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Abstract: In this paper a technique for simultaneous determination of elastic constants (Young’s modulus and Poisson’s ratio) for 
different materials is suggested based on experimentally measured two or more natural modes of transverse vibration of beams with 
rectangular or round cross sections. It utilizes the derived  from Timoshenko’s differential equation universal relation )(snω  for the 

free transverse vibration of stubby beams, where rn
Ls

c
=    is a dimensionless parameter of a beam, dependent on its length L  , 

radius of gyrationr  of the beam cross section and so called  frequency-correlated number cn that can be obtained from the solution 

of transcendental frequency equation arising from the boundary conditions imposed at the beam’s ends, as well as accounting for the 
number of frequency. All these give an opportunity to derive Young’s modulus and Poisson’s ratio by approximating the 
experimental frequencies using least square method without utilization of torsion mode frequencies,  that are essential for samples of 
round cross section,. Examples of calculation for beams from Al-alloy 2014 and gray cast iron are presented.  
Kew words: Timoshenko beam, natural frequency, universal relation, impulse excitation technique, Young’s modulus, Poisson ratio 

 
 

1. Увод 
 

Една от най-бързите и лесно изпълняемите динамични 
методики за определяне на еластичните константи на 
материалите се базира върху експериментално определяне 
на честотите на собствените форми на напречните 
трептения на образци с правоъгълно или кръгло сечения. 
Предлагания безразрушителен подход дава възможност да 
се запази изследвания образец и да се използва при по-
нататъшните изследвания на материала му или за други 
цели. Подходът е особено полезен при изучаването на 
еластичните характеристики на съвременни композитини 
материали пред вид тяхното голямо разнообразие и 
различни механични свойства. 

В настоящата работа се представят най-характерните 
особености и приложения на тази методика. 
 
2. Теоретични основи на метода 

 
За провеждане на експеримента образецът се закрепва 

в нодалните точки на съответната собствена форма на 
колебанията така, че да се осигурят граничните условия на 
една свободна греда. Самото възбуждане на трептенията на 
гредата може да се осъществи импулсно (лек отсечен удар) 
или хармонично. 

Честотното уравнение на напречните трептения на 
късата греда се базира върху известното уравнение на 
Тимошенко [1],  което отчита влиянието на срязващите 
сили и инерцията на завъртанията на елементите на късите 
греди. В серията публикации [2,3,4,5] е представено 
извеждането на така наречената „универсална честотна 

зависимост“ )(snω , позволяваща бързото пресмятане на 
собствените честоти на напречните трептения на греди при 
всякакви гранични условия. В универсалната зависимост 
участва безразмерен параметър на гредата: 

(1)                                 
rn

L
s

c

= , 

където: L  е дължина на гредата, r е инерционен радиус на 
сечението на гредата; cn е т. нар. честотно число, получено 
от решението на уравнението за определяне на собствените 
форми на трептене на гредите.  

Честотното число отчита граничните условия и 
поредността на собствената честота. Например, за греда на 
шарнирни опори то е равно на поредния номер на 
собствената форма ....3,2,1=cn . За свободна греда 

... , 4.5   3.50001,    2.499753,    , 1.505619=cn и т.н.  
Споменатата универсална зависимост се получава чрез 
пренебрегване на последния член в уравнението на 
Тимошенко и има вида: 
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коефициент на формата, отчитащ разпределението на 
тангенциалните напрежения (� = 6/5 за правоъгълно 
сечение; � = 10/9 за кръгло сечение), ν е коефициент на 
Поасон. 

При отчитане на последния член на уравнението на 
Тимошенко, към универсалната зависимост се добавя още 
един множител  λ , явяващ се в качеството на уточняващия 
коефициент на универсалната зависимост (2): 
 

(3)                          λωω λ ⋅= nn
)(    , 

 
където 

 

( )( ) ( ) ( )( )( )( )z zz

νκ
νκνκνκλ +++

++++++++=
1211

1416112121 222

 

При следващата итерация, проведена чрез заместване 
на зависимост (3) в последния член на уравнението на 
Тимошенко, се получава нов уточняващ коефициент µ  и 
зависимостта придобива вида: 

 (4)                              µωω µ ⋅= nn
)(    , 

където: 
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Следвайки така представения алгоритъм итерациите 
могат да се продължат до получаване на удовлетворяващата 
точност. Проведените в [4,5] експерименти със серия греди 
с различни дължини показват, че универсалната зависимост 
със съответните уточняващи коефициенти практически 
съвпада със зависимостта дадена в стандартите на ASTM 
[6] в областта на дългите греди, но апроксимира по-добре 
експериментално определените честоти при по-късите 
греди. 

За определяне на модула на еластичност се изисква 
предварително познаване на коефициента на Поасон. Ако 
той е предварително неизвестен, то ASTM стандартите 
предлагат първо да се пресметне модула на плъзгане G  
чрез определяне на честотата на фундаменталната усукваща 
форма, а след това да се използва итерационната процедура 
за Е  и ν , съгласно известната зависимост  
 

(5)
                                

1
2

−=
G

Eν  

 
до удовлетворяване с необходимата точност на 
зависимостта между еластичните константи на изотропен 
материал. Това предполага използване на образци с 
призматично сечение и също така  налага ограничения 
върху размерите на образците, а при образци с кръгло 
сечение възбуждането на усукващата форма се постига 
много трудно.  

Удобството на универсалната зависимост (2) се 
състои в това, че тя дава възможност както за отчитане на 
граничните условия, така и на номера на собствената 
честота. В тази връзка основната цел на настоящата 
публикация е да се  проверят възможностите за пресмятане 
на Е  и ν  чрез експериментално определяне на няколко 
(най-малко две) собствени честоти на образците. Начините 
за постигане на тази цел са дадени долу. 
 
3. Приложение на метода 

Долу е направено сравнение на резултатите, получени по 
предлаганата методика, с данните получени и публикувани 
от други научни колективи. 
 
3.1. Апробиране на универсалната зависимост 
 

За апробиране на универсалната зависимост 
използваме дадените в [7] еталонни стойности за честотите 
на първите три собствени форми на напречните трептения 
на греда със следните характеристики: 
  
-  шарнирно закрепване: т.е. 3,2,1=cn ; 

-  размери: mh 2= , mb 2= , mL 10= ; 

-  еластични константи и плътност на материала  

GPaE 200= , 3.0=ν , 3/8000 mkg=ρ . 

Получените със зависимост (2) резултати (дадени в херци πω 2nnf = ), както без отчитане, така и с отчитане на 
коефициентите λ  и µ  с представените по-горе размери и 
други данни за греда от източник [7], са представени в 
Табл.1 в сравнение с резултатите от този източник. 
 
Табл. 1 Сравнение на честотите по първите 3 собствени 
форми на напречни вибрации с тези получени въз основа на 
зависимост (2): 
 

 Mode Frequency, Hz Frequency ,Hz 

Benchmark [5] 
(1) 

fn 
(2) 

fn*λ 
(3) 

fn*μ 
(4) 

1F 42,65 42,553 42,608 42,609 

2F 148,15 146,057 147,707 147,782 

3F 283,47 273,909 281,408 282,251 

 
На Фиг.1 е показано относителното отклонение на 

получените честоти от [7]. От Фиг.1 се вижда, че 
отклонението от еталонните стoйности, особено за втората 
и третата честота, намалява с въвеждането на уточняващите 
коефициенти λ и μ. 

 
Фиг.  1. Относително отклонение на получените честоти 

въз основа на зависимост  (2) от дадените в [7]. 

Също така може да се направи извод, че използването 
на коефициента µ не допринася съществено за намаляване 
на отклонението от фундаменталната честота, което се 
запазва в рамките на 0.09%, т.е както е отбелязано в [5], при 
пресмятане по първата честота е достатъчно използването 
универсалната зависимост с коефициента λ .   
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3.2. Използване на универсалната зависимост за 
определяне на модула на еластичност и коефициента на 
Поасон.   
 

За едновременното определяне на модула на 
еластичност и коефициента на Поасон се предлага да се 
извърши апроксимация на експериментално получените 
данни за първите няколко честоти по метода на най-
малките квадрати. Решението е направено в “MatLab” като 
се използва процедурата lsqcurvefit [8]. Методът се състои в 
следното: 
     - след измерване на размерите на образеца, по (1) се 
пресмятат стойностите на безразмерния параметър “s”, 
съхранявани съответно във вектора sdata, за определените 
собствени честоти, съхранявани във вектора fdata; 

     - съставя се фукция ),( spfunivfn =  с която да се 
апроксимират табличните данни, където funiv  е 
универсалната зависимост (2) с корекционният коефициент λ , а във вектора p=[E ν] са включени неизвестните 
параметри; 

    - стойностите на параметрите се определят така, че 
разликата между стойностите получени по горната формула 
и тези от експеримента да е възможно най-малка, т.е търси 
се минимум на целевата функция (6). 

(6)            
∑ −= =
m

i
ii fdatasdatapfunivpf

1

2)),(()(
 

За решаването на задачата използваме алгоритъма  
„ levenberg-marquardt”, който не изисква задаването на 
интервални ограничения.  

На Фиг.2 е представен резултата от използването на 
процедурата за еталонната греда. Използвани са честотите 
от Табл.1, колона 3. Получените стойности за 
Е=199.9993GPa  и ν=0.3 отговарят на първоначално 
заложените стойности за материала.   
 

 

Фиг.  2. Получени стойности за Е и ν чрез апроксимиране 
на универсалната зависимост λ*nf  на еталонна греда 
2х2х10 m, ρ=8000kg/m3. 

3.3 Други експериментални изследвания 

По описаната по-горе методика са пресметнати 
еластичните константи на образци с кръгово напречно 
сечение от няколко материала. 
 
3.3.1 Образци от алуминиева сплав Al2014-T6  
 

От прокат ф12 (алуминиева сплав марка 2014) са 
отрязани и струговани образци с дължини съответно 224, 
164.9 и 113.14mm. За тази марка алуминиева сплав в базите 

данни1 е записано, че стойностите за модула на 
еластичност, определени при опън (Et) и натиск  (Ec) се 
различават с около 2% (Еt=72.4GPa, Ec=73.8GPa). 
Цитирана е средна стойност на модула на еластичност 
Е=73.1GPa и стойност за коефициента на Поасон ν=0.33. За 
плътността на материала е дадена стойност 2800 kg/m3.  

При експериментиране с най-дългия образец 
(ф11.08х224 mm) са получени първите 6 собствени честоти, 
както следва:  

Hzf 7.10171 = ; Hzf 0.27632 =  ; Hzf 4.53173 =  ; 

Hzf 4.85974 = ; Hzf 125215 = ; Hzf 170056 = . 

Взимайки първата честота за изчисляване на модула 
на еластичност със зависимостта описана в стандарт ASTM 
E1876-09 [6] и имайки пред вид, че при L/D>20 корекцията 
не зависи от коефициента на Поасон, се получава следната 
стойност за модула на еластичност  

GPaEASTM 16.75= . 

На Фиг.3 са показани получените стойности за Е  и ν  по описаната по-горе методика чрез използване на 
различни комбинации от честотите  

 

 

Фиг.  3.  Стойности на Е  и ν  получени чрез 
апроксимиране на универсалната зависимост λ*nf  за 

образец Al2014  ф11.08х224mm при използване на различни 
комбинации от честотите: 1- f1÷f2; 2- f1÷f3; 3- f1÷f4; 4- 

f1÷f5; 5- f1÷f6; 6- f2÷f6; 7- f3÷f6; 8- f4÷f6. 

 
 

Вижда се, че стойностите на Е  и ν  намаляват, като 
се приближават до табличните при използване на по-
високите честоти. При използване само на първите три 
честоти се получават нереално високи стойности за 
коефициента на Поасон.  

За останалите два образеца са използвани само 
честотите при който безразмерния параметър “s”  попада в 
границите 15-25. Размерите, масата, пресметнатата по тях 
плътност и определените собствени честоти са дадени в 
Табл.2 и Табл.3.  
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Табл.  2 Измерени размери, тегло и пресметната 
плътност; експериментални и пресметнати собствени 
честоти въз основата на получените еластични константи 
на материала за греда от алуминиева сплав Al  2014 

Размери, 
тегло, 
плътност 

D, mm L, mm m, g Density, 
kg/m3 

11.38 164.9 46.83 2792 
Експеримент 
собствени 
честоти , Hz 

F1 F2 F3 F4 

1894.4 5095.5 9683.6 15421.5 

Пресметнати 
собствени 
честоти, Hz 
Е=73.61GPa 
ν=0.338 

F1 F2 F3 F4 

1888.2 5093.2 9683.6 15421.5 

По описаната по-горе методика, отчитайки само 3-
та и 4-та честоти, за образецът с дължина 164.9mm са 
пресметнати модул на еластичност и коефициент на Поасон 
съответно Е=73.61GPa ν=0.338, (Фиг.4.), а за образеца с 
дължина 113.14mm са пресметнати Е=74.30Gpa и ν=0.323, 
(Фиг.5), отчитайки само 2-а и 3-та честоти.  
 

 
Фиг.  4.  Стойности за Е и ν получени чрез апроксимиране 

на универсалната зависимост λ*nf  на греда от Al2014 
ф11.38х164.9mm 

Пресметнатите собствени честоти, след заместване на 
получените модул на еластичност и коефициент на Поасон 
в универсалната зависимост, са дадени в последният ред на 
Табл.2 и Табл.3. 
 

Табл.  3 Измерени размери, тегло и пресметната 
плътност; експериментални и пресметнати собствени 
честоти на база получените еластични константи на 
материала за греда от алуминиева сплав Al2014 

Размери, 
тегло, 
плътност 

D, mm L, mm m, g Density, 
kg/m3 

11.25 113.14 31.12 2767 
Експеримент 
собствени 
честоти , Hz 

F1 F2 F3 F4 

3963.4 10433.5 19338 - 

Пресметнати 
собствени 
честоти, Hz 
Е=74.30Gpa 
ν=0.323 

F1 F2 F3 F4 

3948.2 10433.5 19338 - 

Долу са дадени резултати за образеца с 113.14mm  

 
 

Фиг.  5 Получени стойности за Е и ν чрез апроксимиране 
на универсалната зависимост λ*nf  на греда от Al2014 

ф11.25х113.14mm 

3.3.2 Образец от сив чугун   
От отливка от сив чугун с якост на опън Rm=220MPa   e 

отрязан и стругован образeц с диаметър ф23.53mm и 
дължина съответно 142.41mm. Размерите, масата, 
пресметнатата по тях плътност и определените собствени 
честоти са дадени в Табл.4. Тъй като безразмерния 
параметър “s” и за трите честоти е <25, при апроксимацията 
са отчетени и 3-те измерени собствени честоти. 
Пресметнати са модул на еластичност и коефициент на 
Поасон съответно Е=117.15GPa ν=0.249, (Фиг.6). 
Пресметнатите собствени честоти, след заместване на 
получените модул на еластичност и коефициент на Поасон 
в универсалната зависимост, са дадени в последният ред на 
Табл.4. 
 

Табл.  4 Измерени размери, тегло и пресметната 
плътност; експериментални и пресметнати собствени 
честоти на база получените еластични константи на 
материала за греда от сив чугун 

Размери, 
тегло, 
плътност 

D, mm L, mm m, g Density, 
kg/m3 

23.53 142.41 445.5 7194 
Експеримент 
собствени 
честоти , Hz 

F1 F2 F3 F4 

3878 9815 17193 - 

Пресметнати 
собствени 
честоти, Hz 
Е=117.15GPa 
ν=0.249 

F1 F2 F3 F4 

3902 9815 17199 - 

 

 
Фиг.  6. Получени стойности за Е и ν чрез апроксимиране 
на универсалната зависимост λ*nf  на греда от сив чугун 

ф23.53х142.41mm 
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4. Заключение 
 

Предложената методика за определяне на Е  и ν  на 
база определените експериментално честоти на собствените 
форми на напречните трептения на свободна греда дава 
добри резултати при определяне на модула Е , но за 
коректно определяне на коефициента на Поасон ν  е нужно 
да се използват само по-високите честоти или по-„късите“ 
образци. 
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