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سنجش تنش هر  یبرا دیو ساخت سازه ها با ی طراح  نیبه عنوان مهندس
روش سنجش سطح  نیا .دیآشنا باش ی مودال به خوب زیسازه با آنال

تست   نی از مهم تر ی ک یامر ساده به نظر برسد اما  یدر ابتدا دیشا ی ارتعاش 
 .سازه است یر یقبل از بکارگ یها

آن   یو کاربردها لیسنجش و تحل نیشما را با ا میدار ی مقاله سع  نیا در
 .دی. همراه ما باشمیآشنا کن

 

 ست؟ یمودال چ زیآنال 1#

  ی و چگونه انجام م ستیچ یدیق زیآنال ایمودال  زیپاسخ به سوال آنال در
مقدار لرزش اجسام و فرکانس  نی تع  یبرا زیآنال نیا که  می بگو دیشود با

  یو ساختمان ساز  یخودرو ساز  ع یصنا  در شود و ی لرزش آن ها استفاده م
 .دارد  یادیز اریکاربرد بس

جسم چقدر بوده   کی که سطح ارتعاش  میکند تا بدان  ی کمک م  زیآنال نیا
و   هیتجز  ای زیآنال گرید انیب به .م یکن ادیز ایآن را کم و  ازیصورت ن در که

ها در حوزه فرکانس   ستمیس ی کینام ید ات یخصوص ی مودال، بررس  لیتحل
 .دارد یادیز  یکاربردها است که

هنگام اتصال به  لیلرزش بدنه اتومب یر یتوان به اندازه گ ی طور مثال م  به
شدن توسط بلندگو   کی اتاق هنگام تحر کیسر و صدا در  یالگو ای کریش

 لیو تحل هی گفت که تجز  دیساده تر با حیتوض کیعنوان  به .اشاره کرد
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است  ستمیس ی ع یطب یمحاسبه فرکانس ها یروش ساده برا کیمودال، 
سازه، شروع به ارتعاش  ایدستگاه  کیکه در آن  ییها  فرکانس ی عنی

شود  ی باعث م زیآنال نیا .کند ی م  نی به مراتب پائ یروهایبا ن دیشد
موردنظر شما مخرب و    یکاربردها  یتوانند برا ی کدام فرکانس ها م دیبدان

 .خطرناک باشند

 

کند   ی کمک م  یدر صنعت ساختمان ساز  زیآنال نیطور مثال استفاده از ا به
  ازیدر صورت ن  ایو  ریخ ایسطح استحکام ساختمان خوب است  میبدان تا
 .مینده  ای میده شیسطح استحکام را افزا دیبا

  ایو  ی موج  ،یتوان به صورت ضربه ا ی را معموال م  کی تحر  یها گنالیس
روش ها   نیاز هر کدام از ا استفاده کرد که یو تکه تکه طبقه بند ی نوسیس

 .کاربرد خود را دارند
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 مودال  زیآنال  شرفتیپ 2#

مانند شتاب   یی متشکل از حسگرها   یمدرن امروز  یدیق  زیآنال یها ستمیس
به تماس  ازیشوند ن ی م  باعث لودسل ها و مبدل ها هستند که سنج ها،

 .تست وجود نداشته باشد نیدر ح

کار   نیا یبرا  یفتوگرامتر  وی استر  یها نیدورب ای زریل برومتریاز و استفاده
  داده ها و مبدل آنالوگ به یجمع آور  ستمیس نیهمچن .مرسوم است زین
  ی ابزار آنالوگ استفاده م یها گنالیکردن س تالیج ی د یبرا تال،یجید

با   یی ها انهیآن ها از را لیو تحل هیمشاهده داده ها و تجز یبرا .شوند
 .شود ی پردازشگر قدرتمند استفاده م 

 یکه دارا (SIMO) کار با استفاده از روش موسوم ن ی ا کیطور کالس به
  کی  نکهیا ی عنیشود   ی است، انجام م  ی و چند خروج  یتک ورود ستمیس

نقاط را  گریتوان پاسخ د ی وجود دارد که با استفاده از آن م کی تحرنقطه 
 .کرد یر یآن ها را اندازه گ فرکانس کرده و افتیدر

  ع ی )لرزاننده( منجر به توز کریش  نیکه استفاده از چند  دیاست بدان بهتر
 .شود ی م یر ی بهتر در اندازه گ ی کپارچگیدر کل ساختار و  یانرژ  کنواختی

  یهمه حالت ها کسانیممکن است به طور  کریتک ش کیاز  استفاده
 .کند کی را تحر ستمیس کی ی ارتعاش 
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 وجود ندارد؟ یبار  چی ه یدیق زیچرا در آنال 3#

 آن محاسبه کرده و یی را به تنها ستمی س ی عیطب یمودال فرکانس ها زیآنال
 .دی گو ی ها به صورت گزارش به شما م

 تنها  سازه ها وجود دارد و یاست که برا ی لیتحل نی مودال ساده تر لیتحل
  ای دیتشد  یاست که به شما گزارش فرکانس ها  نی کند ا ی که م یکار 

 .دهد ی را م ستمیس ای سازه  کی رزونانس 

 

 مودال در صنعت ساختمان زیآنال 4#
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 یسازه و ساختمان برا کی ی کل یمودال از جرم و سخت زیآنال ی طور کل به
  ی شما م به کند و ی مختلف سازه استفاده م  ی ارتعاش یدوره ها افتنی

در  ی عیاز ارتعاش به صورت طب ی ساختمان در چه فرکانس کی که  دیگو
 .ردیگ ی حالت خود قرار م نیتر  فیضع

  با کرده و رهیوجود دارد را ذخ نیکه در زم ی ارتعاش  یفرکانس ها زیآنال نیا
 .دهد ی کند، مطابقت م  ی م  جادیکه در سازه ا ی فرکانس

که   یی سازه را تا جا دیباشد، با شتریب نیفرکانس سازه از فرکانس زم اگر
 در و دیکن  تیشود، تقو  ی کمتر م نیارتعاش آن از زم ی عیفرکانس طب

 ازیباشد، ن نیزم یعیطب ی مقابل اگر فرکانس سازه کمتر از فرکانس ارتعاش 
 .مستحکم شده است ی به خوب ساختمان و ستین  یکار  چیبه انجام ه

با   ی لرزش مصنوع جادیساختمان و ا ی فرکانس ارتعاش  نی زمان تع در
 .داخل ساختمان نباشد  ی )لرزاننده ها( بهتر است کس  کرهایش
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 مودال در انواع خودرو زیآنال 5#

 

  کاربرد .معروف است  زین کینامیدر خودروها به آزمون الکترود  زیآنال نیا
و   ی س یموج الکترومغناط یحالت ها نی تع یدر خودروها برا زیآنال نیا

  .شود ی اتاقک و بدنه خودروها استفاده م  در لرزش است که یفرکانس ها
را  نیتواند، استحکام ماش ی مودال در خودروها م  لیاز روش تحل استفاده

 .نشان دهد ادیدر سرعت باال و لرزش ز

 در شود، ی م  ادیز اریکه سرعت خودرو بس ی زمان دی دان ی که م  همانطور
  زیآنال نیکند و با استفاده از ا ی م دنیمواقع بدنه آن شروع به لرز ی برخ

سرعت خاص چقدر است تا آن را   کیلرزش در  شدت   شود که ی معلوم م 
 .کنترل کنند
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در  ی راحت و حت ی لیکه اگر لرزش خودرو کنترل نشود، خ دیکن توجه
 .سنگ کوچک کنترل آن از دست خارج خواهد شد کیبرخورد با 

 

 مودال  لیاستفاده از تحل یکاربردها  6#

 

 کاربرد شود و ی استفاده م  ی مختلف  ع ی در صنا زیآنال نیا می که گفت همانطور
 .متفاوت است  گریکدیبا  ع ی صنا نیآن در هر کدام از ا

 :موردال عبارتند است از لیو تحل هیتجز  یکاربردها

 مدل ها  ی دگیچیپ کاهش •
 فرکانس  نی تع •
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 پاسخ ی نیب شیپ •
 سازه  اصالح •
 رو ین نی تع •
 یصنعت  یها  ستمیاشکال س رفع  •
 ی سازه ا ریز رابطه •
 ت یحساس لیتحل •

 یان یپا سخن

شما  اریمودال در احت زیآنال نهی را در زم یدیمطلب اطالعات مف نیا در
 .میقرار داد ی خوانندگان گرام

کند   ی ساختمان و خودرو ها م تیبه امن یاد یکمک ز ز یآنال نیاز ا استفاده
  شرفتهیپ ی سازندگان سازه ها  ایکارخانجات خودرو  ی تمام  امروزه و

ساختمان در   ایخودرو  مقاومت کنند تا ی استفاده م  زیآنال نیاز ا ی ساختمان 
 کند. دایپ شیبرابر انواع ارتعاش ها افزا


