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چکيده
در سبل َبی اخیر بب رضد حسبببن کسری بٍ تدریج کبربردَبی ریبضیبت مرتبٍ کسری در علًم مُىدسی در حبل
پیدایص َستىد .یکی از کبربردَبیی کٍ در سبلَبی اخیر تًجٍ محققبن را بٍ خًد جلب کردٌ است مدلسبزی مًاد
يیسکًاالستیک بب استفبدٌ از حسبببن کسری است .در ایه پژيَص یک تیر میکري کٍ بب استفبدٌ از مدل
يیسکًاالستیک کسری کلًیه -ييیت 1مدلسبزی ضدٌ ،بررسی میگردد .تیر مًرد وظر در ایه پژيَص بب دروظر
گرفته کروصَبی خطی ،تئًری تىص کًپل اصالح ضدٌ ( ،)MCST2مدل يیسکًاالستیک مرتبٍ کسری کلًیه-
مطتقبت جسئی حبصل میضًد .معبدلٍ بٍدست آمدٌ بب استفبدٌ از ترکیب المبن محديد ي تفبضل محديد حل میضًد.
گسستٍسبزی میضًود .ضبیٍسبزیَبی اوجبم ضدٌ وطبن میدَد کٍ مطتق مرتبٍ کسری تأثیر فراياوی در دامىٍ ي
پبسخ ارتعبضبت آزاد ي اجببری تیر مًرد وظر دارد ي ببعث افسایص یب کبَص میرایی میضًد .عاليٌبر ایه اثرات طًل تیر
ي ضریب میرایی يیسکًاالستیک ویس بررسی ضدٌاود .وتبیج وطبن میدَىد پدیدٌ تطدید اثرات مطتق مرتبٍ کسری را
ویس بٍ ضدت تحت تأثیر قرار میدَىد .وتبیچ ایه مقبلٍ میتًاود برای بُبًد مدلسبزی مًاد يیسکًاالستیک بٍکبر
گرفتٍ ضًد.
واژگان کليدي :حسبببن کسری ،4تیر میکري ،مدل يیسکًاالستیک مرتبٍ کسری ،ريش تفبضل محديد
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معبدالت در حًزٌ زمبن بب استفبدٌ از تفبضل محديد ي در حًزٌ مکبن بب استفبدٌ از المبن محديد ي گبلرکیه
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 .1مقدمه

آٔبثیّی 10ثزای اِٚیٗثبر زر عبَ ٔ 2017سِی ٔغزح وزز وٝ

ثب پیؾزفت ثیؾتز حغبثبٖ وغزی  ٚارائ ٝتئٛریٞب ٚ

ٚاثغتٍی فزوب٘غی ٔیزایی ثب اعتفبز ٜاس ٔؾتك ٔزتج ٝوغزی

رٚػٞبی جسیس ثزای حُ ٔؼبزالت زیفزا٘غیُ غیزذغی

تٙظیٓ ٔیؽٛز تب ثب رفتبر ٔبز ٜتغجیك پیسا وٙس [ .]4حُ
11

ثٝزعت

وغزی ٔ ٚؼبزالت ٔزتج ٝوغزی ثب ٔؾتمبت جشئی ،ثٔ ٝزٚر

ٔغئّ٘ ٝیش ثب اعتفبز ٜاس رٚػ ٞبرٔ٘ٛیه ثبال٘ظ

ایٗ ریبضیبت ٚارز ٔجبحث فیشیىی ؽس ٜاعت .ثحث

آٔس٘ .تبیج آسٔبیؾٍبٞی ثب افشایؼ زأ ٝٙارتؼبػ ،افشایؼ

ارتؼبؽبت ذغی  ٚغیزذغی عیغتٓٞبی پیٛعتٛٔ ٝضٛػی

ٔیزایی را ٘ؾبٖ ٔیزٞس ٔ ٚسَ ارائ ٝؽس ٜثب زلت ذٛثی ایٗ

اعت و ٝزر ز ٝٞاذیز ٘ظز پضٞٚؾٍزاٖ سیبزی را ٔتٛج ٝذٛز

ٔٛضٛع را ٘ؾبٖ ٔیزاز.
12

عبذت ٝاعت .زر ازأ ٝتؼسازی اس تحمیمبت ا٘جبْ ؽس ٜزر ایٗ

ثحزیٙی ٕٞ ٚىبرا٘ؼ زر عبَ  2013ارتؼبؽبت یه تیز

سٔی ٝٙآٚرز ٜؽسٜا٘س.

ٚیغىٛاالعتیه ثب ٔزتج ٝوغزی را ثزرعی وزز٘س [ .]5زر

زی ِٛر٘شٕٞ ٚ 5ٚىبرا٘ؼ زر عبَ  2012ثٔ ٝمبیغٝ

ایٗ پضٞٚؼ ثحزیٙی ٕٞ ٚىبرا٘ؼ ثزای حُ اس رٚػ إِبٖ

ٔسَٞبی ٔبوغ ،6َٛوّٛیٗ ٔ ٚسَ ٔزتج ٝوغزی پززاذتٙس

ٔحسٚز غیزذغی اعتفبز ٜوزز٘س ٔ ٚؼبزِ ٝعبذتبری را

[ .]1زر تغتٞبی آسٔبیؾٍبٞی پیؼ اس آٖ زر ثزذی ٔٛارز

ثزاعبط ٚیغىٛاالعتیه ٔزتج ٝوغزی زر٘ظز ٌزفتٙس.

ٔسَ ٔبوغ ٚ َٛزر ثزذی ٔٛارز ٔب٘ٙس ذشػ٘ 7تبیج ٔسَ

ٕٞچٙیٗ تیز ثب ؽزایظ ٔزسی  ٚثبرٌذاری ٔرتّف زر ایٗ

وّٛیٗ ٘تبیج ثٟتزی را ارائٔ ٝیزاز٘س .زر ایٗ ٔمبِ ٝزیٙبٔیه

ٔمبِ ٝتحّیُ ؽس ٜاعت .زر ایٗ ٔمبِ ٝاثز ٕ٘بی ٔزتج ٝوغزی

تیز اٚیّز-ثزِ٘ٛی ٔزتج ٝوغزی ٔٛرز ٔغبِؼ ٝلزار ٌزفتٝ

رٚی تغییز ؽىُٞبی ثشري تیز ٚیغىٛاالعتیه ثؼس اس

اعت .وبجیچٕٞ ٚ 8ىبرا٘ؼ زر عبَ  2017ارتؼبؽبت آساز

ٌذؽت  1000 ٚ 100 ،10عبػت ثزرعی ؽس ٜاعت.

تیز ٘ب٘ ٛرٚی ثغتز ٚیغىٛاالعتیه را ٔٛرز ٔغبِؼ ٝلزار

ییتبًٕ٘ٞ ٚ 13ىبرا٘ؼ زر عبَ  2018ارتؼبؽبت آساز ٚ

زاز٘س [ .]2آٟ٘ب تیز ٘ب٘ ٛرا ثب اعتفبز ٜاس تئٛری غیزٔحّی

غیزذغی یه ِٚ ِٝٛیغىٛاالعتیه ثب ٔسَ ٔزتج ٝوغزی

االعتیغیت ٚ ٝتئٛری ٚیغىٛاالعتیه ٔزتج ٝوغزی

و ٝحبٚی ٔبیغ ثٛز را ثزرعی وزز٘س [ٔ .]6سَ ِ ِٝٛثب اػٕبَ

ٔسَعبسی ٕ٘ٛز٘س .حُ تحّیّی زر ایٗ ٔمبِ ٝثٚ ٝعیّٝ

تئٛری تیز اٚیّز ثزِ٘ٛی  ٚافُ ٞبٔیّت ٚ ٖٛثب تٛج ٝثٔ ٝسَ

تجسیُ الپالط ا٘جبْ ؽس ٜاعت.

وغزی ٙٞ ٚسع ٝغیزذغی ثٝزعت آٔس٘ .تبیج ایٗ تحمیك

عزیٛاعتبٚإٞ ٚ 9ىبرا٘ؼ زر عبَ  2017رٚؽی تحّیّی ثز

اثزات ٔزتج ٝوغزی٘ ،غجت جزْ ،عزػت ٔبیغ  ٚضزیت

اعبط آ٘بِیش  ٚ q-homotopyتجسیُ الپالط ثزای

غیزذغی را رٚی زأ٘ ِِٝٛ ٝٙؾبٖ ٔیزٞس٘ .تیج ٝلبثُ تٛجٝ

ثٝزعت آٚرزٖ  ٚتحّیُ ٔسَ ارتؼبؽبتی وغزی غؾبٞبی

ایٗ تحمیك ایٗ ثٛز و ٝزأٚ ِِٝٛ ٝٙیغىٛاالعتیه حبُٔ

ثشري ،ارائ ٝوززٜا٘س [٘ .]3تبیج ٔمبِ ٝزر ٔمبیغ ٝثب رٚػٞبی

جزیبٖ ثب ٔسَ ٔزتج ٝوغزی ٔمبزیز ثیؾتزی را ٘غجت ثٝ

ػسزی ٘تبیج ٔٙبعجی را ٘ؾبٖ ٔیزٞس.

ٔسَٞبی لجّی پیؼثیٙی ٔیوٙس .ثزای حُ ٔغئّ ٝزر ایٗ
14

یىی اس ٔغبئّی و ٝزر عیغتٓٞبی غیزذغی ٔغزح اعت

ٔمبِ ٝاس رٚػ تحّیّی-تمزیجی ٔمیبطٞبی چٙسٌب٘ٝ

ایٗ اعت ؤ ،ٝبوشیٕٓ زأ ٝٙارتؼبؽبت ٔ ٚیزایی عیغتٓ

اعتفبز ٜؽس ٜاعت.

زارای یه ارتجبط لٛی  ٚغیزذغی ٞغتٙسٕٞ .چٙیٗ ٘تبیج

پزٕٔٞ ٚ 15ٖٛىبرا٘ؼ زر عبَ  2017ارتؼبؽبت غیزذغی

ػسزی  ٚآسٔبیؾٍبٞی زر ثزذی ٔٛارز  ٚثب تغییز

ٚرق ٚیغىٛاالعتیه ثب ٔؼبزِ ٝعبذتبری ٔزتج ٝوغزی

فزوب٘ظٞبی تؾسیس ٘تبیج ٘شزیىی را ٘ؾبٖ ٕ٘یزٙٞس.

وّٛیٗٚٚ -یت را زر ٔمبِ ٝارائ ٝوزز٘س [.]7

زر [ٔ ]7ؼبزالت غیزذغی وٛپُ ثب تٛج ٝث ٝتبثغ تٙؼ

ثٝزعت ٔیآیٙس .ثزای حُ ٔؼبزالت ،اثتسا ثٚ ٝعیّ ٝرٚػ

ایزی 16ثٝزعت آٔسٜا٘س  ٚعپظ ثب اعتفبز ٜاس رٚػ ٌبِزویٗ

ٌبِزویٗ ٔؼبزالت زیفزا٘غیُ پبرٜای ثٔ ٝؼبزالت زیفزا٘غیُ

ٌغغتٝعبسی ؽسٜا٘سٕٞ .چٙیٗ اس رٚػ ٔمیبطٞبی

ٔؼِٕٛی وغزی تجسیُ ٔیؽ٘ٛس .زر ٟ٘بیت زر ایٗ ٔمبِٝ
24

چٙسٌب٘ ،ٝحُ تحّیّی ثزای ٚرق ثب تىیٌٝب ٜعبزٌ ٚ ٜیززار

اثزات ٔزتج ٝوغزیٚ ،یغىٛاالعتیغیت ٚ ٝپبرأتز ثؼس رٚی

ثٝزعت آٔس ٜاعت .زر ٟ٘بیت ٔؼبزالت زأ-ٝٙفزوب٘ظ ٚ

پبعد تیز تیٕٛؽٙى ٚ ٛزر ؽزایظ ٔزسی ٔرتّف ثزرعی

فبس-فزوب٘ظ ثزای حبالت تؾسیس سیزٞبرٔ٘ٛیه ،17عٛپز

ؽسٜا٘سٕٞ .چٙیٗ ا٘قبری ٕٞ ٚىبرا٘ؼ زر پضٞٚؼ زیٍزی

ٞبرٔ٘ٛیه ٚ 18تؾسیس ارائٔ ٝیؽ٘ٛس .رٚاثظ ثٝزعتآٔسٜ

ث ٝثزرعی ارتؼبؽبت آساز یه تیز تیٕٛؽٙى٘ ٛب٘ ٛثب ٔسَ

ثزای ٔغبِؼ ٝاثزات تحزیه ،پبرأتز ٔزتج ٝوغزی رٚی

ٚیغىٛاالعتیه ٔزتج ٝوغزی پززاذتٙس [ .]12زر ایٗ

پبعدٞبی فزوب٘غی ٚرق ٚیغىٛاالعتیه اعتفبز ٜؽسٜا٘س.

پضٞٚؼ اس ز ٚرٚػ ٘یٕ ٝتحّیّی  ٚػسزی ثزای حُ ٔغئّٝ

زر عبَ  2017ارتؼبؽبت غیزذغی تیز ثب ٔسَ وغزی تحت

اعتفبز ٜؽس ٜاعت .زلت رٚػ ػسزی ثب تٛج ٝث ٝرٚػ ٘یٕٝ

تأثیز تحزیه ٞبرٔ٘ٛیه زر [ٛٔ ]8رز ٔغبِؼ ٝلزار ٌزفتٝ

تحّیّی تأییس ٔیؽٛز .ثٝوبر ثززٖ رٚػ ٘یٕ ٝتحّیّی

اعت .زر ایٗ ٔمبِٔ ٝبزٚ ٜیغىٛاالعتیه تیزٞب ثب ٔسَ ٔزتجٝ

اعتفبز ٜؽس ٜثزای ؽزایظ ٔزسی ٔرتّف ٔؾىُ اعت.

وغزی س٘ز 19تٛفیف ؽس ٜاعتٔ .ؼبزالت زأ ٝٙثب اعتفبز ٜاس

اثزات ٔؾتك وغزی ،پبرأتز غیزٔحّی ٘ب٘ ٛرٚی تیز ٔغئّٝ

إِبٖ ٔحسٚز  ٚرٚػ ٞبرٔ٘ٛیه-ثبال٘ظ ثٝزعت ٔیآیٙس.

 ٚزر ؽزایظ ٔزسی ٔرتّف زر ایٗ ٔزجغ ثزرعی ؽسٜا٘س.
اججبری

تحمیك ؽسٜا٘س.

ٔسَ

ذٛاؿ ٚیغىٛاالعتیه ٔزتج ٝوغزی رٚی پبیساری  ٚزأٝٙ

ٚیغىٛاالعتیه زر٘ظز ٌزفت ٝؽس ٜزر ایٗ ٔزجغ ٔسَ

ثزرعی ؽ٘ٛس .زر عبَ  2017تأثیز ٔسَ ٚیغىٛاالعتیه

وّٛیٗٚٚ -یت ٔزتج ٝوغزی اعت .حُ ٔغئّ ٝثب اعتفبز ٜاس

ٔزتج ٝوغزی رٚی پیچؼ تیز زر [ٛٔ ]9رز ٔغبِؼ ٝلزار

رٚػ ٔمیبطٞبی چٙسٌب٘ ٝا٘جبْ ؽس ٜاعتٔ .غئّ ٝثزای

ٌزفت .ایٗ ٔمبِ ٝثٌ ٝغتزػ رٚػ ػسزی  LEM20زر حُ

حبالت تؾسیس زاذّی ٚ 25تؾسیس ثب تحزیه ذبرجی ثزرعی

پززاذت ٝاعتِٛ .ا٘سٚفغىی ٚ 21پبٚالن 22زر عبَ 2011

ؽس ٜاعت.

عبسٜٞبی لبة زارای ٔیزایی ٔزتج ٝوغزی را تحمیك وزز٘س

ارتؼبؽبت ریُ را ٜآ ٗٞثب ٔسَ ٔزتج ٝوغزی زر [ٛٔ ]14رز

[ .]10زر ایٗ تحمیك آٟ٘ب ٔؼبزالت زیفزا٘غیُ ٔزتج ٝوغزی

ٔغبِؼ ٝلزار ٌزفت .عیغتٓ ٔٛرز ٘ظز ثٚ ٝعیّ ٝیه تیز

را زر فضبی حبِت ٘ٛؽتٙس  ٚعپظ ث ٝحُ ٔغئّٔ ٝمسار ٚیضٜ

رٚی ثغتز ٚیغىٛاالعتیه ٔسَ ٔیؽٛز .زر ایٗ ٔمبِٝ

غیزذغی ثٝزعت آٔس ٜپززاذتٙس.

اثزات پبرأتزٞبی ٕ٘بی ٔزتج ٝوغزی ،عزػت ثبرٌذاری ٚ

ا٘قبری ٕٞ ٚىبرا٘ؼ زر عبَ  2017رفتبر یه تیز

 ...رٚی پبعد ثزرعی ؽسٜا٘س .ارتؼبؽبت غیزذغی ٚرق ثب

ٚیغىٛاالعتیه ٘ب٘ ٛرا تحت ؽزایظ ٔرتّف ٔزسی ٔٛرز

ٔسَ ٚیغىٛاالعتیه س٘ز ٔزتج ٝوغزی زر ٔزجغ []15

ثزرعی لزار زاز٘س [ .]11آٟ٘ب ثزای زر٘ظز ٌزفتٗ اثزات

تحمیك ؽس .ثزای ٔسَ غیزذغی ٚرق اثزات ایٙزعی زٚرا٘ی

ٔمیبط ٘ب٘ ٛاس تئٛری ٌزازیبٖ وز٘ؼ افالح ؽس 23ٜاعتفبزٜ

 ٚثزػ ٘یش زر٘ظز ٌزفت ٝؽسٜا٘س .ثزای حُ ٔغئّ ٝزر ایٗ

ٕ٘ٛز٘س .ثزای ٔسَعبسی تیز زر ایٗ ٔمبِ ٝاس ٔسَ تیز

ٔمبِ ٝاس رٚػ إِبٖ ٔحسٚز  ٚرٚػ ٞبرٔ٘ٛیه-ثبال٘ظ

تیٕٛؽٙىٔ ٚ ٛسَ ٚیغىٛاالعتیه وغزی وّٛیٗٚٚ -یت

اعتفبز ٜؽس ٜاعت .راعیریٕٗٞ ٚ 26ىبرا٘ؼ [ ]16ارتؼبؽبت

mech_mag@yahoo.com

ٕ٘ٛزارٞبی زأ -ٝٙفزوب٘ظ ٘یش رعٓ ٔیؽ٘ٛس تب اثزات

ٚیغىٛاالعتیه زر []13
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زر ایٗ ٔمبِ ٝپبیساری زر حبِت ٔب٘سٌبر ثزرعی ٔیؽٛز ٚ

ارتؼبؽبت

اعتفبز ٜؽس ٜاعتٔ .ؼبزالت تیز ثب اعتفبز ٜاس افُ ٞبٔیّتٖٛ

غیزذغی

ٚ

ٚرقٞبی

٘بسن

29
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غیزذغی پٛعت ٝاعتٛا٘ٝای ثب ٔسَ ٚیغىٛاالعتیه ٔزتجٝ

پززاذتٙس .آٟ٘ب اس ٔسَ تیز اٚیّز-ثزِ٘ٛی  ٚتئٛری غیزذغی

وغزی وّٛیٗٚٚ -یت را ٔغبِؼ ٝوزز٘س.

فٗ وبرٔٗ ثزای ٔسَعبسی ٔغئّ ٝاعتفبز ٜوزز٘س .زر ایٗ

آٟ٘ب زر حُ ٔغئّ ٝتزویجبت تؾسیس زاذّی را زر٘ظز ٌزفتٙس ٚ

ٔزجغ ثزای حُ ٔغئّ ،ٝپظ اس ٌغغتٝعبسی ث ٝرٚػ

ٔغئّ ٝرا ث ٝرٚػٞبی ػسزی حُ وزز٘س .ارتؼبؽبت

ٌبِزویٗ ،رٚػ ٔمیبطٞبی چٙسٌب٘ ٝاعتفبز ٜؽس ٜاعت.

غیزذغی تیز اٚیّز-ثزِ٘ٛی ٘ب٘ٚ ٚ ٛیغىٛاالعتیه ٔٛضٛع

٘تبیج ایٗ پضٞٚؼ إٞیت ٔؾتك ٔزتج ٝوغزی را زر

زیٍزی اعت و ٝزر ٔزجغ [ ]17تحمیك ؽس.

ارتؼبؽبت ٘ؾبٖ ٔیزازِٛ .ا٘سٚفغىی  ٚثبئ 29ْٛزر [ ]21ثٝ

زر ایٗ ٔزجغ ثزای ٔسَعبسی ٚیغىٛاالعتیه اس ٔسَ

آ٘بِیش زیٙبٔیه تیزٞبی وبٔپٛسیت ؽبُٔ الیٞٝبی االعتیه

ٔزتج ٝوغزی اعتفبز ٜؽس ٜاعت .زر ایٗ ٔمبِ ٝاثزات

ٚ

لغٕت

جبثٝجبیی اِٚیٔ ،ٝزتجٔ ٝؾتك وغزی ،پبرأتز عغح٘ ،غجت

ٚیغىٛاالعتیه زر ایٗ ٔمبِ ٝثب تٛج ٝثٔ ٝسَ

ضربٔت ث ٝع ... ٚ َٛرٚی تیز ٚیغىٛاالعتیه ثب تىیٌٝبٜ

ٚیغىٛاالعتیه وغزی س٘ز 30ا٘جبْ ؽس ٜاعتٕٞ .چٙیٗ اس

عبزٌ ٚ ٜیززار -آساز ثزرعی ؽسٜا٘سٕٞ .چٙیٗ ثزای حُ

ٞز زٔ ٚسَ اٚیّز -ثزِ٘ٛی  ٚتیٕٛؽٙى ٛثزای ٔسَعبسی تیز

ٔغئّ ٝپظ اس جساعبسی ٔؼبزالت زیفزا٘غیُ پبرٜای ،اس

زر ایٗ ٔمبِ ٝثٟزٌ ٜزفت ٝؽس ٜاعت .ثزای حُ ٔغئّ ٝزر ایٗ

تىٙیه پیؼثیٙی -افالح 27اعتفبز ٜؽس ٜاعت.

ٔمبِ ٝاس رٚػ إِبٖ ٔحسٚز اعتفبز ٜؽس ٜاعت.

ارتؼبؽبت  ٚزیٙبٔیه غیزذغی یه تیز ٔیىزٚ

ارتؼبؽبت آساز  ٚاججبری ٘ب٘ ِِٝٛ ٛوزثٗ زر ٔزجغ []22

ٚیغىٛاالعتیه ٔٛضٛع ٔمبِ ]18[ ٝاعت .زر ایٗ ٔمبِٝ

ثزرعی ؽس ٜاعت .زر ایٗ ٔزجغ رفتبر ٚیغىٛاالعتیه ثٝ

ٔسَعبسی یه تیز ثب ثٝوبرٌیزی ٔسَ ٚیغىٛاالعتیه

فٛرت ٔسَ وغزی زر٘ظز ٌزفت ٝؽس ٜاعت .ثزای

وغزی وّٛیٗٚٚ -یت  ٚثٝوبر ثززٖ افُ ٞبٔیّت ٖٛثٝزعت

ٔسَعبسی اس تیز اٚیّز -ثزِ٘ٛی  ٚتئٛری فٗ وبرٔٗ اعتفبزٜ

آٔس ٜاعتٕٞ .چٙیٗ ثزای حُ ٔغئّ ٝاثتسا ثب اعتفبز ٜاس

ؽس ٜاعت .ثزای حُ ایٗ ٔغئّ ٝاثتسا ٌغغتٝعبسی ثب

رٚػ ٌبِزویٗ جساعبسی ا٘جبْ ؽس ٚ ٜعپظ ثٚ ٝعیّٝ

اعتفبز ٜاس ٌبِزویٗ ا٘جبْ ؽس ٜاعت  ٚعپظ اس رٚػ

رٚػ ٔمیبطٞبی چٙسٌب٘ٔ ٝغئّ ٝحُ ؽس ٜاعت .زر ایٗ

ٔمیبطٞبی چٙسٌب٘ٔ ٝؼبزالت زیفزا٘غیُ وغزی ٔؼِٕٛی

ٔمبِ ٝاثزات تزْ ٔزتج ٝوغزی رٚی زیٙبٔیه ،زأ،ٝٙ

حُ ؽسٜا٘س.

فزوب٘ظ  ٚزٚؽبذٍی ثزرعی ؽسٜا٘سٕٞ .چٙیٗ ٚلٛع آؽٛة

زر ایٗ پضٞٚؼ یه تیز ٔیىز ٚو ٝثب اعتفبز ٜاس ٔسَ

ثب اعتفبز ٜاس ّٔیٙىٛف 28پیؼثیٙی ٔیؽٛز .ارتؼبؽبت عبسٜ

ٚیغىٛاالعتیه وغزی وّٛیٗٚٚ-یت ٔسَعبسی ؽس ٜاعت

عب٘سٚیچی ٚیغىٛاالعتیه ٔٛضٛػی اعت و ٝزر ٔزجغ

ثزرعی ٔیٌززز.

[ ]19تحمیك ؽس ٜاعت .عبس ٜاعتفبز ٜؽس ٜزر ایٗ ٔمبِٝ

تیز ٔٛرز ٘ظز زر ایٗ پضٞٚؼ ثب زر٘ظز ٌزفتٗ وز٘ؼٞبی

یه تیز اعت و ٝلغٕت ٚیغىٛاالعتیه آٖ ثب اعتفبز ٜاس

ذغی ،تئٛری تٙؼ وٛپُ افالح ؽسٔ ،)MCST31( ٜسَ

ریبضیبت وغزی ٔسَعبسی ؽس ٚ ٜثزای حُ ٔغئّ ٝزر ایٗ

ٚیغىٛاالعتیه ٔزتج ٝوغزی وّٛیٗٚٚ -یت ٔسَعبسی

ٔزجغ ،تىٙیهٞبی ػسزی اعتفبز ٜؽسٜا٘س.

ٔیؽٛز  ٚثب اعتفبز ٜاس افُ ٞبٔیّتٔ ،ٖٛؼبزِ ٝحزوت ثٝ

زر عبَ  2019جٛازی ٕٞ ٚىبرا٘ؼ [ ]20ارتؼبؽبت

فٛرت یه ٔؼبزِٔ ٝزتج ٝوغزی ثب ٔؾتمبت جشئی حبفُ

غیزذغی  ٚاججبری یه ِٚ ِٝٛیغىٛاالعتیه ثب ٔسَ ٔزتجٝ

ٔیؽٛزٔ .ؼبزِ ٝثٝزعت آٔس ٜثب اعتفبز ٜاس تزویت إِبٖ

وغزی و ٝحبٚی عیبَ ثٛز را ثزرعی وزز٘س  ٚثٔ ٝغبِؼٝ

ٔحسٚز  ٚتفبضُ ٔحسٚز حُ ٔیؽٛز و ٝزر ٞیچ یه اس

تأثیزات ٔسَ ٔزتج ٝوغزی رٚی تؾسیس اِٚی ٚ ٝثب٘ٛیٝ

پضٞٚؼٞبی ٌذؽت ٝاعتفبز٘ ٜؾس ٜاعت.

ٚیغىٛاالعتیه

پززاذتٙس.

ٔسَعبسی

تب٘غٛر تٙؼ ٔیىزٚ 32ٚ

اس ٟٔٓتزیٗ ٘ٛآٚریٞبی ایٗ ٔمبِٔ ٝیتٛاٖ ث ٝثزرعی اثزات

و ٝزر آٖ

ٔزتج ٝوغزی زر ٘شزیىی تؾسیس اؽبرٕٛ٘ ٜز٘ .تبیج ایٗ ٔمبِٝ

چزذؼ ٔتمبرٖٞ 33غتٙس و ٝث ٝفٛرت راثغٔ 4 ٝحبعجٝ

ٔیتٛا٘س ثٔ ٝسَعبسی زلیكتز ٔٛاز ٚیغىٛاالعتیه وٕه

ٔیٌزز٘س:

وٙس.

تب٘غٛر ٌزازیبٖ

𝜇

()4

 .2معادالت حرکت
زر ایٗ ثرؼ ٔؼبزالت حزوت یه تیز اٚیّز-ثزِ٘ٛی ٔیىزٚ
ثب ٔسَ ٚیغىٛاالعتیه ٔزتج ٝوغزی  ٚتىیٌٝب ٜعبز ٜثب
اعتفبز ٜاس رٚػ افُ ٞبٔیّت ٖٛثٝزعت ٔیآیٙس .تیز زر٘ظز
ٌزفت ٝؽس ٜیه تیز ث ٝع ، َٛچٍبِی𝜌ٔ ،س َٚاالعتیغیتٝ
ٔ ،Eس َٚثزؽی 𝜇  ٚعغح ٔمغغ ٔ Aیثبؽس .اس آ٘جب وٝ

و ٝزر راثغٝی ٔ l ،4ؤِف ٝثؼس 34تیز اعت .فزك ٔیؽٛز
یه ٘یزٚی ػزضی ٔتغیز ثب سٔبٖ رٚی وُ تیز ٚجٛز زارز ٚ
یه ٔیزاوٙٙسٚ ٜیغىٛس ٘یش رٚی عزاعز تیز ثزلزار اعت .ثٝ
ث ٝفٛرت راثغ 5 ٝثٝزعت ٔیآیس:

ایٗ تزتیت

ٞسف ٔؼبزالت ذغی تیز اعت ،ثبیس وز٘ؼٞبی ذغی تیز
زر٘ظز ٌزفت ٝؽ٘ٛس .وز٘ؼٞبی ذغی یه تیز اٚیّز ثزِ٘ٛی
ث ٝفٛرت راثغ 1 ٝزر٘ظز ٌزفتٔ ٝیؽٛز:

)̇

()5

(∫

زر راثغ٘ F ،5 ٝیزٚی ذبرجی اػٕبَ ؽس ٜثز تیز ٚ
ٔیزایی تیز اعت .ثب تٛج ٝث ٝرٚاثظ  2تب  ٚ 5اعتفبز ٜاس افُ

()1

ٞبٔیّتٔ ٖٛؼبزِ ٝحزوت ث ٝفٛرت راثغ 6 ٝثٝزعت ٔیآیس:
وز٘ؼ تیز،

و ٝزر راثغ،1 ٝ

𝜌

جبثٝجبیی تیز زر

راعتبی ػزضی ٞغتٙس .حبَ ثب تٛج ٝث ٝافُ ٞبٔیّت٘ ٖٛیبس
عیغتٓ ث ٝفٛرت راثغ 2 ٝثٝزعت ٔیآیس:

و ٝزر ایٗ راثغٝ

(𝜌∬∫

()2
)

(∫ 𝜌

(

) (

فزوب٘ظ ٘یزٚی تحزیه اعت .ثب تٛجٝ

ث ٝایٗ ٘ىت ٝو ٝتیز تىیٌٝب ٜعبز ٜاعت ؽزایظ ٔزسی ثٝ
فٛرت راثغٛ٘ 7 ٝؽتٔ ٝیؽ٘ٛس:
()7

و ٝزر ٔؼبزِٝی  T 2ا٘زصی جٙجؾی تیز  t ٚسٔبٖ ٞغتٙس.

ٔسَ ٚیغىٛاالعتیه وّٛیٗٚٚ-یت ٔزتج ٝوغزی ث ٝفٛرت

ا٘زصی پتب٘غیُ تیز (ٔ )Uیىز ٚثب تٛج ٝث ٝتئٛری تٙؼ

راثغٛ٘ 8 ٝؽتٔ ٝیؽٛز [:]11

وٛپُ افالح ؽس ٜث ٝفٛرت راثغ 3 ٝثٝزعت ٔیآیس:
[∫

()3
]

()8
و ٝزر ایٗ راثغٝ

)) (

̅

(

ٔزتجٔ ٝؾتك اعت ؤ ٝیتٛا٘س اس  0تب 1

تغییز وٙس  ̅ ٚضزیت ٚیغىٛاالعتیغیت ٝاعت.
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)

)

𝜇
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اعت و ٝا٘زصی جٙجؾی عیغتٓ ٘ٛؽت ٝؽٛز .ا٘زصی جٙجؾی

()6

)

(

31

ثب اعتفبز ٜاس راثغ ،8 ٝراثغ 6 ٝث ٝفٛرت راثغ 9 ٝثٝزعت

)

ٔیآیس:
𝜌
)

𝜇

(

̅ )

𝜇

(

()9
*

+

(

)

)

ػالٔت ((*)) ٚ

(̅
𝜌
𝜇

(̅
𝜌

و ٝزر ایٗ رٚاثظ
(( ~

𝜌
√

̃
𝜇

ضربٔت تیز اعت .زر ازأ ٝاس ٌذاؽتٗ
)) ثزای عبزٜتز ؽسٖ رٚاثظ فزف ٘ظز

ٔیؽٛز.

) (

ثزای حُ ٘ ٚتیجٌٝیزیٙٔ ،بعتتز اعت ٔؼبزِ ٝحزوت  9ثٝ

 .3حل معادله حرکت

فٛرت ثی ثؼس ٘ٛؽت ٝؽٛزٔ .ؼبزِ ٝحزوت ثی ثؼس را ٔیتٛاٖ

راثغ 10 ٝیه ٔؼبزِ ٝزیفزا٘غیُ پبرٜای ذغی ٔزتج ٝوغزی

ث ٝؽىُ راثغٛ٘ 10 ٝؽت:

اعت .ثزای ٌغغتٝعبسی ٔؾتك وپٛتٛ
)

اعتفبزٔ ٜیٌززز [:]23

(

[

(

()10

+

)

*

35

اس راثغ12 ٝ

(∑

()12
)

̃(

)

]

̃

)
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([

]

و ٝزر ایٗ راثغٕ٘ 𝛤 ٝبز تبثغ ٌبٔب،
و ٝزر آٖ:

(

)

یه

ؽٕبرٌ ٜبْ،

پبرأتز ٕ٘بزیٗ ٕ٘ D ٚبز ٔؾتك وپٛتٞ ٛغتٙس .ثٙٔ ٝظٛر
ٌغغتٝعبسی ٔؼبزِ ٝزیفزا٘غیُ  10اس رٚاثظ  13اعتفبزٜ

()11

ٔیٌززز:

√
𝜌
̃

√
𝜌

()13
]

)

(∑

[

]

[

ثب اعتفبز ٜاس رٚاثظ ٔ ،13ؼبزِ ٝزیفزا٘غیُ  10ث ٝفٛرت

رٚػ ٌبِزویٗ  ٚا٘تربة تٛاثغ ) (

راثغٌ 14 ٝغغتٝعبسی ٔیؽٛز (تغییز ٔتغیز

ٔغئّ ٝلبثُ حُ اعت:
()16

اعتفبزٔ ٜیؽٛز):

[

()14

)

(

)

(

)

])

ثزای حُ ػسزی زر ایٗ لغٕت تیز ٔیىز ٚاس جٙظ
اپٛوغی 36ثب ٔمبزیز ػسزی ٔٛجٛز زر  17ا٘تربة ؽس ٜاعت
[:]24

(∑

𝜇

(

()17

زر ازأ ٝاس رٚػ إِبٖ ٔحسٚز ثزای ٌغغتٝعبسی زر حٛسٜ
ٔىبٖ ث ٝفٛرت فزٔ 15 َٛاعتفبزٔ ٜیؽٛز:
) (

()15

) (

∑

) (

ؽىُ ٍٕٞ 1زایی رٚػ تفبضُ ٔحسٚز را ثزرعی ٔیوٙس:
ثب تٛج ٝث ٝؽىُ  1ثزای ٔمبزیز ٘تبیج تفبٚتی ٘سارز  ٚثٝ

) (

ٕٞیٗ زِیُ ٔیتٛاٖ ٌفت رٚػ تفبضُ ٔحسٚز ثزای

٘یش تؼساز

شکل  .1تررسی همگرایی روش تفاضل محدود ته ازای گامهای
̅

ٍٕٞزا ؽس ٜاعت .زر ازأ ٝثزای رعٓ
ٕ٘ٛزارٞب

زر٘ظز ٌزفت ٝؽس ٜاعت.

ؽىُ  2اثز ٔزتجٔ ٝؾتك وغزی را ثز پبعد ارتؼبؽبت آساز
تیز ٘ؾبٖ ٔیزٞس:
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تٛاثغ ٔٛرز اعتفبز ٜزر رٚػ ٌبِزویٗ اعت .ثب اعتفبز ٜاس

زمانی متفاوت

و ٝزر ایٗ راثغٝ

ػزك تیز ٔٛرز تحّیُ اعتٕٞ .چٙیٗ

ٔمسار  Nثزاثز ثب  3زر٘ظز ٌزفت ٝؽس ٜاعت.

ثززارٞبی سٔب٘ی ٞغتٙس و ٝزر

رٚػ تفبضُ ٔحسٚز ایجبز ؽسٜا٘سٕٞ .چٙیٗ

𝜌

شکل  .2اثر مشتق کسری روی ارتعاشات آزاد تیر میکرو
̅ .
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و ٝزر ایٗ راثغٝ
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ث ٝؽىُ راثغ16 ٝ
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ثب تٛج ٝث ٝؽىُ ٔ 2ؾرـ اعت ؤ ٝمسار ٔؾتك وغزی

ثب تٛج ٝث ٝؽىُ  4ضزیت ٔیزایی ٚیغىٛاالعتیه ٔیتٛا٘س

تأثیز سیبزی زر ٔیزایی عیغتٓ زارز ث ٝعٛری و ٝثب افشایؼ

ػبّٔی ٔؤثز زر ٔیزایی عزیغتز ارتؼبؽبت ثبؽسٕٞ .بٖعٛروٝ

آٖ زأ ٝٙارتؼبؽبت وبٞؼ یبفت ٚ ٝعزیغتز ٔیزا ٔیؽ٘ٛس.

ایٗ ػبُٔ زر ارتؼبؽبت ثب ٔسَ ٚیغىٛاالعتیه ٔؼِٕٛی

ؽىُ  3اثز ٔؾتك ٔزتج ٝوغزی را ثز ارتؼبؽبت اججبری تیز

تأثیزٌذار اعت زر ارتؼبؽبت عیغتٓٞبی ثب ٔسَ وغزی ٘یش

ٔیىز٘ ٚؾبٖ ٔیزٞس:

اثزٌذار اعت.
ؽىُ  5اثز ضزیت ٘یز ٚرا زر ٔغئّٛٔ ٝرز ثزرعی ٘ؾبٖ
ٔیزٞس:

شکل  .3اثر مشتق کسری روی ارتعاشات اجثاری تیر میکرو
̅ .

شکل  .5اثر ضریة نیرو در ارتعاشات اجثاری

ؽىُ ٘ 3ؾبٖ ٔیزٞس ؤ ٝزتجٔ ٝؾتك وغزی ٔیتٛا٘س
تأثیز فزاٚا٘ی ثز ارتؼبؽبت اججبری ٘یش زاؽت ٝثبؽس  ٚزأٝٙ
ارتؼبؽبت را ث ٝؽست تغییز لزار زٞس .زر ایٗ ؽىُ ٚ
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ؽىُٞبی ثؼسی ٔٙظٛر اس

فزوب٘ظ عجیؼی افّی اعت.

ثب تٛج ٝث ٝؽىُ ٔ 4یتٛاٖ اثز ضزیت

̅

را زر ارتؼبؽبت

̅

ثب تٛج ٝث ٝؽىُ ٔ 5یتٛاٖ ٘تیجٌ ٝزفت ضزیت ٘یز ٚزر
ارتؼبؽبت ٔغئّ ٝتیز ثب ٔسَ ٔزتج ٝوغزی ٘یش تأثیز فزاٚا٘ی
زارز.
ثزای ثزرعی اثزات ع َٛتیز اس پبرأتز

آساز ٔؾبٞسٕٛ٘ ٜز.

.

اعتفبزٔ ٜیؽٛز.

ؽىُ  6اثزات ایٗ ٔتغیز را ٘ؾبٖ ٔیزٞس:

شکل  .4اثر ضریة ̅ در ارتعاشات آزاد
.

شکل  .6اثر ضریة طول در ارتعاشات تیر
̅

.

ثب تٛج ٝث ٝؽىُ ٔ 6یتٛاٖ ث ٝاثزات ع َٛتیز زر ارتؼبؽبت

ؽىُ ٘ 7ؾبٖ ٔیزٞس و ٝفزوب٘ظ تحزیه ٔیتٛا٘س اثزات

آساز پی ثزز .ثب افشایؼ ع َٛتیز زأٛ٘ ٝٙعب٘بت  ٚسٔبٖ

سیبزی رٚی زأٝٙی ارتؼبؽبت زاؽت ٝثبؽسٟٓٔ .تزیٗ

٘ٛعبٖ وززٖ افشایؼ یبفت ٝاعت .ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝثب

٘ىتٝای و ٝاس ایٗ ؽىُ ثززاؽت ٔیؽٛز آٖ اعت و ٝاثزات

افشایؼ ع ٚ َٛوبٞؼ ضربٔت ،عرتی تیز وبٞؼ ٔییبثس

ٔزتجٔ ٝؾتك وغزی زر حبِتی و ٝفزوب٘ظ تحزیه ثٝ

پظ فزوب٘ظ عجیؼی ٘یش وبٞؼ ٔییبثس  ٚزأ ٚ ٝٙسٔبٖ

فزوب٘ظ تؾسیس ٘شزیه اعت ثغیبر ؽسیستز اعت ثٝعٛری

٘ٛعبٖ افشایؼ ٔییبثٙس.

و ٝزر حبِتی و ٝفزوب٘ظ تحزیه زٚر اس حبِت تؾسیس اعت

ؽىُ  7ثزای ثزرعی اثزات فزوب٘ظ تحزیه رٚی

ٔزتجٔ ٝؾتك تأثیز سیبزی رٚی پبعد ٘سارز ِٚی زرحبِتی وٝ

ارتؼبؽبت تیز رعٓ ؽس ٜاعت.

فزوب٘ظ تحزیه ٘شزیه ث ٝتؾسیس ؽس ٜاعت زأٝٙ
٘ٛعب٘بت ث ٝؽست اس ٔزتجٔ ٝؾتك تأثیز ٔیپذیزز.

(ب)

(الف)
شکل  .7اثر فرکانس تحریک در ارتعاشات تیر

̅

ثزای فحتعٙجی ٘تبیج ٔیتٛاٖ ثٔ ٝمبیغ٘ ٝتبیج ایٗ ٔمبِٝ

ایٗ ٔمبِ ٝثزای ٔؾتك وغزی ٘یش ایٗ پسیس٘ ٜؾبٖ زاز ٜؽس.

ثب افشایؼ ٔزتجٔ ٝؾتك وغزی ،زأٛ٘ ٝٙعب٘بت وبٞؼ
ٔییبثس و ٝایٗ ٘تیج ٝزر ٔزجغ [٘ ]11یش ث ٝاثجبت رعیسٜ
اعتٕٞ .چٙیٗ ثب افشایؼ ع ٚ َٛوبٞؼ ضربٔت ،عرتی
تیز وبٞؼ ٔییبثس و ٝثبػث وبٞؼ فزوب٘ظ عجیؼی
ٔیؽٛز  ٚا٘تظبر ٔیرٚز زأ ٚ ٝٙسٔبٖ ٘ٛعبٖ افشایؼ یبثٙس
و ٝایٗ ٘ىت٘ ٝیش زر ؽىُ ٕٞ ٚ 6چٙیٗ ٔزجغ [ٔ ]11ؾبٞسٜ
ٔیؽٛز.
زر ٔٛرز تأثیز پسیس ٜتؾسیس رٚی اثزات ٔزتجٔ ٝؾتك وغزی
تب ث ٝحبَ تحمیمی ا٘جبْ ٘ؾس ٜاعت أب آٔبثیّی زر ٔزجغ
[٘ ]3ؾبٖ زاز ؤ ٝیزایی ثب ٘شزیه ؽسٖ ث ٝحبِت تؾسیس

ثب اعتفبز ٜاس حغبثبٖ وغزی ٔیتٛاٖ ٔسَٞبیی زلیكتز ٚ
ثب ا٘ؼغبفپذیزی ثیؾتز ثزای ٔیزایی زر ٔٛاز
ٚیغىٛاالعتیه ارائٕٛ٘ ٝز و ٝیىی اس ایٗ ٔسَٞب ٔسَ
وّٛیٗٚٚ -یت ٔزتج ٝوغزی اعت .زر ایٗ پضٞٚؼ اس رٚػ
تفبضُ ٔحسٚز اعتفبز ٜؽس ٜاعت و ٝزر پضٞٚؼٞبی لجّی
وٕتز ٔٛرز تٛج ٝلزار ٌزفت ٝاعت٘ .تبیج ایٗ ٔمبِٔ ٝیتٛا٘س
زر ٔسَعبسی زلیكتز ٔٛاز ٚیغىٛاالعتیه وبرثزز فزاٚا٘ی
زاؽت ٝثبؽسٕٞ .چٙیٗ ٘ؾبٖ زاز ٜؽس و ٝتأثیز ٔؾتك ٔزتجٝ
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ثب زیٍز ٔمبالت پززاذت .زر ٔٛرز ؽىُ ٔ 2ؾبٞس ٜؽس وٝ

 .6جمعبندی و نتیجهگیری

نشرية علمي صوت و ارتعاش  /سال نهم /شمارة هفدهم 1 ................................ 1399 /

 .5صحتسنجی نتایج

ثغیبر ٟٔٓتز ٔیؽٛز  ٚتأثیزٌذاری ؽسیستزی زارز و ٝزر

35

 اججبری فسقٚ  حبِت ارتؼبؽبت آسازٚز زٞ رز زرٛٔ ٗای

ر اس تؾسیسٚوغزی زر حبِت تؾسیس ثغیبر ؽسیستز اس حبِت ز

َ تیز ٘یش اسٛ عٚ االعتیهٛیغىٚ  ضزیت ٔیزایی.سٙٔیو

.اعت

ٕی را ایفبٟٔ  زر ٔیزایی ٘مؼٝس وٙغتٞ بییٞزیٍز پبرأتز

ٝاٖ ثٛ زر ثرؼ لجُ ٔیتٜ ؽسٝبی ارائٞزارٕٛ٘ ٝ ثٝجٛثب ت

ٖ ٘تبیج ٘ؾب.سٙٙب ٘تبیج تغییز ٔیوٟ٘ ثب تغییز آٚ سٙٙٔیو

 ثب. وغزی زر ٔیزایی پیثززٝ ٔؾتك ٔزتجٝجٛاثز لبثُ ت

ؼ ضربٔت آٖ ثبػثَٞ تیز یب وبٛ افشایؼ عٝس وٙٞٔیز

 ٔؾتك وغزی ٔیزایی ارتؼبؽبت عزیغتز رخٝافشایؼ ٔزتج

.٘سٛعبٖ ٔیؽٛ٘ ٝٙٔ زاٚ ٖعبٛ٘ ٖافشایؼ سٔب

.ؼ ٔییبثسٞ ارتؼبؽبت ٘یش ؽسیسا وبٝٙٔیٗ زإٙچٞ ٚ ٜزاز
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