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 کیده چ

ابرسازهسازی  مدلای  بر.  هستند  ونقلحملدر خطوط    هاسازه  نی ترمهمکی از  ی  ستایخود ا  یهای کابلپل ی  روش اجزا  بر مبنای  هااین 

-و مدل استفاده از روش تیر اساسی .یان است مان  عرشه  زیساتر در مدلبیش  اهتفاوت این روش. های مختلفی وجود داردشیوه دود،مح

جمله   از  عرشه  کامل  مدلشیوهسازی  مرسوم  کابلی  پل  عرشه  سازی های  اهای  ابرسازهبه    باتوجه  هستند.  ستایخود  این  ب اینکه  ا  ها 

بدهانه بلند ساخهای  رفتا ته میسیار  بررسی  دینامیکی  شوند،  اهمیت  آنهار  بالیاب  از  استی  بنابرا رخوردار  تأثیر    حاضر  پژوهشدر    نی؛ 

مورد بررسی قرار گرفته  با استفاده از تحلیل مودال  سون  رام  بیل   ادبودیپل    های اصلیفرکانسبر    عرشه  سازی های مختلف مدلوشر

سازی بر پایه روش اجزای  لمدجهت  شده است. بتنی تشکیل  طرفین و یک دال ر د دیفوال  تیرشاه واز داین پل  کامپوزیت  عرشهاست.  

تیر و دال بتنی  اهامل شکل عرشه ش  اولدر رویکرد  .  استفاده شده است   متلبنویسی  محیط برنامهو    زاپنسی  بازمتنافزار  از نرم  محدود

-لدمه  عرش  اب  معادل  مکانیکی  مشخصات مان تیر و با  وسط العرشه ت  دومرد  در رویک   .ه است سازی شدمدلتوسط المان پوسته و تیر  

  ثقلی ناشی از وزن پل   اثر بارگذاری  درنظرگرفتنبا استفاده از تحلیل مودال    سپس  .ت فر و اصالحات جرم روی آن انجام پذی  دسازی ش

او  عنوانبه محاس  .شدبررسی    لیهشرایط  است    انگریب نتایج    ،اول  مود  پنج  فرکانس  هببا  مدل  رغمعلی  کهآن  مودی  شکل  های  اینکه 

ین برآورد نزدیک  ؛ اما ااسته رفتار واقعی سازه  ب ی ترکینزدهای دارای پاسخ، زی کامل عرشهسامدل تند، اماسهگوناگون شبیه یکدیگر 

واقعیت محاسباتی    ،به  هزینه  پرداخت  ش  همچنین  ت.اسباالتری    مراتببهمستلزم  لیه، اوی  گذاربار   ایطشر  درنظرگرفتن  د کهمشخص 

 . ی اصلی پل نداردها فرکانسنی بر  أثیر چندات

 .معادل ریبه روش ت   یسازمدل ؛کامل عرشه یسازمدل ؛تحلیل مودال ؛ایستا کابلی خود هایپل :کلمات کلیدی 

 

 مقدمه -1
کابلی  لپ شبکه  ی  یهاسازهابرهای  از  کلیدی  قسمتی  که  می  ونقلحملهستند  تشکیل  ادهندرا  قپلین  .  با  د رجاابلیت  ها  ر  ا 

ارتباط  هانهد بلند،  میی بهای  را فراهم  نقاطی  در  نمایندن  بهبود  ایده  بود.    تصوررقابلیغگذشته    که  یا زنجیر جهت  از طناب  استفاده 
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اده ستفا اهدرچاها و  های بادبان کشتیهای دور در مهار دکلست و از گذشتهینچندان جدید  های افقی یا عمودی  المان  باربری  ظرفیت

ایتال   ۱6۱۷در سال    .[ ۱]ت  سا  شدهیم ورانتیوس  المان  یاییمیالدی  از  در آن  پلی کرد که  به ساخت  اقدام  بار  اولین  مایل    هایبرای 

.  [2]   نموداستفاده  های آهنی برای ساخت پل  از سیموین برای اولین بار  گ سمارک    ۱۸2۳در سال  .  ده بودجهت مهار عرشه استفاده ش

های معلق  پلتعدادی از  به عنوان نوعی سیستم مکمل در  ابلی خود ایستا،  های کسیستم پلالگوی  در اواسط قرن نوزدهم، استفاده از  

 . [2]کار گرفته شد.  باد به  جهت افزایش سختی و پایداری کلی در مقابل

نوآورانه    ی هاحلراهاین واقعیت ضرورت توسعه  .  پل در آلمان غربی تخریب شده بود  ۱۵000طی جنگ جهانی دوم بالغ بر  در  

سازه  این  بازسازی  مبرای  ایجاب  را  در زمان کوتاه  از سیستبه همین سبب  کرد.  یها  استفاده  ایستا  مایده  روشی   عنوانبه  کابلی خود 

  اولین پل . [2]  در کانون توجه قرار گرفت مجدداً زمان ساخت و نصب کوتاه، زیبایی و هزینه نسبتاً کم ون  یب مزایایی چ کارآمد برای ترک 

متر   ۱۸۳برداری رسید. دهانه اصلی این پل به بهره توسط طراحی آلمانی به نام دیچینجر ساخته و در سوئد  ۱9۵6کابلی مدرن در سال  

هایی به مراتب بزرگتر را فراهم نموده است.  دهانه احداث پل کابلی باامکان های نوین، یابی به فناوریامروزه گسترش دانش و دست بود. 

یانگ  ۱۱0۴با دهانه    توان به پل راسکی در روسیهمی  ی مثالبرا با دهانه  متر و پل  طراحی  .  [۳] متر اشاره نمود  ۱0۸۸تسه در چین 

-به طرز چشمگیری به آگاهی از ویژگی  ،نظیر زلزله و باد  ییی با ماهیت دینامیکبارهاها در مقابل  سازه، ایمن و اقتصادی این ابرصحیح

از    .[ ۴]   استها  سازهاصولی این  در طراحی دینامیکی    ی، تحلیل مودال اولین قدم اساسها بستگی دارد. به عبارت دیگرنهای مودال آ

پل مرده  بار  دیگر  در حدود  سویی  وا   90الی    ۸0های کابلی  بار  کل  پل را شامل  رد  درصد  بارگذاری  پیش    که  شودمیبر  نوع  از هر 

 . نمایدثر  أمت آن رانتایج  تواند می ال مودمنظور کردن این اثر در تحلیل  و [۵] شودمیوارد سازه ر ب نظیر زلزله و باد دیگری دینامیکی

شیوه برای تحلیل  بهترین    عنوانبهمحدود    ی ، روش اجزاها و عرشهطیف وسیع مقاطع و اشکال مورد استفاده در برج  بهباتوجه

و استفاده از دو    ،تیر  یک المان  استفاده از  هایی نظیر، شیوهسازی عرشهت مدلهج،  ه همین منظورب  .[ ۴]   شودمودال در نظر گرفته می

در این میان  .  [ 6,  ۴]ه است  توسعه پیدا کردتیر    با المان پوسته وسازی کامل  و مدل  با اصالح جرم المان تیر  فاده از  تیر، استالمان  سه  

مدل  قبال پژوهشگرانا عرشه  به  روشبسازی  مدل  ه  و  اصالح جرم  با  معادل  عرشه بیشتیر  بوسازی کامل  است.  تر  مبده  د اثرای  ر  ل 

  [ 9]اسماعیل و همکاران  عات  الطروش تیر معادل و در ماز    [۸] ران  هیزل و تو و    [۷]پهلوان و همکاران  ،  [6]کاران  مدایک و همطالعات  

ع، رویکرد پژوهش حاضر مقایسه  ضوبا توجه به این مو   سازی کامل عرشه استفاده شده است.مدلروش    از  [۱0]   نیاعمران و کرانی  و

به عنوان شرایط اولیه  ثقلی  گذاریدر دو حالت لحاظ و عدم لحاظ باراین دو روش  رسون بر مبنایپل یادبود بیل ام نتایج تحلیل مودال

   خواهد بود.تحلیل 

 مورد مطالعه پل یمعرف -2

  ۱206با طولی بالغ بر   این پلب شده است. انتخا سازی و تحلیل رسون جهت مدلبیل ام ادبودیپل  هش،پژو رای نیل به اهداف ب

این پل  . [۱۱] نماید ایلینویز را به هم متصل می ۱۴6و  ایالتی میسوری  ۳۴و بزرگراه  پی واقع شده استسیسیمتر بر روی رودخانه می

سبب  200۳ر  دسامب  ۱۳در   به  شد.  گشوده  ترافیک  روی  ا  بر  مهم  عنونقش  به  پل  ررگاگذ  نا ین  اصلی  میه  وسیسیودخانه   پی 

برج،    دواین پل از  .  [ 6] ای در طراحی آن به شدت مورد توجه قرار گرفت  ات لرزهظمالحنیومادرید،  خیز  لرزه  یدر منطقه   آنقرارگیری  

  شایان د  باشنمتر می  ۷/۱۴2متر و    6/۳۵0های میانی و کناری به ترتیب داری طول  دهانه  پایه تشکیل شده است.  ۱2و  ل  عدد کاب  ۱2۸

 و  لی از حرکت انتقا چهارگاه در پایه شماره ؛ چراکه تکیهی انتقالی ایلینویز منظور نشده استدهانهنرم افزاری پل  ذکر است که در مدل

,  6]  قسمت کابلی پل دارد. همچنین این قسمت تاثیرات بسیار اندکی بر پاسخ دینامیکی کندطولی پل جلوگیری نمیحول محور  وراند

ها جهت استخراج مساحت هر یک از کابل دهند.  نشان می  ن راو مشخصات مقاطع آ  شماتیک پلنمای  ترتیب  به  (  2)  و  (۱)   شکل  .[۱2

استفاده شده است.    [ ۱0]  کرانی  نیاعمران و حسینی و    [۱۱] و همکاران    چناز مطالعه  ها به عرشه و پایلون  نقطه اتصال آنو مختصات  

نین جهت منظور کردن اثرات  همچ.  هستند گیگاپاسکال    ۱99/ 9مگاپاسکال و مدول االستیسیته    ۱۸60  تسلیمها دارای مقاومت  کابل

کابلشکم از  دادگی  رابطهها،  با  مطابق  معادل  االستیسیته  است  (۱)  مدول  شده  ا[ 6]  استفاده  در  جهت  .  پژوهش  حجم  ین  کاهش 

گیگاپاسکال منظور    6/۱9۸ها  مدول االستیسیته معادل همه کابل  (۱)  گیری از محاسبات به دست آمده از رابطهنگینمحاسبات، با میا

 است.  شده
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در این فرمول 
cE   مدول االستیسیته مصالح کابل ،    طول کابلوزن واحد ،

xL   ،طول تصویر افقی کابل
cA  مساحت مقطع کابل و  

cT    و مقاوت فشاری    متر0/ 2۸به ضخامت    تنیدهدال بتنی پیشوزیت بوده و از یک  مپ اکع  نواز    عرشه پل  .استنیروی موجود در کابل

 .الف نشان داده شده است. 2ل  که در شک  [6]  تیرهای طولی تشکیل شده است، تیرهای عرضی و شاهمگاپاسکال ۴۱/ ۳6
 

 
 . [12]  ل یادبود بیل امرسونی پطول  نمای . 1شکل 

 

 
 (ب) (الف)

 . [ 6]  مقاطع برجرشه، ب: الف: مقطع ع، یادبود بیل امرسون مقاطع پل . 2شکل 

 عددی سازی دلم -3
رفتار    (اساسی  ر)تی   تیر معادل با اصالح جرم  روشبه  سازی  مدلو    کامل عرشه  سازیر این بخش با استفاده از دو رویکرد مدلد

یک    اپنسیز  الزم به ذکر است.  بررسی شده است  ۳.۳.0ویراست    اپنسیز  افزارنرممحیط برنامه نویسی متلب و    در  رسونبیل ام  ادبودیپل  

افزار  این نرم ده است.زه تحت زلزله طراحی شهای عملکردی خاک و سازه سیستمبه طور تخصصی در حو   و است ی محدوداجزا  افزارنرم

افزار به  ی مهم که از جمله مزایای این نرم. این نکتهاست باز    صورت بهآن    یسی نوبرنامههمگان بوده و کد  رایگان در دسترس    صورت به

با    نمایندمینیا از آن استفاده  ر توسط افرادی که در سراسر دزااف تکمیل تدریجی این نرم  الح کمبودها وسبب شده که اصرود  شمار می

 .  ای صورت پذیردالعادهسرعت فوق

 

 

 

 مل عرشه سازی کامدل -۱-۳
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کامل  رویکرددر     ب   ،عرشه  ع دال  شاتنی  و  پوسته  المان  توسط  ال  رهاییت هرشه  توسط  تیر  کناری  عم  ومان  لحاظ  د  لکر با 

تر به واقعیت  رفتار سازه هرچه بیش  ها در محل واقعی خودجرمیافتن  اختصاص  در این رویکرد با  اند.  سازی شدهمدلها  ت آن کامپوزی

   یک خواهد بود.دنز

 ش تیر اساسی سازی عرشه با رومدل -2-۳

برد، باال می  شدتبها اتی رمحاسب یاهشتالو بوده چیده  ار پی ن بسیکامل آسازی  یت هندسی و فیزیکی عرشه، مدلماه بهباتوجه

ا  های تیر باز المانرویکرد تیر اساسی در  . [۴]  اند عه پیدا کردهسازی عرشه توسسازی شده جهت مدلدهرویکردهای سا ین منظور برای ا

ارتی  به عبرسد.  ها میکابل  عرضی به محل  توسط المان صلب  هک  شوده میاستفاد  سازیجهت مدلعرشه  با  نیکی معادل  ات مکامشخص

-محاسبه می  حور قوی و ضعیفنرسی حول مممان ای   و  ، مساحت(با تبدیل بتن به مقطع معادل فوالد )یا بالعکس، در این روش  دیگر

المو    شود اختصاصابه  تیر  مپیچش  سختی  همچنین  ابد. یمی  ن  رابطه    معادلقطع  ی  با  مطابق  اصالحاتی  انجام  الما  (2)با  تیر به    ن 

-تصل میمالمان صلب به تیر توسط  اهجرم این گیرد. المان تیر قرار میدر طرفین  زمتمرک به صورت  نیز   عرشهجرم  . یابدمیاص تصاخ

مرکز  ن تیر برابر با فاصله بین الما ها تا مرکزجرمدی وی عمفاصله  .ستشان داده شده اتیر اساسی معادل شده ن( ۳)  شکل در . [ 6]  شوند

   .[6]  برش عرشه اصلی خواهد بود  جرم و مرکز
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sE  فوالد،مدول االستیسیتهJ ادل،ت پیچشی مقطع معثابeqJ ،ثابت پیچشی اصالح شده مقطع 

Lو طول دهانه اصلی پل
w  به است. قابل محاس (۳)  که مطابق با رابطه استثابت تابیدگی مقطع 
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ممان  yyIه،حت مقطع تبدیل یافتمسا Aر خنثی تا مرکز دال بتنی،تا  فاصله بین eتیرها، ور شاهبه مح ر محوله صفا d(، ۳)  رابطه در 

و یعادل حول محور قونرسی مقطع مای
zzI استع تبدیل یافته محور ضعیف مقط ممان اینرسی حول.   

 

 

 

 

 
 . [ 6]  سازی عرشه به روش تیر اساسیماتیک مدلنمایش ش. 3شکل 

 

اصالح   ( ۴ی ) رابطه توسط معادل   این پارامتر در مدل تیر، متمرکزعیت با ممان اینرسی اجرام واق شه در عربه سبب تفاوت ممان اینرسی  

   .[6] بدیا نقطه مرکزی تیر اختصاص میو به شده 

(۴ )                                                                     j mj jI I= − 

  متمرکز ممان اینرسی جرمی جرم  jIو ( ۵)بطه  را  قابل محاسبه از و  امj ر حول محوعرشه ممان اینرسی جرمی   mjI(،۴)  رابطهر د

 . آیدبدست می (6) ه از رابطهک  است امj ر وحول مح
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(6)                                                                      22j LI M r= 

(،6)و    (۵)  رابطهدر  
miI محلی  هایمحورهر جزء عرشه حول  ی  اینرسی جرم  نمما ،ءجز  مختصات 

im وجرم هر جز عرشه  ء 
ir  

عم محوردی  وفاصله  تا  جزء  هر  عرشصات  مختای  همرکز  همچنین   .است  هاصلی 
LM  و  قدارم متمرکز  جرم   rجرم  عمودی  فاصله 

جهت    قفودو رویکرد  با در نظر گرفتن    مورد نظر  پلاجزای محدود    مدل  (۴شکل )در    .استهای مختصات  رک از محو ی   رمتمرکز تا ه 

مدل عددی  ه کاالزم به ذکر است در رویکرد عرش  .داده شده است نشان    یزپنسا فزار  امدر نرسازی عرشه  مدل   ۸2۴المان،    ۷۴9از  مل 

و   صلب  266گره  است که  تشکیل شد  لینک  حالی  در  این  است،  اساسیه  تیر  و  ۴۱2المان،    2۷۷از    رویکرد  صلب    ۱6۴  گره  لینک 

 تشکیل شده است. 

 
  

 (ب)                                                                                        (الف)

 سی، ب: رویکرد عرشه کامل. ، الف: رویکرد تیر اساامرسون لیب یادبود مدل اجزای محدود پل .4شکل 

 تحلیل مودال  -4
در این    ده است.شاده  فتمود اول اس  نجپخراج  تساجهت  genBandArpack   گرحلتحلیل مودال و  از    ورکل مذی پهت تحلیل دینامیکج

با    و پنج مود اول سازه  رشه کامل استفاده شده استسازی ع دن مدل عددی از رویکرد مدلهنگام کرجهت بهنخست  در گام    وهشپژ

ساسی محاسبه  پارامترهای مربوط به رویکرد تیر اه هنگام شددل بهگام دوم مطابق مدر  . رفته استگ  قرار  مقایسهین مورد مطالعات پیش

 است.  شدهمقایسه ها پژوهشبا سایر    نآتایج ن و

 ی نجس صحت  -۱-۴
  د( کررویترین  لکام  عنوانبه) ف مدل اجزا محدود پل با عرشه کاملختلفرکانس مودهای مسازی، سنجی مدلجهت صحتاین بخش در 

رچند  ه   .است  ارش شدهپل گز  فهای مودهای مختل د متفاوتی برای فرکانسف، اعدالعات مختدر مطال.  مقایسه شدشین  لعات پیبا مطا

مقایسه قرار  نس مودهای مختلف با میانگین مطالعات پیشین مورد  معناداری با یکدیگر ندارند؛ در این پژوهش فرکاتفاوت  داد  ین اعکه ا

 د. رپیشین دا هایپژوهشطابق بسیار خوبی با ت  نتایج پژوهش حاضر است مشخص (۵شکل )و  (۱)  از جدولور که ط نماته است. هگرف 

 با مطالعات پیشین. )پل با عرشه کامل( محدود پژوهش حاضر   اجزای مقایسه فرکانس مدل.  1ول  جد

 (Hz) فرکانس 
 پژوهش 

 مود اول  دوم  مود مود سوم  مود چهارم  پنجم  مود

 [ 6] دایک و همکاران  290/0 ۳۷0/0 ۴6۸/0 ۵۱6/0 ۵۸۱/0

 [ ۱۳]ان کارون و هم ۳26/0 --- ۵۱0/0 --- ۵9۵/0

 [ ۱۱] مطالعه چن و همکاران  ۳۳9/0 ۴/0 ۴۸۴/0 ۵۷۳/0 602/0

 [ ۸]هیزل و توران  26۷/0 ۳۷9/0 ۴۵2/0 ۵26/0 ۵66/0

 میانگین مطالعات  ۳0۵/0 ۳۸۳/0 ۴۷9/0 ۵۳۸/0 ۵۸6/0

 ( کامل شه عرسازی  وهش حاضر )مدلژپ ۳00/0 ۴0۵/0 ۵۱۳/0 ۵20/0 ۵۵۳/0

 درصد خطا  6/۱ ۷/۵ ۱/۷ ۴/۳ 6/۵
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 (ب) (الف)
 . [6]ن پژوهش حاضر، ب: مطالعه دایک و همکارا اول، الف: مودسه  تغییر شکل مقایسه   .5شکل 

 سی روش تیر اساادل در مع عرشه تمشخصامحاسبه  -2-۴
ان  سازی اطمیناز صحت مدل  و  گرفت   مورد مقایسه قرار  سازی پل با رویکرد عرشه کامل با مطالعات پیشیندر قسمت قبل نتایج مدل

  مقطع  مشخصات مکانیکی( ۳) و(  2)  کالسیک مقاومت مصالح و نیز روابط  فاده از روابطاست و با توجه به رویکرد عرشه کاملشد.  حاصل

   .استخراج شده است( 2جدول )به شرح  د(تن به فوالتبدیل از ب) عرشهدل امع

 دل. عرشه معا. مشخصات 2جدول  

 ار مقد شرح 

2 ت مساح
m۸۵/۱ 

4 قوی ان اینرسی حول محور مم
m۸۸۷۸/0 

4 فضعی  ممان اینرسی حول محور
m۱۸/۱0۵ 

4 ثابت پیچشی 
m0۵۱۱/0 

 m۳۴/۱ و مرکز برش فاصله بین مرکز جرم 

تمرکز  صورت مه که در رویکرد تیر اساسی ب  است منظور شده تن بر متر  26شه با توجه به مقطع آن،  جرم واحد طول عر در این پژوهش 

  و به مدل   ه است صورت پذیرفت  ( 6)تا    (۴) مان اینرسی جرمی مطابق با روابط  م  یر قرار گرفته است. همچنین اصالحالمان تدر طرفین  

در درجات  مجموع جرم به سازه در رویکرد تیر اساسی، مرکز جرم و از اختصاص صحیح جرم  در ادامه جهت اطمینان  است. هشداعمال 

مشخص است،   ( ۴و )  ( ۳اول )از جد طور کههمان.  فته استر مقایسه قرار گمورد شه کامل ل با عرزی پسایکرد مدلا روگانه بآزادی شش

-مدلسازی کامل عرشه و  که در هر دو رویکرد مدلاست    ذکرانیشا  .هستنددر این زمینه    کسانییاً  هر دو رویکرد دارای نتایج نسبت

و شرایط    ها کابل  سطح مقطع   مساحت  ،هابرجخصات مکانیکی  مش،  هندسهاز قبیل  سایر مشخصات سازه  ،  تیر اساسیبه روش    سازی

 کامالً بر یکدیگر منطبق هستند.  رزی م
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 . سازی عرشه لف مدلردهای مخترویکپل در  هاز. مقایسه مرکز جرم س3جدول  

 تای طولی راس رویکرد 
(m) 

 راستای عرض 
(m) 

 ارتفاع

(m) 
 99/۳9 2۳/۱۷ 00/۳۱۸ کامل  عرشه 

 ۳۱/۳9 2۳/۱۷ ۸2/۳۱۷ اسیاس  رتی

 . سازی عرشهرویکردهای مختلف مدلسازه پل در  گانه درمجموع جرم در درجات آزادی شش . مقایسه 4جدول 

 ستایرا انتقالی رویکرد 

7)  طولی
10 kg) 

 راستای عرض

(7
10 kg ) 

  یراستای عمود

(7
10 kg ) 

 ی طولیی راستادوران

(10 2
10 .kg m ) 

  یعرض دورانی راستای

(12 2
10 .kg m ) 

 دیعمودورانی راستای 

(12 2
10 .kg m ) 

 06۷/۱ 0۷6/۱ 962/۱ 29۱/۳ 29۱/۳ 29۵/۳ کامل  هعرش
 06۳/۱ 0۷2/۱ 9۷۳/۱ 2۸۷/۳ 2۸۷/۳ 29۸/۳ اسی اس  تیر

 با مطالعات پیشین  ر اساسی ه روش تیسازی بمدلر دپل  س سازه فرکان  مقایسه -۳-۴
به روش تیر اسا( پنج فرکانس اول پل در رویکرد مدل۵)   در جدول .  ایسه قرار گرفته است قن مورد مهای پیشی هشپژوسی با  سازی 

نتایج مطال  همچنان  قبولقابلاگرچه نتایج این روش با تقریبی    ستطور که مشخص اناهم نزدیک استبه  ی  دامنه   ، ولیعات پیشین 

   .باشدمی ترپل با عرشه کامل بیشسازی ویکرد مدلبت در این روش به نسخطا 

 با مطالعات پیشین. ( یر اساسیتویکرد ر)محدود پژوهش حاضر  اجزای مقایسه فرکانس مدل. 5 جدول

 (Hz) فرکانس 
 پژوهش 

 اول مود  مود دوم  د سوم وم مود چهارم  پنجم  مود

 [ 6] دایک و همکاران  290/0 ۳۷0/0 ۴6۸/0 ۵۱6/0 ۵۸۱/0

 [ ۱۳]کاران ون و هم ۳26/0 --- ۵۱0/0 --- ۵9۵/0

 [ ۱۱] ن و همکاران مطالعه چ ۳۳9/0 ۴/0 ۴۸۴/0 ۵۷۳/0 602/0

 [ ۸]یزل و توران ه 26۷/0 ۳۷9/0 ۴۵2/0 ۵26/0 ۵66/0

 میانگین مطالعات  ۳0۵/0 ۳۸۳/0 ۴۷9/0 ۵۳۸/0 ۵۸6/0

 ( اسییکرد تیر اسرو) وهش حاضر پژ ۳2۴/0 ۴2۱/0 ۴۳۴/0 ۴۷9/0 ۵۷۵/0

 رصد خطا د 2/6 9/9 ۴/9 9/۱0 ۸/۱

 ولیه تحلیل مودال شرایط ا عنوانبهال بار ثقلی حالت اعمر دل  پس سازه فرکانمقایسه   -۴-۴
شرایط    عنوانبهلت اعمال و عدم اعمال بار ثقلی  ادر دو ح  سیتیر اساعرشه کامل و    رویکرددر    را  ه پلس اول سازفرکان   پنج  ،(6)  جدول

   هد.دینشان م وداله تحلیل میولا
 سی تیر اسا شه کامل و ر ع  رویکرددر مود اول  5فرکانس . مقایسه 6جدول  

 . شرایط اولیه تحلیل عنوانبه ثقلی  رظ با در حالت لحاظ و عدم لحا 

 مود 
 (%)دو رویکرد  فاختال (Hz) ی س رویکرد تیر اسا (Hz) رویکرد عرشه کامل

 بدون اعمال بار ثقل  اعمال بار ثقل  عمال بار ثقل ابدون  اعمال بار ثقل  مال بار ثقل عبدون ا عمال بار ثقل ا
 0/۸ ۸/۳ ۳2۴/0 29۸/0 ۳00/0 2۸۷/0 اول
 0/۴ ۳/۱ ۴2۱/0 ۴0۱/0 ۴0۵/0 ۳96/0 دوم

 ۴/۱۵ 0/20 ۴۳۴/0 ۴0۳/0 ۵۱۳/0 ۵0۴/0 سوم  
 9/۷ ۸/۱۱ ۴۷9/0 ۴۵۴/0 ۵20/0 ۵۱۵/0 چهارم 
 0/۴ ۵/0 ۵۷۵/0 ۵۴6/0 ۵۵۳/0 ۵۴9/0 پنجم

-به نظر می  حالت عدم لحاظ بار ثقلی دارند.با یکدیگر در  تطابق نسبتاً خوبی  مود سوم،  است دو رویکرد جز در    صطور که مشخهمان

 رویکرد تیر اساسی   در  عرشهمعادل    در محاسبه سختی پیچشی مقطع  (2رابطه )تقریبی بودن    پیچشی بودن ماهیت مود سوم و  رسد

عنوان شرایط اولیه تحلیل مودال در    به  ثقلی  ر که با  حالتیدر    .است سوم  رد در مود  رویک   دو  بیشتر   خطای   ایجاد  یلدالاز جمله    ،[۱۴]
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نیز تسری پیدا م  دموه  بو رویکرد  اختالف دود،  نظر گرفته ش  با،  در رویکرد عرشه کاملهمچنین    د. کنیچهارم    عنوان بهی  ر ثقللحاظ 

تح اولیه  مودالشرایط  فرکان  چشمگیرییر  تغی  لیل  در  ایجاد  پل  های  سدر  و  است  درصدی    ۴کاهش  باعث    الت ح  ن ی حادترنکرده 

گونه بیان نمود که رویکرد تیر  توان این؛ بنابراین میدباشصد میدر   ۸این عدد در رویکرد تیر اساسی    فرکانس در مود اول شده است.

   باشد.تر میرویکرد عرشه کامل به شرایط اولیه تحلیل حساسس با سی در قیااسا

 گیری نتیجه -5
  عنوان بهقلی  ثحالت لحاظ و عدم لحاظ بار  در دو  و    عرشه کاملو    ر اساسید تی و رویکرد  درسازی عرشه  مدل  وهش حاضر تأثیرر پژد

دن  هنگام کرجهت بهنخست  گام  منظور در  ن  ی بد  ت.ر گرفرد بررسی قرامودال پل یادبود بیل امرسون مونتایج تحلیل    برط اولیه  شرای

پنج مود  فرکانس  ز  افزار اپنسیمحدود پل در نرم  ایجاد مدل اجزایس از  پو    شداستفاده    رشه کاملعسازی  مدل عددی از رویکرد مدل

از مدل  ه  بعدی با استفاد  گام ر  د  افزاری اطمینان حاصل شد. مدل نرم  و از صحت  گرفتقرار    مقایسهمورد  ین  ش عات پیبا مطال  اول سازه

اهنگام شده،  به تیر  رویکرد  به  مربوط  محاسبه  ساپارامترهای  از  پ و  سی  محدودس  اجزای  مدل  سایر  مودال    تحلیلنتایج    ایجاد  با  آن 

عیت  رشه به واقعکامل مقاطع و مصالح  ازی  سبب مدلساگرچه به    عرشه کاملد  ویکرردهد که  شان میننتایج    شد.قایسه  مها  پژوهش

و  تر  زدیکن مطالعات  بوده  با  بهتری  دارد،همخوانی  مستلزم    پیشین  محاسباتی بیشهزپرداخت  اما  دیگر؛  .است تری  ینه  در    از سویی 

قرار دارد.   قبولابلقای کماکان میزان خطا در بازه  یول تر استبیشکامل  نسبت رویکرد عرشه ا به طدامنه خ هرچندساسی ر ایرویکرد ت

-میهای سازه  سر در فرکانباعث تغییمودال    شرایط اولیه تحلیل  عنوانبهلحاظ بار ثقلی    ،ر هر دو رویکردد  که  مشخص شد   مچنین ه
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