
 

 

 

ػاصُ، فلؼفِ ی اًتخاب طشاحی تش اػاع ًیشٍ ٍ یا  -احتواال یکی اص هْوتشیي هَضَعات هَسد تحث دس هٌْذػی صلضلِ

 اػت.  تغییشهکاى

تَػط    کٌفشاًغػٌگیي، تِ ٍیظُ دس طَل  حولِ یتحت  ػال گزشتِ طشاحی تش اػاع ًیشٍ 02دس 

، ًذقشاس گشفتِ شذُ اػت، کِ افؼاًِ ّا ٍ تاٍسّای غلط دس هٌْذػی صلضلِ ًاهیذُ شذ هشحَم  پشٍفؼَس 

(. تعذ اص هشٍس دٍتاسُ ی ػخٌشاًی، تصوین تِ طشاحی یک پایِ پل ػادُ تا اػتفادُ اص ّش تاصتیٌی تَػط )

 250تشای طشاحی تش اػاع ًیشٍ، تشؽ پایِ دٍ سٍؽ گشفتن ٍ اص ایٌکِ ًتایج تؼیاس هشاتِ تَد، شگفت صدُ شذُ تَدم. 

الصم تِ رکش اػت کِ ػختی اٍلیِ ٍ شکل کیلًَیَتي تَد.  6251کیلًَیَتي ٍ تشای طشاحی تش اػاع تغییشهکاى، تشؽ پایِ 

شایذ سًٍذ تعییي ػختی اٍلیِ ٍ شکل پزیشی تضسگتشیي پزیشی عوذا دس ّش دٍ سٍؽ هقادیش هشاتْی اًتخاب شذُ تَدًذ. 

یک تشآٍسد تغییش هکاى اص طشاحی طیفی  تش تفاٍت تیي دٍ سٍؽ ّؼتٌذ. دس ٍاقع ّش دٍ سٍؽ تؼیاس هشاتِ ّؼتٌذ، ٍ ّش دٍ

 تشای تعییي ًیشٍی طشاحی تکیِ هی کٌٌذ. یک دسجِ آصادی یک ػیؼتن 

 طشاحی تش اػاع ًیشٍ:
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 طشاحی تش اػاع تغییش هکاى:

         (
    

    
 ) (    (    )) 

تفاٍت اػاػی تیي دٍ  ٌاتشایيػختی پغ اص تؼلین صفش تاشذ، ت ( تشاتش ّؼتٌذ اگش ضشیةفشضیات تشای ػختی هَثش)

 سٍؽ تشآٍسد هقذاس جاتِ جایی اػت:

     (  ) 

       (    ) 

 

اًتخاب ضشیة اصالح ، ٍ دٍهی، قطع دس حذ تؼلیندٍ تفاٍت اػاػی تیي هفشٍضات تغییشهکاى ٍجَد داسد، یکی، اًتخاب 

تذٍى اػتفادُ اص اصالح  تقشیة تِ سفتاس ٍ هی تاشذ کِ تْتشیي قطع دس حذ تؼلینتا فشض  اػاع سٍؽ ًیشٍغیش خطی اػت. 

. سٍؽ تش اػاع تغییشهکاى فشض شکؼت ًوَداس تاالتشیي ًقطِ هی تاشذ تغییش غیش خطی ٍ یا یک ضشیة تشاتش تا یک اػت

تا اػتفادُ اص اصالح غیشخطی کِ تش اػاع شکل پزیشی ٍ سفتاس ّیؼتشصیغ اػت سا تِ ها هی کِ تْتشیي تقشیة اص سفتاس ٍ 

  دّذ.

ػَال ٍاقعی ایي اػت کِ کذام سٍؽ تشای دس حالی کِ ضشیة اصالح جاتجایی دس آییي ًاهِ ّای طشاحی هتفاٍت ّؼتٌذ، 

 تعییي جاتجایی دس حذ تؼلین تْتش اػت؟

سا فشاّن هی کٌٌذ.  دٍسُ تٌاٍب ٍ شکل طیف طشاحی تؼتِ تِ تشای ضشیة اصالح جاتجایی صیفیاٍال، ّش دٍ سٍؽ تِ تَ

ٍ  (تشای ػاصُ ّای تا پشیَد کَتاُ اػتفادُ هی کٌذ، دس حالی کِ ) "فشض اًشطی تشاتش"اص یک  سٍؽ ًیشٍ

 عذم اًتخاب پشیَد حاضشایي اصالحات  پشیَد تؼتِ تِ ضشیة تصحیح تش هثٌای جاتجایی سا پیشٌْاد دادُ اًذ. دس ّوکاساى

، جاتجایی ّای هَثش الثتِ یکی اص هفشٍضات اػاػی طشاحی تش اػاع تغییش هکاىپیشٌْاد هی شَد.  دس ػیؼتن هٌاػة

اتالف اًشطی پؼواًذ هشاتِ تا دهپشّای ٍیؼکَص اػت، دس حالی کِ دس سٍؽ طشاحی تش اػاع ًیشٍ ػطح صیش ًوَداس 

 ! ی تش جاتجایی ًذاسدّیؼتشصیغ دس کل تاثیش



 

تشای هقایؼِ تا حشکات ٍاقعی صهیي تْتش اػت دٍها، چگًَِ فشضیات جاتجایی تشای حشکت ٍاقعی صهیي اًثاشتِ هی شَد؟ 

قلِ ّا ٍ فشٍسفتگی ّا دس طیف االػتیک پشیَد هشاتِ تا قلِ  کٍِ تشسػی شَد اص طیف غیش االػتیک جاتجایی اػتفادُ شَد 

ّا ٍ فشٍسفتگی ّا دس طیف غیش االػتیک سا داسد. تِ عٌَاى هثال طیف غیش االػتیک )

ًقطِ ی ( ٍ دٍتاسُ تا اػتفادُ اص قطع تشای پشیَد اٍلیِ ًشاى دادُ شذُ اػت ) 6( دس شکل 

 سػن شذُ اػت.  0حذاکثش پشیَد دس شکل 

 

 

 

 

 

( تعذ اص ( طیف پاػخ تغییشهکاى ػختی اٍلیِ )6شکل 



 

 

 ( ( طیف پاػخ تغییش هکاى تا قطع ػختی6شکل 

 

دس ّش دٍ هَسد قلِ ّای طیف غیش استجایی تا قلِ ّای طیف االػتیک هٌطثق ًیؼتٌذ ٍ ایي ًشاى هی دّذ کِ پشیَد فشضی 

 جایی تیي پشیَد االػتیک ٍ قطع قلِ ی پشیَد تخویي قَی تشی اسائِ خَاّذ کشد. 

، ذاسدً کشاسی تشای تعییي جاتجاییاػتفادُ اص قطع قلِ پشیَد ت کٌٌذُ تشیي اػتذالل ایي اػت کِدس ًْایت ٍ شایذ قاًع 

کِ جاتجایی ًقطِ ی تؼلین هؼتقل اص ػختی اػت )هعوَال تشای ػاصُ ّای تتٌی(. دس حالی کِ دس  ییتشای ػاصُ ّا حذاقل

پشٍػِ ی طشاحی تش اػاع ًیشٍ، ػختی تعییي شذُ ٍ ػپغ شکل پزیشی تکشاس هی شَد تا یک جاتجایی هٌاػة تذػت 

آٍسدُ شذُ تاشذ. تا ایي حال، تشای ػاصُ ّایی کِ ػختی هؼتقل اص هقاٍهت اػت ) هعوَال ػاصُ ّای چَتی ٍ فَالدی(، 

 پشٍػِ ی سٍؽ طشاحی تش اػاع ًیشٍ سٍؽ ػادُ تشی سا فشاّن هی کٌذ. 

 

 

اص پشیَد اٍلیِ یا  ّؼتٌذ، ٍ ّیچ اػتذالل قَی تشای اػتفادُ هشاتِتؼیاس تِ طَس خالصِ، دٍ سٍؽ دس یک ػطح تٌیادی 

قطع آى دس تعییي جاتجایی ٍجَد ًذاسد. تفاٍت ّای عوذُ تیي دٍ سٍؽ تا یک ساُ حل تشای ػختی اٍلیِ تعییي هی شَد، 

 اگشچِ یک سٍؽ تْتش اص دیگشی ػطح طشاح ٍ ًَع ػاختواى ّای طشاحی شذُ سا تاال تشدُ اػت.
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