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 خالصه -1

ثب تَرِ ثِ گؿتطـ ًبذَقبیٌس تطٍضیؿن ٍ تْسیس ظًسگی اًؿبًْب تَؾط اًفزبضّبی هرتلف، اهطٍظُ تحلیل ٍ 

ططاحی اًفزبضی ؾبظُ ّبی ذبل ًظیط هحل ًگْساضی تزْیعات ٍ هْوبت ًظبهی ، ؾفبضتربًِ ّبی هْن ، 

ًِ یه هحبفظِ وبضی ّعیٌِ ثط وِ زیگط ... ؾبذتوبًْبی ثب تطزز ثبال ٍ هطاوع زاضای اّویت اؾتطاتػیه ٍ اهٌیتی ٍ 

زض ثطاثط ثبض ًبقی اظ اًفزبض ثِ ووه  زض تحمیك حبضط ثِ ػولىطز زیَاضی فَالزی . یه ضطٍضت ثِ قوبض هی ضٍز

زیَاض ثطای  ...ٍ  هىبى، تٌفّبیی ًظیط تغییطًطم افعاض الوبى هحسٍز پطزاذتِ قسُ ٍ ًحَُ ٍ همساض تَظیغ پبضاهتط

اثؼبز زضطَل تحمیك . هَضز هحبؾجِ ٍ همبیؿِ لطاضگطفتِ اؾتضربهت ٍ ؾرت وٌٌسُ  فَالزی زض حبالت هرتلف

-قبیبى شوط اؾت زض ایي پػٍّف ثطای هسل .تمطیجب حبثت فطو قسُ اؾتقطایط تىیِ گبّی  ٍ ثبض اًفزبضیزیَاض، 

ٍ ثطای پطزاظـ ًتبیذ اظ  ABAQUS/EXPLICITثطای تحلیل اظ  ، CAE ABAQUSؾبظی اظ ًطم افعاض 

ABAQUS VIEWER ّبی هرتلف زض هَضز اؾتفبزُ قسُ ٍ ًْبیتب ثب ثطضؾی ًتبیذ حبنل اظقطایط ٍ قىل

 .حبلت ثْیٌِ ؾبظُ اظْبض ًظط قسُ اؾت

 

 ، توسیع تنشفوالدی ،  دیوار، بارگذاری انفداری:  کلوات کلیذی

 

  مقذمه. 1
 

... نٌؼت ٍّب، فَالز زض اؾىلت ؾبذتوبى. فَالز اؾت ،ای زاضزوبضثطز ثؿیبض گؿتطزُ اُذت ٍ ؾبظیىی اظ ههبلحی وِ زض ؾب 

تَاًس ثؿیبض هفیس ٍ ثِ ّویي رْت ثطضؾی ٍ اطالع اظ ضفتبض آى تحت ثبضّبی اًفزبضی هی .قَزگطفتِ هیثِ هیعاى ثؿیبض ظیبز ثىبض 

زیَاض ثطضؾی  ز ثط نفحِضفتبض االؾتَپالؾتیه یه نفحِ فَالزی تحت احط ثبض اًفزبضی ػوَ تحمیكزض ایي  .ؾَزهٌس ٍالغ قَز



 

 www.Ficvsr.Civilica.IR   2-تاالر ابه سیىا –مقدس  مشهد  -30/2/88 –سازی عمران ي مقايم  همايشوخستیه 

 

ّبی لسضت ثطق ٍ زض هحبفظت اًفزبضی اظ تبؾیؿبت ٍ اقیب ایي نفحبت زض نٌؼت زض ؾبذت ثسًِ تطاًؽ. قسُ اؾت

ٍ ًیع یىٌَاذت ثَزى ثبض ( فَالز)ثِ ایي هٌظَض ثب زض ًظط گطفتي ذهَنیبت حبثت ثطای ههبلح هؿئلِ . وبضثطز زاضًس

ّب ٍ احط ٍرَز ٍ هحل لطاضگیطی ؾرت وٌٌسُ، آًبلیع حؿبؾیت ثط ضٍی ضربهت نفحِ اًفزبضی، ٌّسؾِ ٍ قطایط تىیِ گبّی

ضطیت افعایف زیٌبهیىی ٍ ًیع هیطایی زض ًظط ( ذهَنیبت هىبًیىی ههبلح)ؾبظی ضفتبض فَالز زض قجیِ. اؾتهتوطوع گطزیسُ

همبیؿِ  ،ثطضؾی حبلتزض ّط ... اى، تٌف ٍاثت پبضاهتطّبی تغییط ههثپؽ اظ اًزبم تحلیل تحت ثبض اًفزبضی  .اؾتگطفتِ قسُ 

  .نَضت پصیطفتِ اؾتگیطی ٍ ًتیزِگطزیسُ 

 

 روری بز تحقیقات انجام شذهم. 2
 

. ٍلی قبیس ّیچ یه هبًٌس اضائِ لبًَى همیبؼ زاضای اّویت ًجبقٌس زىای زض حسٍز چٌسیي لطى زاضّبی اًفزبضی ؾبثمِتحلیل 

ٍلی اظ ًظط والؾیه  اضائِ قس وِ الجتِ پبیِ ضیبضی ًساقت ]1[ ّبپىیٌؿَىلبًَى همیبؼ ثطای اًفزبضّبی ؾبزُ تَؾط  1919زض ؾبل 

ازػب ًوَز وِ اگط زٍ ؾبذتوبى ثب قىل ٍ ههبلح هكبثِ ٍلی زض اًساظُ ّبی هرتلف ؾبذتِ قًَس ٍ ؾپؽ  ٍی .زاضای اّویت ثَز

اض هبزُ هٌفزطُ هَضز ًیبظ ثطای ایزبز تبحیطات هكبثِ ثب تَاى ؾَم اثؼبز ؾبذتوبى ّب ًؿجت هؿتمین تحت احط اًفزبض لطاض گیطًس، همس

 .]2[اضائِ قس گطًعتَؾط  1926زض ؾبل  ٍض وبهلایي لبًَى ثط .زاضز

وِ ههبلح قىل پصیط حتی ثب همبٍهت ووتط ػولىطز قسُ اؾت ًكبى زازُ وِ نَضت پصیطفتِ اؾت،  یتحمیمبت هرتلفطی  

یىی اظ تحمیمبتی وِ زض ایي ظهیٌِ اًزبم قسُ اؾت ثطضؾی ػولىطز ػطقِ پلْب ثب ههبلح . ثؿیبض ثْتطی زض ثطاثط ثبضّبی اًفزبضی زاضًس

آؾتبًِ نَضت گطفتِ اؾت، ػطقِ پل ٍ  ریي ؾَى زض ایي تحمیك وِ تَؾط. ثبقسهرتلف زض ثطاثط ثبض ًبقی اظ اًفزبض ٍؾیلِ ًملیِ هی

ى اؾت وِ آحبوی اظ  ًتبیذ حبنل. ّبی فَالزی ٍ ًیع ثهَضت وبهپَظیت تحت ثطضؾی لطاض گطفتٌسطیلَزض زٍ حبلت قبهل 

پػٍّف زیگطی وِ تَؾط  .]3[ػولىطز ثِ هطاتت ثْتطی زاقتِ اًستط ٍ اًؼطبف پصیطی ثیكتط ههبلح فَالز ٍ یب ثتي ثب همبٍهت پبییي

هطثَط اؾت ثِ ثطضؾی تبحیط اًفزبض ًبقی اظ ٍؾیلِ ًملیِ ثط ضٍی زیَاض پیكٌْبزی ایكبى وِ  ،آؾتبًِ زض ایي ظهیٌِ اًزبم قسُ اؾت

ٍ زالی اظ ثتي هؿلح  زُای فَالزی وِ ثِ اؾىلت رَـ زازُ ـایي زیَاض اظ نفحِ. یَاض ثطقی فَالزی ٍ ثتٌی هی ثبقستطویجی اظ ز

ف زیَاضّبی ثتٌی هؼوَلی ایي اؾت وِ ایي زیَاضّب تحت احط ًمطِ ضغ. ، تكىیل قسُ اؾتگطزیسًُهت  لِ ثَلت ثط ضٍی آىثَؾی

تَاًٌس ثبػج ثَرَز آهسى وٌٌس وِ ذَز ایي تطوف ّب هیاًفزبض ذطز قسُ ٍ شضات آى ثب ؾطػت ثؿیبض ثبالیی زض هحیط حطوت هی

شضات ثتي قسُ ٍ زض  اهب زض ایي ًَع زیَاض ٍرَز نفحِ  فَالزی زض پكت زیَاض هبًغ حطوت.  ذؿبضات ٍ تلفبت قسیسی گطزًس

 .]4[ٍالغ ایي ذطط ضا اظ ثیي هی ثطز

  

 هاهنذسه مذل . 3
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هتط ٍ قطایط تىیِ گبّی گیطزاض زض زٍضتب زٍض نفحِ وِ زض  2×2ای اؾت فَالزی ثب اثؼبز هَضز ًظط، نفحِ زیَاض 

 . اؾت حبالت هرتلف آى ًكبى زازُ قسُ 1-4 قىل

 

 قسُ تَلیس ّبیهسل تهبٍیط -1قىل

ثب وٌٌسُ وٌٌسُ زض یه رْت ٍ نفحِ ثسٍى ؾرتوٌٌسُ زض ّط زٍ رْت، نفحِ ثب ؾرتّب قبهل نفحِ ثب ؾرتقىل ایي

 S4Rثٌسی ثب هف SHELLاظ الوبى  CAE ABAQUSؾبظی نفحِ فَالزی زض ًطم افعاض ثطای هسل .ثبقٌسّبی هرتلف هیضربهت

ثٌسی نفحِ ثطای هف 20×20ظی زض توبهی حبالت اظ یه قجىِ ؾبثطای حفظ تكبثِ ٍ یىٌَاذتی زض هسل. اؾتفبزُ قسُ اؾت

  .اؾتفَالزی اؾتفبزُ گطزیسُ 

 [5]:ّبیی وِ زض ایي تحمیك ثِ آًْب پطزاذتِ قسُ اؾت ػجبضتٌس اظهسل 

 زاض زض زٍض تب زٍضگبّی گیطهیلیوتط ٍ قطایط تىیِ 15هتطی ثِ ضربهت  2×2نفحِ فَالزی 

 زاض زض زٍض تب زٍضگبّی گیطهیلیوتط ٍ قطایط تىیِ 25ضربهت هتطی ثِ  2×2نفحِ فَالزی 

 زاض زض زٍض تب زٍضگبّی گیطهیلیوتط ٍ قطایط تىیِ 30هتطی ثِ ضربهت  2×2نفحِ فَالزی 

هیلیوتط ٍ  5/12وٌٌسُ قبهل نفحبت فَالزی ثِ ضربهت هیلیوتط ٍ زاضای ؾِ ػسز ؾرت 25هتطی ثِ ضربهت  2×2نفحِ فَالزی 

 گبّی هكبثِض اضتفبع زض یه رْت ٍ قطایط تىیِهیلیوت 100

هیلیوتط  5/12وٌٌسُ قبهل نفحبت فَالزی ثِ ضربهت هیلیوتط ٍ زاضای قف ػسز ؾرت 25هتطی ثِ ضربهت  2×2نفحِ فَالزی 

 .اضائِ قسُ اؾت 2 ضاٌّوبی ولی ًوَزاضّب زض قىل .گبّی هكبثِهیلیوتط اضتفبع زض زٍ رْت ٍ قطایط تىیِ 100ٍ 

 

 ًتبیذ ًوَزاضّبی ًبهگصاضی ضاٌّوبی -2قىل

 مشخصات مکانیکی فوالد . 4
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ثب زض ًظط گطفتي ایي هؿئلِ وِ نفحِ هَضز ًظط ثبیؿتی تحت احط ثبض اًفزبضی لطاض ثگیطز، ٍضٍز نفحِ ثِ ًبحیِ پالؾتیه 

االؾتیه ٍ پالؾتیه ضا زض ًظط گطفتِ ٍ ثِ ّویي ػلت زض هَضز قجیِ ؾبظی ضفتبض فَالز ثبیؿتی ّط زٍ ًبحیِ . ًوبیسارتٌبة ًبپصیط هی

 210ُ فَالز ههطفی ثطاثطهسٍل االؾتیؿیت ،االؾتیهزض ًبحیِ . ]6[اطالػبت هَضز ًظط زض ّط لؿوت ثِ ًطم افعاض زازُ قَز

فَالز هكرهبت پالؾتیه  .ثبقسهی ویلَگطم ثط هتط هىؼت  7800ٍ رطم حزوی زض حسٍز 3/0گیگبپبؾىبل، ضطیت پَاؾَى 

  .آٍضزُ قسُ اؾت 1ًیع زض رسٍل  ازُهَضز اؾتف

 یفَالز یٍالغ وطًف ٍ تٌف ضیهمبز -1 رسٍل
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قَز هست ظهبى ٍاضز قسى ثبض زض همبیؿِ هكبّسُ هیثبقس، ّوبًطَض وِ هی 2ًوَزاض ثبض اًفزبضی ٍاضزُ ًیع ثِ نَضت رسٍل  

قَز ٍ ثیكیٌِ ثبض ٍاضزُ ًیع ثِ حبًیِ هحسٍز هی 02/0ثبقس ٍ ول زٍضُ ثبضگصاضی ثِ ثب ثبضّبی هؼوَلی ٍ حتی ظلعلِ ثؿیبض وَچه هی

ت ٍاثؿتِ ثِ ظهبى ثط ضؾس وِ ایي ثبض زض طَل هست ثبضگصاضی ثهَضت یه فكبض یىٌَاخپبؾىبل هیویلَ  700همساضی زض حسٍز 

هتطی اظ  2/2زض فبنلِ  TNTویلَگطم  15/9قبیبى شوط اؾت ثبض فَق الصوط تمطیجب هؼبزل اًفزبض  .قَززیَاض هَضز ثحج ٍاضز هی

اهب  ،قًَسثبضّبی اًفزبضی هؼوَال ثهَضت غیط یىٌَاذت ثط ؾبظُ ٍاضز هی قبیبى شوط اؾت.ثبقسهیبًِ اضتفبع زیَاض هَضز ثحج هی

تَاى ثبض اًفزبضی ضا الوبى ثیكتط قَز هی/ چٌبًچِ فبنلِ هحل اًفزبض تب ؾبظُ اظ ًهف اضتفبع یب ػطو ؾبظُ AISCطجك زؾتَضالؼول 

ًتبیذ اضایِ قسُ زض ایي همبلِ ثطای اًفزبضّبیی ثب فبنلِ ثیف اظ یه هتط اظ زیَاض فَالزی  ؼح. [7]ثهَضت یىٌَاذت ٍاضز ًوَز

 .اضز ًعزیه تط هیعاى ذطب ثبال هیطٍزنبزق اؾت ٍ ثطای هَ

تٌف ٍالؼی 

 (هگبپبؾىبل)

هتط ثط )وطًف پالؾتیه 

 (هتط

300 0/0 

350 025/0 

375 1/0 

394 2/0 

400 35/0 
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 زیَاض ثِ ٍاضزُ ثبض ظهبى ٍ همبزیط -2رسٍل

 (کیلوپاسکال)هقذار  (ثانیه)سهاى 

0 0 

001/0 700 

01/0 700 

02/0 . 

05/0 0 

 

 نحوه تحلیل مذلها. 6
 

تحلیلگط زض هَاضزی وِ ّسف، اظ ایي  .]6[ًطم افعاض اؾتفبزُ قسُ اؾت (EXPLICIT)نطیح ّب اظ تحلیلگط ثطای تحلیل هسل

حبًیِ  05/0زض هست  ّبضفتبض ولیِ هسل زض طی تحلیل. گطززتحلیل زیٌبهیىی هسل زض ظهبًی ثؿیبض اًسن هَضز ًظط ثبقس، اؾتفبزُ هی

ّب ثب هسل ُ زضهطثَطٍ ؾپؽ زض ول هسل هحبؾجِ ٍ ًتبیذ  یبًی زیَاضّبی هَضز ًظط اثتسا زض ًمطِ مثیكیٌِ پبضاهتط .اؾت گطزیسُ حجت

هست . اًسهَضز ثطضؾی لطاض گطفتِفَالزی  ُپبضاهتط ّبی تغییطهىبى ٍ تٌف ثطای ؾبظ. قىلْبی هرتلف ثب یىسیگط همبیؿِ قسُ اؾت

اؾت وِ ثتَاى آحبض اؾتْالن ضا ًیع هَضز ثطضؾی لطاض زاز، زض ًتیزِ ثب ٍرَز اتوبم ای زض ًظط گطفتِ قسُ ؾبظی ثگًَِظهبى قجیِ

 .حبًیِ ازاهِ پیسا وطزُ اؾت 15/0حبًیِ، حجت ًتبیذ تب ظهبى  02/0زض ظهبى ثبضگصاضی 

 نتايج . 7

 

. قَزّبی هرتلف زض وٌبض یىسیگط هكبّسُ هیظهبى ثطای هسل-ًوَزاض تغییط قىل 3زض قىل: هکاىتغییز -الف-7 

زض هیلیوتط  76حسٍز هىبى زاضای ثیكیٌِ تغییطوٌٌسُ هیلیوتط ٍ ثسٍى ؾرت 15ضفت نفحِ فَالزی ثِ ضربهت ّوبًطَض وِ اًتظبض هی

. ثبقٌس وِ ایي اهط تب حسی لبثل تَرِ اؾتؾبیط هَاضز، ًتبیذ تب حسٍز ظیبزی ًعزیه ثِ یىسیگط هیاهب زض. ثبقسهیًمطِ هیبًی زیَاض 

رِ هَضز اًتظبض تطبثك وبهل ثبقس وِ ثب ًتیهیلیوتط ضربهت ٍ ثسٍى ؾرت وٌٌسُ هی 25هىبى ثؼسی هطثَط ثِ نفحِ ثب ثیكیٌِ تغییط

ثِ ّویي تطتیت نفحِ ثب ؾِ ؾرت وٌٌسُ زض یه رْت . یبثسهیلیوتط وبّف هی 48هىبى ثب افتی فبحف ثِ حسٍز زاضز ٍ ضلن تغییط

 30ًْبیتب نفحِ ثب  ٍهیلیوتط  33ػسز ؾرت وٌٌسُ زض زٍ رْت تغییط هىبًی ثطاثط  6نفحِ ثب  ،هیلیوتط 40زض حسٍز  تغییطهىبًی

 .ثبقسهیلیوتط ضا زاضا هی 36ؾرت وٌٌسُ ثِ هیعاى  6یوتط ضربهت ٍ ثسٍى ؾرت وٌٌسُ تغییط هىبًی هكبثِ ثب نفحِ زاضای هیل
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  هرتلف ّبیهسل ظهبى-قىلتغییط ًوَزاض -3 قىل

ضربهت ای ثب هیلیوتط ٍ ؾرت وٌٌسُ زض زٍ رْت زض همبیؿِ ثب نفحِ 25ًىتِ لبثل هالحظِ ایي اؾت وِ نفحِ ثب ضربهت  

ظهبى ٍلَع ثیكیٌِ تغیییطهىبى تمطیجب زض توبهی هَاضز زض حسٍز ظهبى . تمطیجب هؿبٍی زاضًس یوٌٌسُ، تغییطهىبىهیلیوتط ثسٍى ؾرت 30

-وٌس، ثلىِ هطوع تٌبٍة زض حسٍز تغییطقَز همساض تغییطهىبى حَل نفط زٍضاى ًویهالحظِ هی چٌیيّن. زّسحبًیِ ضخ هی 006/0

ظهبى -ًوَزاض تٌف) ثبقس ثبقس ٍ ػلت آى ًیع ٍضٍز نفحِ ثِ ًبحیِ پالؾتیه زض اٍلیي لحظبت ثبضگصاضی هیهیهیلیوتط  30هىبى 

تَاى گطزز ٍ ًویٍ ثِ ّویي زلیل حتی پؽ اظ حصف ثبض ًیع زیگط نفحِ ثِ ٍضؼیت اثتسایی ذَز ثبظ ًوی( زض ازاهِ اضائِ ذَاّس قس

 . تغییطهىبًی ثطاثط نفط ضا اًتظبض زاقت

 

 .قَزهكبّسُ هی 4ّبی هرتلف زض قىل ظهبى ثطای هسل-ًوَزاض هطثَط ثِ وبضذبضری :کارخارخی-ب-7 

 

  هرتلف ّبیهسل ظهبى-ذبضری وبضًوَزاض  -4قىل 

ثسیي هؼٌب وِ تب ظهبًی وِ تغییطهىبًی . هىبىتغییط-ای ثطاثط اؾت ثب ؾطح ظیط ًوَزاض ثبضوبض ذبضری اًزبم قسُ زض ّط هؿئلِ 

ثبقس، تٌْب زض هَضز هؿئلِ هَضز ثحج ثب تَرِ ثِ ایٌىِ زض توبهی حبالت ًیطٍی ٍاضزُ یىؿبى هی. ًسّس، وبضی اًزبم ًكسُ اؾتضخ 

ثبقٌس ٍ اظآًزب وِ هیعاى ّب اؾت وِ ًوَزاضّبی ثسؾت آهسُ وبهال هٌظن ٍ هٌطجك ثب ٍالؼیت هیتفبٍت زض هیعاى تغییطهىبى

ٍ ووتطیي  هیلیوتط ضربهت 15یطهىبى ًؿجت هؿتمین زاضز، ثیكیٌِ وبض اًزبم قسُ ثِ نفحِ ثب وبضذبضری اًزبم قسُ ثب هیعاى تغی

-ظهبى ٍلَع ثیكیٌِ وبضذبضری اًزبم قسُ ًیع زض تطبثك وبهل ثب ثیكیٌِ تغییط. هیلیوتط ضربهت تؼلك زاضز 30نفحِ ثب  همساض آى ثِ

 . هىبى حبزث قسُ اؾتیٌِ تغییطهىبى اؾت ٍ ّوَاضُ ثیكیٌِ وبضذبضری اًزبم قسُ زض ظهبى ثیف
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. ثبقسهی لبثل هكبّسُ 5ظهبى نفحِ فَالزی زض حبالت شوط قسُ زض قىل -ًوَزاض اًطغی رٌجكی :انزژی خنبشی-ج-7 

هیلیوتطی ثسٍى ؾرت وٌٌسُ اذتهبل زاضز، ثب زض ًظط  15، ثیكیٌِ اًطغی رٌجكی ثب اذتالفی لبثل هالحظِ ثِ نفحِ ثهَضت هكبثِ

گطفتي ضاثطِ هحبؾجِ اًطغی رٌجكی وِ زض ّط لحظِ ثطاثط اؾت ثب 
21

2
mVقَز وِ همساض اًطغی رٌجكی ثب هزصٍض هكتك ، هالحظِ هی

زض ّط لحظِ اضتجبط هؿتمین زاضز ٍ همساض اًطغی زض ّوِ حبالت پؽ اظ طی یه فطاظ ٍ ًكیت لبثل هالحظِ ثِ ( ؾطػت)تغییط هىبى 

ؾبظی، همساض ّوِ حبالت پؽ اظ طی هست ضؾس وِ ثِ زلیل زض ًظط گطفتي تبحیطات هیطایی زض هسلحبلت تٌبٍة ًؿجتب یىٌَاذتی هی

 .ضؾسظهبًی ذبل ثِ نفط هی

 

 هرتلف ّبیهسلظهبى -رٌجكی ًوَزاض اًطغی -5 قىل

ای وِ ثبیؿتی هتصوط قس، ثِ نفط هیل وطزى همساض اًطغی رٌجكی ثبقس وِ اظ ًظط تئَضی زض همبیؿِ ثب ًوَزاضّبی لجلی ًىتِ 

وٌس وِ ثط هجٌبی هىبى نفحِ، همساض ؾطػت ًیع ثِ نفط هیل هیظیطا ثب گصقت ظهبى ٍ وبّف زاهٌِ تغییط. ثبقسوبهال لبثل لجَل هی

 .ثبقستطتیت ثیكیٌِ اًطغی رٌجكی ّن هكبثِ حبالت لجل هی. غی رٌجكی ًیع نفط ذَاّس قس ی گفتِ قسُ همساض اًطضاثطِ

 

هزسزا ثب زض ًظط گطفتي ضاثطِ . زض هَضز اًطغی وطًكی ًیع ٍضغ ون ٍ ثیف ثِ ّویي هٌَال اؾت :انزژی کزنشی-د-7 

هحبؾجِ اًطغی وطًكی ثِ نَضت 
21

2
kxتَاى هكبّسُ ًوَزوِ هیعاى اًطغی شذیطُ قسُ زض رؿن ثب هزصٍض تغییطهىبى ًؿجت ، هی

 .اؾتآهسُ  6ّب زض قىل اًطغی وطًكی هسل-ًوَزاض هطثَط ثِ ظهبى. هؿتمین زاضز
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 هرتلف ّبیهسل ظهبى-وطًكی اًطغی ًوَزاض  -6قىل

 

تٌف ثبیؿتی ثِ آى اقبضُ ًوَز ایي اؾت وِ ّط چٌس ثب اضائِ ذَال ای وِ پیف اظ ثطضؾی ًتبیذ ًىتِ :ایتنش صفحه -ه-7 

ّب پالؾتیه فَالز ثِ ًطم افعاض ظهبى ٍ همساض ٍضٍز ؾبظُ ثِ ًبحیِ پالؾتیه ثسؾت آهسُ اؾت، اهب زض هَضز گؿیرتگی فَالز زض ؾبظُ

ضا ًیع تؼطیف ًوَز تب ثتَاى زض هَضز ٍلَع ظیطا ثبیؿتی ػالٍُ ثط هسل پالؾتیه، هسل گؿیرتگی فَالز . تَاى اظْبض ًظط ًوَزًوی

ّبی تؼطیف قسُ ثطای ًبحیِ غیطذطی زض ایي هَضز ًطم افعاض ثب تَرِ ثِ تٌف. ّب ًتبیذ زلرَاُ ضا ثسؾت آٍضزگؿیرتگی زض ؾبظُ

ثٌبثطایي . اؾتٍزُ هگبپبؾىبل ًن 400ّبی ثبالی وطًف زض تٌف-فَالز ٍ زض ًظط گطفتي ضٍاثط ؾِ ثؼسی، السام ثِ تَلیس ًوَزاض تٌف

ّبی ثبال ؾبظُ پیف اظ ثبقس ٍ گطًِ زض ٍالؼیت احتوبال زض تٌفافعاض نطفب رْت همبیؿِ هیّبی ثسؾت آهسُ تَؾط ًطمهمبزیط تٌف

 .ضؾیسى ثِ تٌف ذطٍری ًطم افعاض، گؿیرتِ ذَاّس قس

 

 وٌٌسُ ؾرت ثسٍى ٍ هیلیوتط 15 ضربهت ثِ نفحِ زض تٌف ثیكیٌِ -7 قىل

 

 وٌٌسُ ؾرت ثسٍى ٍ هیلیوتط 25 ضربهت ثِ نفحِ زض تٌف ثیكیٌِ -8 قىل

 

 هیلیوتط ٍ ؾرت وٌٌسُ زض یه رْت 25ثیكیٌِ تٌف زض نفحِ ثِ ضربهت  -9 قىل
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 هیلیوتط ٍ ؾرت وٌٌسُ زض زٍ رْت 25ثیكیٌِ تٌف زض نفحِ ثِ ضربهت  -10 قىل

 

 وٌٌسُ ؾرت ثسٍى ٍ هیلیوتط 30 ضربهت ثِ نفحِ زض تٌف ثیكیٌِ -11 قىل

ثب  .ثبقسهگبپبؾىبل هی 300ثطاثط  تحمیك ی فهل اضائِ قس، تٌف تؿلین فَالز زض ایيثب تَرِ ثِ هكرهبت ههبلح وِ زض اثتسا 

تَاى هالحظِ ًوَز وِ توبهی نفحبت زض ثَضَح هی 006/0ی ّبی هرتلف زض لحظِثطضؾی ٍضؼیت تٌف زض نفحبت ثب ضربهت

هیلیوتط ثب تٌف  15ای ثب ضربهت اًس وِ ایي هؿئلِ زض هَضز نفحِی پالؾتیه ضفتبض ذَز قسُحلِاٍلیي لحظبت ثبضگصاضی ٍاضز هط

هگبپبؾىبل تٌف   450هیلیوتط ضربهت ٍ  25تطیي حبلت هوىي لطاض زاضز ٍ پؽ اظ آى نفحِ ثب هگبپبؾىبل زض ثحطاًی 500ثیف اظ 

هیلیوتط ٍ ؾرت  25تٌف ٍ زض اًتْبی ضزُ ثٌسی ًیع نفحِ ثب ضربهت هگبپبؾىبل  440هیلیوتط ضربهت ٍ  30ٍ ثؼس اظ آى نفحِ ثب 

هگبپبؾىبل لطاض  408وٌٌسُ زض زٍ رْت ٍ تٌف هیلیوتطی ثب ؾرت 25هگبپبؾىبل تٌف ٍ نفحِ  417ّبی یه رْتِ ثب وٌٌسُ

ّبی ٍاضزُ ثط زیَاض ّب ضا زض وبّف تٌفوٌٌسُتَاى ثِ ؾَْلت ًمف ؾرتثب همبیؿِ ٍضؼیت تٌف زض حبالت هرتلف هی. زاضًس

 .هالحظِ ًوَز

 

 

 تزبزرسی يک حالت بهینه . 8

 

ّب ثط ضٍی ضفتبض زیَاض پی ثطز، اهب ایي ًیع پبیبى ضاُ وٌٌسُتَاى ثِ ًمف هخجت ٍ هَحط ؾرتثب ثطضؾی حبالت هرتلف فَق هی 

ثب آًبلیعّبی فَق ایي انل . ٍق زؾت یبفتتطی رْت ططاحی زیَاضّبی فتَاى ثب ثطضؾی ثیكتط ٍ ثْتط ثِ ططح ثْیٌِحبل هی.  ًیؿت

ّب ًیؿت ٍ ٍ ثبال ثطزى ّعیٌِ لحاّب زض ؾطح نفحِ چیعی رع اتالف هموٌٌسُاحجبت گطزیس وِ تَظیغ یىٌَاذت ضربهت ٍ ؾرت
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حبل ثب تَرِ ایٌىِ قطایط . ّب زؾت یبفتوٌٌسُتطی رْت لطاضگیطی ؾرتتَاى ثِ هحل هٌبؾتثب ثطضؾی ربهغ تط هی

ضؾس وِ هٌطمِ ثحطاًی ّوبى هحسٍزُ هطوعی نفحِ ثبقس، پؽ ثب ثبقس ثِ ًظط هیزٍض تب زٍض ثهَضت گیطزاض هیهطظی 

وٌٌسُ هیبًی زض زٍ ططف ٍ هیلیوتطی اظ ؾرت 200وٌٌسُ ثفبنلِ ای وِ زٍ ػسز ؾرتّب زض ایي هحسٍزُ ثگًَِوٌٌسُاؾتمطاض ؾرت

ّب ًوَزاضّبی هطثَط ثِ وٌٌسُثِ رْت ثطضؾی تبحیط هحل لطاضگیطی ؾرت. قَزیثبقٌس، هزسزا زیَاض تحلیل مزٍ رْت لطاض زاقتِ

 .گطززوٌٌسُ زض زٍ رْت هؼوَلی ثب ًوَزاضّبی ًتبیذ ایي هسل ثْیٌِ همبیؿِ هیًتبیذ هسل ثب ؾرت

 

 ّبوٌٌسُربیگصاضی ثْیٌِ ؾرت -12قىل 

-ثب تَرِ ثِ ًوَزاض هی. ثط حؿت ظهبى تطؾین قسُ اؾتهىبى هطوع نفحِ ًوَزاض تغییط 13زض قىل  :هکاىتغییز -الف-8 

تَاى ضفتبض نفحِ ّبی رسیس تب رِ اًساظُ هیّب ثِ ّوبى هیعاى لجل اهب زض هحلوٌٌسُتَاى ثِ ٍضَح هكبّسُ وطز وِ ثب افعٍزى ؾرت

ثِ ( هیلیوتط 35)وٌٌسُ زٍ رْت ؾرتهیلیوتط اظ ثیكیٌِ تغییطهىبى هسل ثب  29وِ ثیكیٌِ تغییطهىبى ثب همساض ضا ثْجَز ثركیس، ثطَض

 .یبثسهیلیوتط وبّف هی 8/12هیلیوتط ثِ  4/15ّوچٌیي تغییطهىبى پؿوبًس هسل ًیع اظ . تَرْی ووتط اؾتهیعاى لبثل

 

 ثْیٌِ هسلًمطِ هجٌب زض  ظهبى-هىبىتغییط ًوَزاض -13 قىل

 

 

 . قَزاًزبم قسُ ًیع زچبض افت هیثهَضت هكبثِ ثب وبّف تغییطهىبى هیعاى وبضذبضری  :کارخارخی-ب-8
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 ثْیٌِ هسل ظهبى-وبضذبضری ًوَزاض -14 قىل

 انزژی خنبشی -ج-8

 

 ثْیٌِ هسل ظهبى-رٌجكی اًطغی ًوَزاض -15قىل 

 انزژی کزنشی  -د-8

 

 ثْیٌِ هسل ظهبى-وطًكی اًطغیًوَزاض  -16 قىل

 وضعیت تنش در صفحه-ه-8
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 ثْیٌِ رْت زٍ زض وٌٌسُ ؾرت ٍ هیلیوتط 25 ضربهت ثِ نفحِ زض تٌف ثیكیٌِ -17 قىل

 کننذه بهینهبزرسی تاثیز بیشینه بار و سمان بارگذاری بز روی رفتار ديوار با سخت. 9

 

وٌٌسُ زٍ زض ایي لؿوت آًبلیع حؿبؾیت ثط ضٍی ثیكیٌِ ثبض ٍاضزُ ٍ ّوچٌیي هست ظهبى ثبضگصاضی ثط ضٍی زیَاض زاضای ؾرت 

 .ثبقسهی لجلگبّی ٍ ثبضگصاضی هكبثِ هكرهبت ههبلح، قطایط تىیِ. اؾتططفِ ثْیٌِ نَضت پصیطفتِ 

 

 

 کننذه بهینه ررسی تاثیز بیشینه بارگذاری بز رفتار ديوار با سختب. 9-1

 

وٌٌسُ ثْیٌِ زض ؾِ حبلت هرتلف ثیكیٌِ ًوَزاض ثطای ثطضؾی تبحیط ثیكیٌِ ثبض ٍاضزُ ثط پبؾد زیَاض فَالزی ثب زٍ ضزیف ؾرت 

ًتبیذ . اؾت قسُ ویلَپبؾىبل زض ًظط گطفتِ 200ویلَپبؾىبل،  400ویلَپبؾىبل،  700ثِ تطتیت ثطاثط  18ی هطبثك قىل ثبضگصاض

اؾت وِ زیَاض زیگط قبیبى شوط اؾت وبّف ثیكیٌِ ثبضگصاضی تب ظهبًی ازاهِ پیسا وطزُ . ثبقسؾبظی ثِ لطاض ظیط هیحبنل اظ هسل

 .قَزٍاضز ًبحیِ پالؾتیه ضفتبض ذَز ًوی
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 ّب ثط حؿت ویلَپبؾىبلًوَزاض ثبضّبی هرتلف ٍاضز ثط هسل -18قىل 

قسُ، ًكبى زازُ  19ظهبى ًمطِ هیبًی زیَاض فَالزی زض قىل -ًوَزاض تغییطهىبىّوبًطَض وِ زض  :هکاىتغییز -الف-9-1 

ًىتِ زیگط ایٌؿت وِ ثب تَرِ ثِ  .یبثسوبّف هیًوَزاض تبضیرچِ ظهبًی ٍ ثیكیٌِ تغییطهىبى ٍ حتی تغییطهىبى پؿوبًس ثب وبّف ثبض، 

اؾت ّب زض حیي ثبضگصاضی ضخ زازُ اًس ظیطا ثیكیٌِ تغییطهىبىای ذبضد قسُّبی هَرَز اظ حبلت ضطثِّب، ثبضگصاضیؾرتی هسل

 .ای اؾتضطثِوِ ایي اظ ذهَنیبت ثبضّبی غیط

 

 ثْیٌِ هسلًمطِ هجٌب ثطای ثیكیٌِ هرتلف ثبض زض  ظهبى-هىبىتغییط ًوَزاض -19 قىل

هیلیوتط ٍ وویٌِ آى هتؼلك ثِ هسل ثب  28ویلَپبؾىبل ثِ هیعاى  700قَز ثیكیٌِ تغییطهىبى هتؼلك ثِ هسل ثب ثیكیٌِ ثبض هكبّسُ هی 

ٍضؼیت  .ثبقسحبًیِ هی 0065/0لحظِ ّب ًیع زض ظهبى ٍلَع ثیكیٌِ تغییطهىبى. ثبقسهیلیوتط هی 7ویلَپبؾىبل ثبًساظُ  200ثیكیٌِ ثبض 

ٍاحس تغییطهىبى زض . آهسُ اؾت 224الی  20ّبی ّب ًیع زض قىلولی تَظیغ تغییطهىبى زض ظهبى ٍلَع ثیكیٌِ تغییطهىبى زض ولیِ هسل

 ثبقسولیِ تهبٍیط هتط هی

 

 ویلَپبؾىبل 700ٍضؼیت ثیكیٌِ تغییطهىبى زض هسل ثب ثیكیٌِ ثبض  -20قىل 
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 ویلَپبؾىبل 400ضؼیت ثیكیٌِ تغییطهىبى زض هسل ثب ثیكیٌِ ثبض ٍ -21قىل 

 

 ویلَپبؾىبل 200ٍضؼیت ثیكیٌِ تغییطهىبى زض هسل ثب ثیكیٌِ ثبض  -22قىل 

 

قَز وِ تَظیغ تٌف ًیع هكبثِ تغییطهىبى ثب ثطضؾی ٍضؼیت تَظیغ تٌف زض زیَاضّبی هرتلف هكبّسُ هی :نشت -ب-9-1 

آهسُ  25الی  23ّبی ّب زض قىلٍضؼیت تَظیغ تٌف زض ظهبى ٍلَع ثیكیٌِ تٌف زض ولیِ هسل. ٍاضزُ زاضز ًؿجت هؿتمین ثب ثیكیٌِ ثبض

 .ثبقسٍاحس تٌف زض ولیِ تهبٍیط پبؾىبل هی. اؾت

 

 ویلَپبؾىبل 700ٍضؼیت ثیكیٌِ تٌف زض هسل ثب ثیكیٌِ ثبض  -23قىل 
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 ویلَپبؾىبل 400ٍضؼیت ثیكیٌِ تٌف زض هسل ثب ثیكیٌِ ثبض  -24قىل 

 

 

 ویلَپبؾىبل 200ٍضؼیت ثیكیٌِ تٌف زض هسل ثب ثیكیٌِ ثبض  -25قىل 

 

 بزرسی تاثیز مذت سمان اعمال بار بز رفتار ديوار با سخت کننذه بهینه . 9-2

  

وٌٌسُ ثْیٌِ، زض ؾِ حبلت هرتلف هست ثطای ثطضؾی تبحیط هست ظهبى اػوبل ثبض ثط پبؾد زیَاض فَالزی ثب زٍ ضزیف ؾرت 

 . اؾتحبًیِ زض ًظط گطفتِ قسُ  004/0ٍ  007/0، 01/0ثطاثط  26قسُ زض قـىل  ظهبى ثبضگصاضی هطبثك ًوَزاضّبی ًكبى زازُ
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 ّبًوَزاض هست ظهبى هرتلف اػوبل ثبض ثط هسل -26قىل 

ّوبًطَض وِ . اؾتقسُ  ًكبى زازُ 27ظهبى ًمطِ هیبًی زیَاض فَالزی زض قىل -ًوَزاض تغییطهىبى :هکاىتغییز -الف-9-2 

قَز، ًوَزاض تبضیرچِ ظهبًی، ثیكیٌِ تغییطهىبى ٍ حتی تغییطهىبى پؿوبًس ثب وبّف هست ظهبى اػوبل ثبض، وبّف هی زضقىل زیسُ

ّب ٍ هست ظهبى اػوبل ثبض، ثبضّبیی وِ زض هست ظهبى  ًىتِ لبثل تَرْی وِ ٍرَز زاضز ایي اؾت وِ ثب تَرِ ثِ ؾرتی هسل .یبثسهی

اؾت ّب زض حیي ثبضگصاضی ضخ زازُای ًساضًس ظیطا ثیكیٌِ تغییطهىبىاًس، حبلت ضطثِحبًیِ ثِ ؾبظُ هَرَز ٍاضز قسُ 01/0ٍ  007/0

قَز حبًیِ ثطای ؾبظُ هَرَز ضطثِ هحؿَة هی 004/0ای اؾت ٍلی ثبض ٍاضزُ زض هست ظهبى ضطثِوِ ایي اظ ذهَنیبت ثبضّبی غیط

 .اظ اتوبم ثبضگصاضی ثَلَع پیَؾتِ اؾت ظیطا ثیكیٌِ تغییطهىبى پؽ

 

 ًمطِ هجٌب ثطای هست ظهبى هرتلف اػوبل ثبض ظهبى-هىبىتغییط ًوَزاض -27 قىل

هیلیوتط  7/28حبًیِ زاضای ثیكیٌِ تغییطهىبى  01/0قَز، ؾبظُ تحت ثبضگصاضی زض هست ظهبى ّوبًطَض وِ زض ًوَزاض هكبّسُ هی 

حبًیِ ٍ ًْبیتب  0064/0هیلیوتطی زض ظهبى  5/27ای زاضای ثیكیٌِ تغییطهىبى حبًیِ 007/0ضگصاضی  حبًیِ، ؾبظُ ثب ثب 007/0ٍ زض لحظِ 

هؿئلِ لبثل شوط ایي  .ثبقسزاضا هی 0045/0هیلیوتط زض لحظِ  6/17ای ثبًساظُ ای تغییطهىبى ثیكیٌِحبًیِ 004/0ؾبظُ ثب ظهبى ثبضگصاضی 

تَاى ثِ ًبگْبًی ثیكیٌِ تغییطهىبى زض همبیؿِ ثب زٍ ؾبظُ زیگط هَارِ اؾت وِ زلیل آى ضا هیای ثب افت اؾت وِ ؾبظُ تحت ثبض ضطثِ

ٍضؼیت تَظیغ تغییطهىبى زض ظهبى ٍلَع  .ای ٍ افعایف ؾرتی ٍ همبٍهت آًْب هطثَط زاًؿتّب تحت ثبضّبی ضطثِػولىطز ؾبظُ

 .ثبقسٍاحس تغییطهىبى زض ولیِ تهبٍیط هتط هی. ُ اؾتآهس 30الی  28ّبی ّب ًیع زض قىلثیكیٌِ تغییطهىبى زض ولیِ هسل

 

 حبًیِ 01/0ٍضؼیت ثیكیٌِ تغییطهىبى زض هسل ثب هست ظهبى ثبضگصاضی  -28قىل 
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 حبًیِ 007/0ٍضؼیت ثیكیٌِ تغییطهىبى زض هسل ثب هست ظهبى ثبضگصاضی   -29قىل 

 

 حبًیِ 004/0 ٍضؼیت ثیكیٌِ تغییطهىبى زض هسل ثب هست ظهبى ثبضگصاضی -30قىل 

 

ای هست ظهبى قَز زض ثبضّبی غیط ضطثِثب ثطضؾی ٍضؼیت تَظیغ تٌف زض زیَاضّبی هرتلف هكبّسُ هی :نشت -ب-9-2 

اؾت لیىي ای ًیع تبحیطی اًسن ثط ثیكیٌِ تٌف حجت گطزیسُ ثبضگصاضی تبحیط چٌساًی ثط ثیكیٌِ تٌف هسلْب ًساضز ٍ زض ثبضّبی ضطثِ

-ّب زض ظهبى ٍلَع تٌف هبوعیون زضقىلٍضؼیت تَظیغ تٌف هسل. ّب تبحیط هؿتمین زاضزًف پؿوبًس هسلهست ظهبى ثبضگصاضی ثط ت

 .ثبقسٍاحس تٌف زض ولیِ تهبٍیط پبؾىبل هی. اؾتآهسُ  33الی   31ّبی 

 

 حبًیِ 01/0ٍضؼیت ثیكیٌِ تٌف زض هسل ثب هست ظهبى ثبضگصاضی  -31قىل
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 حبًیِ 007/0ثب هست ظهبى ثبضگصاضی  ٍضؼیت ثیكیٌِ تٌف زض هسل  -32قىل 

 

 حبًیِ 004/0ٍضؼیت ثیكیٌِ تٌف زض هسل ثب هست ظهبى ثبضگصاضی  -33قىل

ّب ثب هست ظهبى ثبضگصاضی هتفبٍت تؿلین گطزیسُ ٍ تَاى هكبّسُ ًوَز وِ ولیِ ؾبظُزض هزوَع ثب ثطضؾی همبزیط تٌف هی 

ثل شوط اؾت وِ ثب ظیبز ًوَزى هست ظهبى اػوبل ثبض، همبزیط تٌكْبی پؿوبًس ّوچٌیي لب. ٍاضز ًبحیِ پالؾتیه ضفتبض ذَز قسُ اًس

 .یبثسهَرَز زض هسلْب ًیع افعایف هی

 

 نتیجه گیزی. 10

 

ثب ثطضؾی هؿبئل ٍ . زض ایي همبلِ قطایط هرتلف ثطای یه زیَاض فَالزی تحت احط ثبضگصاضی اًفزبضی زضًظط گطفتِ قس 

حبنل قس وِ ایي نفحِ ٍ نفحبت فَالزی هكبثِ تحت احط ثبضگصاضی اًفزبضی ثِ ّط حبل ٍاضز ًىبتی وِ گفتِ قس ایي ًتیزِ 

ًبحیِ غیط ذطی ضفتبض ذَز هیكًَس ٍ ؾؼی زض ًگِ زاقتي ایي نفحبت زض ًبحیِ االؾتیه زض ٍالغ اهطی غیط التهبزی ٍ غیط فٌی 

 25ثِ ػٌَاى هخبل اگط نفحِ  .پالؾتیه ضا زض نفحِ، ثْیٌِ ًوَز ضٍز ثِ ًبحیِتَاى ثب ثىبض گیطی توْیساتی همساض ٍثبقس ، اهب هیهی

هتط  015/0وٌٌسُ ثِ حزن ػسز ؾرت 6قَز ثب افعٍزى وٌٌسُ ثِ ػٌَاى هجٌب زض ًظط گطفتِ قَز، هالحظِ هیهیلیوتطی ثسٍى ؾرت

یلیوتطی ضربهت ٍ افعایف حزن ٍ م 50ٍاى تمطیجب ثِ ّوبى ًتبیزی زؾت یبفت وِ ثب اضبفِ وطزى تویلَگطم هی 117هىؼت ٍ ٍظى 

تَاى گفت وِ ثطای ثْجَز ضفتبض نفحِ زض ثطاثط ثبضّبی هی زض ٍالغ. قسویلَگطم حبنل هی 1560هتط هىؼت ٍ  2/0ٍظى ثِ هیعاى 

یط اٍل ثبال ثطزى ضربهت نفحِ ٍ زٍم افعٍزى ؾرت وٌٌسُ ّب ، ثبال ثطزى ضربهت اظ آًزب وِ تبث: اًفزبضی زٍ اًتربة ٍرَز زاضز 
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. هٌبؾجی ثبقس ضاُ حلتَاًس هؿتمین ثط ثبال ضفتي ٍظى ٍ ثِ تجغ آى لیوت توبم قسُ ٍ ًیع افعایف هكىالت ارطائی زاضز ًوی

ضاُ ّبی ثْیٌِ تطی زض هَضز اؾتفبزُ اظ ؾرت وٌٌسُ ّب ٍرَز زاضز وِ ًكبى زازُ قس هْوتطیي آًْب اؾتفبزُ اظ ّوچٌیي 

ی تَظیغ تٌف زض نفحِ ًمبط ثحطاًی آى اگط ثب ثطضؾی ًحَُ. ثبقسّبی ثحطاًی هیهحلتَظیغ غیط یىٌَاذت ؾرت وٌٌسُ ّب زض 

 .آهسذَاّسثسؾت آٍضزُ قَز ٍ ؾپؽ ؾرت وٌٌسُ ّب زض ایي ًَاحی لطاض گیطًس، ًتبیذ ثْتطی ثسؾت 

ن ذَز ثبلی هبًس ٍ ویلَپبؾىبل ؾبظُ زض ًبحیِ االؾتی 200ّوچٌیي هكبّسُ گطزیس ثب وبّف ثیكیٌِ همساض ثبضگصاضی تب حسٍز 

ای قسى ثبض ٍاضزُ ثسلیل هبّیت ثبضّبی ضفتبضـ تب حسٍز ظیبزی ثْجَز یبفت ٍ اظ ططفی ثب وبّف هست ظهبى ثبضگصاضی ًیع، ثب ضطثِ

ٍ الجتِ هست ظهبى ثبضگصاضی تبحیطچٌساًی ثط ثیكیٌِ همساض تٌف ایزبز  ای ؾبظُ تحول ثیكتطی ضا زض ثطاثط آى اظ ذَز ًكبى زازضطثِ

 .زُ زض ؾبظُ ًساضزـ
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