأتط

 .ضٚز قطایظ ٔحیظ ثبال ٔی

 

 ّا ٍ ًوَدارّاشکل-5

 
اساس تشکیل ًیزٍی کزیَلیس در جزم ارتعاشی  -1شکل

      صیزٍسکَپ

 
     دهپز بزای صیزٍسکَپ   -فٌز -هذل سادُ شذُ جزم -2شکل 

 
       حزکت کلی صیزٍسکَپ -3شکل 

 
 تحزیک  بز حسب فزکاًس  -داهٌِ هذ  - 4شکل

 
 تشخیص بز حسب فزکاًس  -داهٌِ هذ  - 5شکل
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جابجایی راستای تحزیک جزم، تحت بار ّارهًَیک با فزکاًس  - 6شکل

 تشذیذ

 
 پاسخ گذرای کزیَلیس ) راستای تشخیص ( -7شکل

 
کیفیت ایي  تحزیک بز اثز اًحزاف ضزیب -تغییزات شذیذ بْزُ هذ -8شکل

 هذ اس همذار ًاهی در ًاحیِ تشذیذی

 
آسادی با تغییز عذم اًطباق  پاسخ کزیَلیس سیستن دٍ درجِ -9شکل

 ّای تشخیص ٍ تحزیک  سختی هذ
 
  

 
  ٍ 

 
  

 
. باالتزیي پاسخ  

باشذ ٍ با افشایش  ّای تحزیک ٍ تشخیص هی در حالت تطبیك کاهل هذ

 یابذ. ًاتطبیمی، داهٌِ کاّش هی

 
 الگَی ًَساى ٍلتی  -11شکل

 
  

 
 باشذ 

 
 الگَی ًَساى ٍلتی کِ  -11شکل

 
  

 
   ٍ 

 
  

 
 

 
فاس  ، بایذ تَجِ ًوَد کِ اختالف ٍ   رٍابط فاسی در جْات  -12شکل

، است ٍ ایي    فزکاًس تشذیذ راستای تحزیک ، اس هستمل       

 گزدد. تعییي هی      فاس صزفاً تَسط  اختالف
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