
 دینامیک سازه اه

  هفته اول:

 هثاحث دیٌاهیک ساسُ ّا کلیات هزتَط تِ ارائِ 

 ساسُ ّا یّذف اصلی تحلیل دیٌاهیک

  رٍضْاي تحلیلاًَاع 

 ٍیضگیْاي اصلی هسائل دیٌاهیکی

 فزهَل تٌذي هعادالت حزکت دیٌاهیکی

  هفته دوم:

 SDOFتحلیل ارتعاضات آساد سیستن ّاي یک درجِ آسادي 

 یک سیستن دیٌاهیکی  اصلیاجشاي 

 تعییي هعادلِ حزکت یک سیستن دیٌاهیکی ) یک درجِ آسادي داراي هیزایی ٍیسکَس(

 دیٌاهیکی یک سیستن تزرسی تاثیز ًیزٍّاي ثقلی در هعادلِ حزکت

 دیٌاهیکی یک سیستن تزرسی تاثیز حزکت تکیِ گاّی در هعادلِ حزکت

 هزٍري تز جثز اعذاد هختلط

 سوم:هفته 

 ارتعاضات آساد فاقذ هیزایی تحلیل

 تحلیل ارتعاضات آساد داراي هیزایی  

 سیستن ّاي داراي هیزایی حذ تحزاًی

 سیستن ّاي داراي هیزایی سیز حذ تحزاًی

 سیستن ّاي داراي هیزایی فَق حذ تحزاًی

 هیزاییتعزیف پاراهتز کاّص لگاریتوی  استْالک ٍ استفادُ اس آى در تعییي ًسثت 

 هفته چهارم : 
 تحلیل پاسخ سیستن یک درجِ آسادي ًسثت تِ تارگذاري ّارهًَیک

 تحث پیزاهَى راُ حل تکویلی )ّوگي(



 تحث راجع تِ جَاب اختصاصی هعادلِ حزکت

 تذست آٍردى جَاب کلی

 تحلیل پاسخ سیستن یک درجِ آسادي داراي هیزایی ٍیسکَس ًسثت تِ  تار ّارهًَیک

 پنجمهفته 
 حالت تطذیذتحلیل پاسخ 

 تزرسی اصَل کار ضتاب سٌج ّا ٍ جاتجایی سٌج ّا

 جذا ساسي ارتعاش

 (TR)قاتلیت اًتقال 

 (IE)کارایی سیستن جذاساسي ارتعاش 

 هفته ششم: 
 تزرسی رٍضْاي هحاسثِ ًسثت هیزایی ٍیسکَس

 رٍش هیزایی ارتعاش آساد

 رٍش تشرگٌوایی تطذیذ

 یا عزض ًَاردٍش ًین تَاى 

اري تٌاٍتی تا استفادُ اس تسط تار تِ سزي ّاي فَریِ هثلثاتی ٍ ذًسثت تِ تارگ تحلیل پاسخ یک سیستن یک درجِ آسادي
 حالت تا هیزایی ٍیسکَس ٍ فاقذ هیزایی دٍ ًوایی در 

  هفته هفتم :

 هزٍر ٍ تاستیٌی هطالة گذضتِ

 تزم تزگشاري اهتحاى هیاى

  هفته نهم:

 پاسخ ًسثت تِ تار ضزتِ اي تحلیل

 طثیعت کلی تار ضزتِ اي

 رسن هٌحٌی تاریخچِ سهاًی پاسخ ًسثت تِ تار ضزتِ اي 

 تزرسی اّویت ًسثت دٍام تار ضزتِ اي تِ دٍرُ تٌاٍب ارتعاش آساد ساسُ

 تزرسی تار ضزتِ اي هستطیلی یا پلِ اي

 تزرسی تار ضزتِ اي هثلثی

 هفته دهم: 
 ٍ طیف ضَک ٍ طزیقِ تَلیذ آًْاهعزفی طیف پاسخ 

 تحلیل تقزیثی پاسخ ًسثت تِ تار ضزتِ اي تزاي ضزتِ ّاي تا دٍام کن

 پاسخ ًسثت تِ تار دیٌاهیکی کلی تا استفادُ اس  رٍضْاي رٍیْن گذاري تحلیل

 تحلیل در حَسُ سهاى



 تحزاًی فزهَل تٌذي اًتگزال دٍّاهل تزاي سیستن ّاي فاقذ هیزایی ٍ داراي هیزایی سیز

 رٍش عذدي ارسیاتی اًتگزال ٍ پاسخ دٍّاهل

 هفته یازدهم:
 هعزفی هجوَعِ ّاي هًَتاصي اجسام صلة

 تعییي خَاظ تعوین یافتِ در هجوَعِ ّاي هًَتاصي اجسام صلة

 سیستن ّاي هتطکل اس هجوَعِ ّاي هًَتاصي اجسام صلة یتعییي تار کواًط

 هعزفی سیستن ّاي داراي ًزهی پیَستِ

 تعییي خَاظ تعوین یافتِ در سیستن ّاي داراي ًزهی پیَستِ

 در سیستن ّاي داراي ًزهی پیَستِ یتعییي تار کواًط

 تزرسی رٍاتط هزتَط تِ خَاظ دیٌاهیکی تعوین یافتِ در حالت کلی

 هفته دوازدهم:
 تحلیل ارتعاش یک سیستن تعوین یافتِ تا استفادُ اس رٍش رایلی

 ارتعاضی ساسُ تِ رٍش رایلیًحَُ اًتخاب ضکل 

 هعزفی رٍش رایلی اصالح ضذُ در تحلیل ارتعاش سیستن ّاي تعوین یافتِ

 هفته سیزدهم: 
 فزهَل تٌذي هعادالت حزکت سیستن چٌذ درجِ آسادي

 ضزایط تعادل دیٌاهیکی سیستن ّاي چٌذ درجِ آسادي

 هعزفی هاتزیس ّاي جزم، سختی، هیزایی

 هحَري ٍ هعزفی هاتزیس سختی ٌّذسیتزرسی اثزات تار 

 هفته چهاردهم:
 ارسیاتی هاتزیس ّاي خَاظ ساسُ اي سیستن ّاي چٌذ درجِ آسادي

 خَاظ االستیک: ًزهی ٍ سختی

 هفاّین پایِ اي ساسُ اي

 (، تقارى در هاتزیس ّاي ًزهی ٍ سختیBettiاًزصي کزًطی، قاًَى تتی) 

  هفته پانزدهم:

 در یک سیستن چٌذ درجِ آساديتطکیل هاتزیس سختی 

 خَاظ جزم: هاتزیس جزم هتوزکش ٍ هاتزیس جزم ساسگار

 خَاظ هیزایی در سیستن ّاي چٌذ درجِ آسادي

 تارگذاري خارجی : تارّاي گزّی استاتیکی ٍ تارّاي گزّی ساسگار

 هفته شانزدهم: 
 خَاظ سختی ٌّذسی



 تقزیة خطی ٍ سختی ٌّذسی ساسگار

 تٌذي خَاظ ٍ ًحَُ فطزدُ ساسي استاتیکیاًتخاب فزهَل 

 هفته هفدهم: 
 هزٍر هثاحث طزح ضذُ ٍ رفع اضکال

 


