


 

1 

بزرسي پارامتزي شكل پذيزي در بادبنذهاي بزون محور 

 

 ، ناصز نصزت سهيد كتز منصور قلعه نوي

استاديار گزوه مهنذسي عمزان، دانشگاه سيستان وبلوچستان، ساهذان   -1

  كارشناس ارشذ ساسه، دانشگاه آساد اسالمي واحذ ساهذان-  2

 ghalehnovi@yahoo.com، پؼت الىتشًٍيه09151411502تلفي  -1

 nnosratzehi@yahoo.com الىتشًٍيه، پؼت 09153480136 تلفي  -2

 

 خالصه
دس وـَس هب اوثش ػبختوبًْبي ؿْشي ثب اػىلت فلضي ػبختِ هي ؿًَذ ٍ دس اوثش آًْب ًيض اص ػيؼتن هْبسثٌذي ثؼٌَاى ػيؼتن لشصُ ثش اػتفبدُ هي 

پيـشفتْبي حبكل ؿذُ دس تئَسي عشح ظشفيت صهيٌِ سا ثشاي دػتيبثي ثِ .ؿَد وِ لضٍم تَخِ ٍهغبلؼِ ثيـتش ثش سٍي ايي ػيؼتن سا ًـبى هي دّذ

ٍتـىيل ػيؼتن هْبسثٌذي  (CBF)ٍػيؼتوْبي هْبسثٌذي ؿذُ ّن هشوض (MRF)ساّىبسّبيي اكَلي خْت تلفيك هحبػي ػيؼتوْبي لبة خوـي

دس ايي همبلِ ثب تَخِ ثِ ضَاثظ ثبس گزاسي صلضلِ اسائِ .وِ هضايبي دٍ ػيؼتن سا ثغَس ّوضهبى داؿتِ ثبؿذ، فشاّن ًوَدُ اػت (EBF)ؿذُ خبسج اص هشوض

 عشاحي ٍثِ ووه اًدبم تحليل Sap 2000 ثب ووه ًشم افضاس 14 ٍ 8 ،4 دس عجمبت EBF ايشاى ػِ ًَع لبة 2800ؿذُ دس ٍيشايؾ ػَم آييي ًبهِ 

 ،پبساهتشّبي هشثَط ثِ ؿىل پزيشي ّش ػشي هحبػجِ ٍثب يىذيگش همبيؼِ ؿذُ push-over ٍ آًبليض DRAIN-2DXديٌبهيىي غيش استدبػي ثشًبهِ 

 ًيض EBFدس تحليلْبي فَق ػالٍُ ثش تغييش ًَع ثبدثٌذ تحليلْبيي دس صهيٌِ تغييش پبساهتشّبي فَق ثِ تجغ تغييشات عَل تيش پيًَذ دس ػيؼتوْبي .اًذ

دس اًتْب ًتبيح هَسد همبيؼِ لشاس گشفتِ ٍتَكيِ ّبيي وبسثشدي دس ايي خلَف، ثخـْبيي اص ًتبيح ايي پظٍّؾ سا ًيض تـىيل . كَست گشفتِ اػت

 .هيذٌّذ

 مهاربنذ بزون محور ، تيز رابط ، شكل پذيزي: كليذ واصه ها 

 

 

 مقذمه

 ديذُ هي ؿَد ٍػبهل خشٍج اص هشوضيت هْبسثٌذ ّب ، آصادي ػول ثباليي سا ثِ EBFاص ديذگبُ عشح ّبي هؼوبسي، اًؼغبف پزيشي خبكي دس ػيؼتن ّبي 

ايي . غيش هوىي هي ثبؿذ  (CBF)هؼوبساى دس اخشاي عشحْبيـبى هي دّذثِ گًَِ اي وِ اخشاي ثؼضي اس آى عشحْبدس لبثْبي هْبسثٌذي ؿذُ ّن هشوض 

ّيح اخجبسي دسايي  ًجؼت وِ حتوبً هحَس هْبسثٌذ ّب اص ساػتبي ثشخَسد هحَس تيش ّب ثب ػتَى ّب ػجَس وٌذ ،هضيت ديىش  (EBF)ًىتِ دس ػيؼتن ّبي 

داسد دس  CBF اػت صيشا دس ايي حبلت پيچيذگي وِ اخشاي اتلبل تيش ثِ ػتَى دس ػيؼتن ّبي  CBFدس همبيؼِ ثب ػيؼتن ّبي  ((EBFػيؼتن ّبي 

 .ديذُ ًوي ؿَد EBFاخشاي اتلبالت ػيؼتن ّبي 

دس ايٌدب ايي ػَال پيؾ هي آيذ وِ ثب تَخِ ثِ هضايبيي وِ اص لجل دس ايي ػيؼتن هـبّذُ هي ؿَد ، چشا دس گزؿتِ اص خبًت عشاحبى ّيچ تَخْي ثِ ايي 

ثبًيبً چٌبى . دس خَاة ايي ػَال هي تَاى چٌيي گفت وِ اٍالً سفتبس ٍالؼي ٍهىبًيضم تخشيت ايي ػيؼتن ثِ عَس دليك هـخق ًـذُ ثَد. ػيؼتن ًوي ؿذ

داساي ػختي ثؼيبس ووي اػت ٍ آى سا ثِ ػٌَاى يه عشح هٌبػت لجَل ًذاؿتٌذ ٍ CBF دس همبيؼِ ثب يه ػيؼتن EBFفىش هي ؿذ وِ يه ػيؼتن 

 .ًْبيتبً خٌيي تلَس هي ؿذ وِ يه عشاحي خَة ٍ هٌبػت ايي اػت وِ توبهي اتلبالت هَخَد دس آى ّن هشوض ثبؿذ

دس پي ايي .  ثِ ثؼيبسي اص ػئَاالت هَخَد دس ايي صهيٌِ پبػخ دادُ اًذEBFدس چٌذ دِّ اخيش تحميمبت لشصُ اي هحمميي ثش سٍي سفتبس ػيؼتن ّبي 

 .تحميمبت هتَخِ ؿذُ اًذ وِ ػختي ايي ػيؼتن خيلي ثْتش اص آى همذاسي وِ تلَس هي وشدًذ، هي ثبؿذ
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ّوچٌيي ايي ثشسػي ّب ًـبى دادُ اًذ وِ ػبهل خشٍج اص هشوضيت هْبسثٌذ ّب يه ػبهل هخشة ػيؼتن ٍ يه ًمق دس ػيؼتن ػبصُ اي ًيؼت ثلىِ دليمبً 

ثش ػىغ ايي تلَس، دس كَست عشاحي هٌبػت آى افضايؾ ثبصدُ ثباليي دس هيضاى ؿىل پزيشي ػيؼتن ثَخَد خَاّذ آهذ ٍ حتي ثب ايدبد يه فضبي 

[ 6]. ثذًجبل خَاّذ داؿتCBFهٌبػت خْت تؼجيِ ثبص ؿَ دس دسٍى لبة، تٌضل ػختي ًب چيضي سا دس همبيؼِ ثب يه ػيؼتن 

 

بزرسي مذل هاي مورد مطالعه 

 هـخق ؿذُ اػت دس ًظش هي گيشين اص آًدبيي وِ هَضَع تحميك ثشسػي 1-5خْت تحليل ػيؼتوْب اثتذا پالى يه ػبصُ هتمبسى ٍهتؼبسف وِ دس ؿىل 

 1 عجمِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت وِ ثب تَخِ ثِ ؿىل 14  8ٍ، 4پبساهتشي دس خلَف آيتن ّبي هَثش ثش ؿىل پزيشي اػت، ػبصُ ّبي ثب تؼذاد عجمبت 

 ( دس ٍػظ دّبًِ دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت eثشٍى هحَسي  ). اػتفبدُ ؿذُ اػتEBF اص هْبسثٌذّبي A-A ٍ D-D دس دّبًِ ّبي وٌــبسي  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دس ايي تحميك اص لحبػ ٌّذػي ثِ خض دس تؼذاد عجمبت .  ًـبى دادُ ؿذُ اػت 4 تب 2ًوب ًٍيض ػِ ًَع ثبدثٌذ ّبي هَسد هغبلؼِ ايي لبثْب دس ؿىلْبي 

. اتلبالت تيش ثِ ػتَى ثِ كَست هفلل دس ًظش گشفتِ ؿذُ اػت. ًٍَع ثبدثٌذ ّش ػشي اص ثميِ خْبت ايي لبثْب ثب ّن ؿجيِ ّؼتٌذ

 

 نحوه انجام تحليل
همبعغ . اًدبم هيذّين SAP 2000،عشاحي آًْب سا تَػظ ثشًبهِ  (UBC) عجمِ ٍثب لحبػ ًوَدى تشويجبت ثبس 14 8ٍ ،4پغ اص هذل ًوَدى ػبصُ ّبي 

تحليل وليِ هذلْبي هَسد . خْت تحليل ديٌبهيىي غيش استدبػي آهبدُ هي ًوبئينDX2 -DRAINثذػت آهذُ دس ايي لؼوت سا ثب ًَؿتي ٍسٍدي ثشًبهِ 

دس ّش هشحلِ اص تحليل هثالً ثشاي چْبس عجمِ ثذٍى تغييش .اًدبم ؿذُ اػت (حذاوثش ؿتبة صلضلِ عجغ ) g 93/0هغبلؼِ تحت سوَسد صلضلِ عجغ ثب ؿتبة 

تَخِ ؿَد وِ  ) هتش هتغيش دس ًظش گشفتِ هي ؿَد2/1 ٍ 1، 8/0، 6/0همبعغ تيش ٍػتَى فمظ ًَع ثبدثٌذ سا تغييش هيذّين ّوچٌيي عَل تيش ساثظ همبديش 

.  عجمِ وليِ هشاحل فَق هدذداً اًدبم هي ؿَد14 عجمِ 8ٍثشاي هذلْبي .(همبعغ ثبدثٌذ دس ّش هشحلِ ثب تغييش ًَع ثبدثٌذ ثبثت هبًذُ ٍتغييش ًوي وٌذ

  (B3)بادبنذ نوع سوم  : 4شكل   (B2) بادبنذ نوع دوم : 3شكل   (B1)بادبنذ نوع اول : 2شكل 
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 4B1E0.6سمان تغييز مكان بام مذل  : 1نمودار 

 

 4B2E1سمان بزش پايه مذل  : 2نمودار 

 

 4B2E0.8منحني هيستزسيس مذل  : 3نمودار 

 

  (B1 )مقاديزسختي حاصل اس تحليل ديناميكي در بادبنذ نوع اول  : 1جذول 

 
e = 0.6 e = 0.8 e = 1 e = 1.2 

K (t/cm) K (t/cm) K (t/cm) K (t/cm) 

 4.263 4.620 5.409 5.927  عجم4ِ

 2.382 2.476 2.752 3.079  عجم8ِ

 1.438 1.635 1.901 2.067  عجم14ِ
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روش ضزيب  شكل پذيزي 
دس ايي هذل دٍ خغي ًيشٍي حذ خبسي ؿذى ػبصُ ثب .   ديذُ هي ؿَد سفتبس ٍالؼي غيشخغي ثب يه ساثغِ دٍ خغي هذل هي ؿَد5ّوبًغَس وِ دس ؿىل 

yV تغييش هىبى حذ خبسي ؿذى ثب ٍ yدس كَست فشم سفتبس خغي ػبصُ دس ٌّگبم صلضلِ هبوضيون ثشؽ پبيِ دس آى ثشاثش .  ًـبى دادُ ؿذُ اػت

eVايي ًيشٍ ثِ دليل سفتبس غيشخغي ػبصُ ثِ ًيشٍي .  خَاّذ ثَدyV حذاوثش خبثدبيي ػبصُ لجل اص خشاثي ًيض. وبّؾ هي يبثذmax دس .  هي ثبؿذ

  .                                                                                        ثذػت هي آيذ1ضشيت ؿىل پزيشي اص ساثغِ 5ًتيدِ ثب تَخِ ثِ ؿىل 

 

ثٌبثشايي هي تَاى ضشيت وبّؾ ًيشٍدس اثش ؿىل .  وبّؾ يبثذyV هي تَاًذ ثِ ًيشٍي eV ثِ دليل ؿىل پزيشي ٍ سفتبس غيشخغي ػبصُ ًيشٍي خغي

.  تؼشيف ًوَد2پزيشي سا هغبثك ساثغِ

)36( 
y

e

V

V
R 

 دسكذ ثشاي 5هؼوَالً يه هيشايي لضج .  هتٌبظش ثب ًيشٍي خشاثي ػبصُ هي ثبؿذ ٍ ثِ هؼٌبي ؿشٍع تؼلين ؿذى ػبصُ ًيؼتyVالصم ثِ يبدآٍسي اػت وِ

 . هحبػجِ ضشيت وبّؾ ًيشٍ دس سفتبس خغي اػتفبدُ هي ؿَد

 تؼشيف هي ؿَد3 اضبفِ همبٍهت يب همبٍهت افضٍى ًبهيذُ هي ؿَد ٍ عجك ساثغِ yV تب ايدبد هىبًيضم ٍ خشاثي ٍالؼي ػبصُ sVاٍليي خبسي ؿذى دس ػبصُ 

. )37( 
s

y

s
V

V
R 

ِ ّبي عشاحي ًيشٍي  ايي وبّؾ تَػظ ضشيت تٌؾ هدبص وِ عجك .   وبّؾ هي دٌّذwV سا ثِ ًيشٍي sVثشاي عشاحي دس حذ تٌؾ هدبص ، آييي ًبه

. د  تؼشيف هي ؿَد كَست هي گيش4ساثغِ 

)38( 
w

s

V

V
Y 

ثب تَخِ ثِ هفبّين دس سٍاثظ فَق ضشيت سفتبس ػبصُ وِ ثشاي تجذيل ًيشٍي خغي اػوبلي ثِ ػبصُ ثِ ًيشٍي عشاحي ثِ وبس هي سٍد ثِ تشتيت صيش هحبػجِ 

 :  هي ؿَد

)310(
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.  ضشيت سفتبس ثب دػتَسالؼول عشاحي ثِ سٍؽ تٌؾ هدبص هي ثبؿذ 6 ضشيت سفتبس ثب دػتَس الؼول عشاحي ثِ سٍؽ همبٍهت ًْبيي ٍ هؼبدلِ 5هؼبدلِ 

 

ِ ّبي گيشداس ثِ پي ٍ تؼذادي صهيي لشصُ هلٌَػي  : رابطه تاكاوا ، هوانگ و شينوسوكا دس هغبلؼبت تبوبٍا ٍ ّوىبساى اص ػِ ًَع هختلف ػبصُ اي ثب پبي

خْت هغبلؼِ وبّؾ ػبصُ ّبي ثب چٌذ دسخِ آصادي ساثغِ پيـٌْبدي ًبهجشدگبى خْت هحبػجِ ضشيت وبّؾ ثش حؼت ؿىل پزيشي ثلَست صيش اسائِ ؿذُ 

.  اػت

(2) 

(4) 

(5) 

(3) 

(6) 

(1) 
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                               [7]رفتار غيزخطي ساسه: 6شكل
 

 

)345(12  R 

 اسائِ ؿذُ ٍ يبدآٍسي هي گشدد وِ همذاس هتَػظ پبساهتش 34.1 تب05.1 ضشيت تؼذيلي اػت وِ همذاس آى دس ايي پظٍّؾ دس ساثغِ فَق 

2.1[8] .   پيـٌْبد هي گشدد 

 آناليش پوش آور
آًبليض پَؽ آٍس سٍؿي اػت وِ ثِ ووه آى هي تَاى همبديش تغييش هىبى ًظيش تـىيل اٍليي هفلل پالػتيه ، تغييش هىبى ًظيش ًمغِ تؼلين ٍحذاوثش 

 اًدبم هي ؿَد ثب افضايؾ ّش گبم همذاس ًيشٍي ٍاسدُ ٍدس STAT ثب اػتفبدُ اص ثلَن drainايي وبس دس ثشًبهِ .تغييش هىبى ًظيش گؼيختگي سا ثشآٍسد وشد 

ػپغ ًيشٍي ٍاسدُ افضايؾ دادُ هي ؿَد تب . ًتيدِ همذاس تغييش هىبى عجمِ اي افضايؾ هي يبثذ تب ايٌىِ اٍليي هفلل پالػتيه دس ػبصُ تـىيل ؿَد

. ًوًَِ ّبيي اص هٌحٌي ّبي پَؽ آٍس هذلْبي هَسد هغبلؼِ دس صيشآٍسدُ ؿذُ اػت. هىبًيضم گؼيختگي تـىيل ؿَد

 

 0.6E1B4منحني پوش آور بزاي مذل  : 5نمودار

  Rجذاول محاسبه 

ثب تَخِ ثِ ًوَداس ّبي سػن ؿذُ ػغح صيش هٌحٌي پَؽ آٍس سا ثب يه هذل خغي ايذُ آل ػبصي هي ًوبئين ثغَسي وِ هؼبحت صيش هٌحٌي سا هؼبٍي 

 3 هحبػجِ هي ؿَد ػبيش هحبػجبت الصم دس خذاٍل ثب حل هؼبدلِ دسخِ دٍ اص هؼبدل ػبصي هيضاى . هؼبحت هثلث ٍ هؼتغيل هذل خغي هي ًوبئين

. دادُ ؿذُ اػت11تب

 (B1) طبقه بادبنذ نوع اول 4نتايج حاصل اس منحني هاي پوش آور بزاي مذل : 3جذول 

e S 
s sV y sR T  R R 

0.6 1.48E6 0.0774 1.81E6 0.0941 1.216 0.6412 7.647 4.537 8.275 

0.8 1.74E6 0.1103 2.16E6 0.1307 1.300 0.6665 5.702 3.871 7.548 

1 1.37E6 0.1005 1.62E6 0.1240 1.234 0.7533 6.027 3.990 7.385 

1.2 1.23E6 0.1212 1.59E6 0.1438 1.186 0.7919 5.034 3.614 6.429 

(7) 
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 (B2) طبقه بادبنذ نوع دوم 4نتايج حاصل اس منحني هاي پوش آور بزاي مذل : 4جذول 

e S 
s sV y sR T  R R 

0.6 1.86E6 0.0853 2.20E6 0.1050 1.231 0.5544 7.04 4.340 8.014 

0.8 1.83E6 0.0953 2.28E6 0.1153 1.210 0.5850 6.255 4.071 7.389 

1 1.91E6 0.1028 2.32E6 0.1254 1.220 0.5783 5.881 3.937 7.192 

1.2 1.92E6 0.1083 2.34E6 0.1340 1.237 0.5733 5.448 3.775 7.005 

 

 (B3) طبقه بادبنذ نوع سوم 4نتايج حاصل اس منحني هاي پوش آور بزاي مذل  : 5جذول 

e S 
s sV y sR T  R R 

0.6 5.29E5 0.2275 69E4 0.2892 1.271 1.177 2.585 2.450 4.671 

0.8 7.14E5 0.2631 1.07E6 0.3146 1.196 0.9475 2.274 2.260 4.054 

1 8.7E5 0.2820 1.30E6 0.3364 1.193 0.8139 2.168 2.192 3.923 

1.2 9.99E5 0.2915 1.51E6 0.3483 1.195 0.7273 2.090 2.140 3.836 

 

( B1) طبقه بادبنذ نوع اول 8نتايج حاصل اس منحني هاي پوش آور بزاي مذل : 6جذول 

e S 
s sV y sR T  R R 

0.6 3.40E6 0.2814 2.14E6 0.3508 1.247 0.7608 4.133 3.235 6.051 

0.8 3.23E6 0.2805 2.03E6 0.3513 1.252 0.8049 4.116 3.228 6.062 

1 3.03E6 0.3001 1.99E6 0.3644 1.214 0.8386 3.941 3.148 5.733 

1.2 2.95E6 0.3206 1.91E6 0.3849 1.201 0.8793 3.843 3.103 5.590 

 

( B2) طبقه بادبنذ نوع دوم 8نتايج حاصل اس منحني هاي پوش آور بزاي مذل  : 7جذول 

e S 
s sV y sR T  R R 

0.6 3.88E6 0.3335 2.53E6 0.4280 1.283 0.7439 3.292 2.836 5.458 

0.8 4.03E6 0.3585 2.62E6 0.4561 1.272 0.7600 3.151 2.763 5.272 

1 4.28E6 0.3778 2.67E6 0.4856 1.285 0.9004 3.068 2.720 5.293 

1.2 4.18E6 0.4007 2.76E6 0.5062 1.263 0.9503 2.868 2.612 4.948 

 

( B3) طبقه بادبنذ نوع سوم  8نتايج حاصل اس منحني هاي پوش آور بزاي مذل : 8جذول 

e S 
s sV y sR T  R R 

0.6 1.24E6 0.5598 958240 0.6177 1.103 2.087 2.341 2.303 3.810 

0.8 1.58E6 0.6475 1.27E6 0.7295 1.127 1.657 2.014 2.088 3.530 

1 1.47E6 0.6181 1.06E6 0.8166 1.321 1.457 1.785 1.924 3.812 

1.2 2.26E6 0.7348 1.81E6 0.8281 1.127 1.275 1.838 1.963 3.318 
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( B1) طبقه بادبنذ نوع اول 14نتايج حاصل اس منحني هاي پوش آور بزاي مذل  : 9جذول 

e S 
s sV y sR T  R R 

0.6 6.54E6 0.7556 2.52E6 0.9389 1.243 1.291 2.724 2.531 4.719 

0.8 5.90E6 0.8017 2.53E6 0.9474 1.182 1.358 2.583 2.449 4.342 

1 5.96E6 0.7571 2.28E6 0.9496 1.254 1.436 2.695 2.514 4.729 

1.2 5.57E6 0.7141 2.01E6 0.9590 1.343 1.488 2.652 2.490 5.016 

 

( B2)طبقه بادبنذ نوع دوم 14نتايج حاصل اس منحني هاي پوش آور بزاي مذل  : 10جذول 

e S 
s sV y sR T  R R 

0.6 7.23E6 0.9298 2.94E6 1.190 1.280 1.191 2.114 2.156 4.140 

0.8 7.61E6 1.025 3.15E6 1.261 1.230 1.211 2.057 2.118 3.908 

1 7.50E6 1.049 3.15E6 1.313 1.252 1.264 1.948 2.042 3.835 

1.2 7.40E6 1.073 3.17E6 1.354 1.262 1.338 1.866 1.983 3.754 

 

 (B3) طبقه بادبنذ نوع سوم 14نتايج حاصل اس منحني هاي پوش آور بزاي مذل  : 11جذول 

e S 
s sV y sR T  R R 

0.6 2.63E6 1.197 1.05E6 1.521 1.270 2.944 1.797 1.933 3.682 

0.8 3.01E6 1.368 1.38E6 1.663 1.216 2.185 1.579 1.763 3.216 

1 3.20E6 1.492 1.66E6 1.786 1.197 2.329 1.402 1.612 2.894 

1.2 3.63E6 1.587 1.94E6 1.867 1.176 2.217 1.352 1.566 2.762 

 

 نتيجه گيزي
ثب دس ًظش گشفتي ايي ًىتِ وِ ػغح صيش ًوَداس ٍ ؿيت لؼوت خغي هٌحٌي ػَاهل تؼييي وٌٌذُ خْت پبساهتش ّبي ؿىل پزيشي اػت ٍ ايي هَضَع ثِ 

 :خْت دخبلت داؿتي دس يه هؼبدلِ دسخِ دٍ اثش گزاس اػت  هي تَاى ًتبيح صيش سا ثذػت آٍسد

اًشطي خزة ؿذُ دس ًبحيِ االػتيه ثشاي ثشاي ثبدثٌذ ًَع اٍل ثيـتش اص دٍم ٍ ػَم اػت ٍ ًَع دٍم ًيض اًشطي خزة ؿذُ  ثيـتشي ًؼجت ثِ ًَع  -1

 . عجمِ كذق هي وٌذ 14  ٍ 8 ، 4ػَم داسد ٍ ايي هغلت ثشاي ّوِ ػبختوبًْبي

ػبصُ ّبيي وِ دس ًبحيِ االػتيه داساي ػختي ثيـتشي ّؼتٌذدس ًبحيِ پالػتيه ًيض سفتبس ثْتشي داؿتِ اًذ ثِ ػجبست ديگش خزة اًشطي ًبحيِ  -2

پالػتيه ػبصُ ّبي وِ دس ًبحيِ االػتيه خزة اًشطي ثبالتشي داؿتِ اًذ ثيـتش ثَدُ ٍ دس ًتيدِ ضشيت سفتبس ثبالتشي داسًذ 

 ٍّوچٌيي صهبى تٌبٍة افضايؾ ٍ     ثبتغييش عَل تيش ساثظ ٍ ثبثت هبًذى هب ثمي خلَكيبت ٌّذػي ٍ هلبلح دس اصاء افضايؾ عَل تيش ساثظ  -3

 .همذاس ضشيت وبّؾ دس اثش ؿىل پزيشي ٍ ًْبيتبً ضشيت سفتبس وبّؾ هي يبثذ 

 14دسكذ وبّؾ ٍدس هذل 27 عجمِ ايي هيضاى 8اػت وِ ثشاي هذل 8.275 عجمِ 4ثذػت هي آيذ ثشاي هذل e=0.6 حذاوثش وِ دس Rهيضاى  -4

 .دسكذ وبّؾ ًـبى هيذّذ 22عجمِ 8عجمِ ًؼجت ثِ 

 . اػت  ثِ تٌبػت افضايؾ عجمبت ثذليل وبّؾ ؿيت ًبحيِ خغي ٍ ًيض وبّؾ هيضاى Rوبّؾ هيضاى  -5

 ثشاثش 2 عجمِ ٍ 8 ثشاثش دس 3/1 عجمِ 4 ثشاثش دس 6/1 ثِ هيضاى 6/0افضايؾ ػختي دس هذلْبي ثبدثٌذ ًَع دٍم ًؼجت ثِ ًَع اٍل دس ثشٍى هحَسي  -6

 . عجمِ هي ثبؿذ ايي افضايؾ ثِ دليل اتلبل ًمبط فَلبًي ثبد ثٌذ دس ًَع دٍم ثِ كَست ضشثذسي هي ثبؿذ 14دس 

 عجمِ 4 هذل 6/0همبديش ػختي دس وليِ هذلْبي ًَع ػَم ًؼجت ثِ دٍ ًَع ديگش ثِ ؿذت وبّؾ هي يبثذ ثِ عَسي وِ هثالً دس ثشٍى هحَسي -7

 . ثشاثش هي سػذ 5/8ايي وبّؾ ثِ 

ّوبًغَس وِ دس تحليل ػبصُ ّبي هَخَد هالحظِ گشديذ تؼييي صهبى تٌبٍة ػبصُ ّبي هْبسثٌذي ؿذُ ثشٍى هحَس ثش اػبع ظَاّش ػبصُ ٍ كشفبً  -8

 .ػَاهلي هبًٌذ تؼذاد دّبًِ ّبي هْبسثٌذ ًٍيضًَع هْبسثٌذ هَثش هي ثبؿذ . استفبع هٌبػت ًوي ثبؿذ 
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 ٍاحذ خْت ػبصُ ّبي ثب ثبدثٌذ ثشٍى هحَس هٌبػت ًجَدُ ٍ هي ثبيؼت عَل تيش پيًَذ ثب اسائِ ساثغِ اي هٌبػت دخبلت دادُ Rدس ًظشگيشي يه  -9

 .ؿَد

حذع اٍليِ دس خلَف ػِ ًَع ثبد ثٌذ، ايي هؼبلِ سا ثِ رّي هتجبدس هي ًوبيذ وِ ثبد ثٌذ ًَع ػَم ثِ دليل ايٌىِ ػبختبس خش پب گًَِ اي  داؿتِ  -10

ٍ داساي ثشٍى هحَسي ًيض ّؼت پغ ثب تلفيك ّش دٍ هَسد هي تَاى همبٍهت ٍ ّوچٌيي ؿىل پزيشي هٌبػجتشي داؿتِ ثبؿذ دس حبليىِ ًتيدِ 

تحليلْب وبهالً هـخق ًوَد وِ ّن اص لحبػ همبٍهت ٍّن ثِ خْت ؿىل پزيشي ايي ثبدثٌذ گضيٌِ هٌبػجي ًيؼت ٍاػتفبدُ اص آى تَكيِ ًوي 

 هتٌبظش هي ثبيؼت ثيؾ اص همبديش دادُ ؿذُ اًتخبة ٍ همبٍهت ٍ ؿىل پزيشي آى هحبػجِ ٍ eدس كَست اػتفبدُ اص ايي ًَع ثبدثٌذ هيضاى . ؿَد 

دس ايي تحميك ثب تَخِ ثِ ايٌىِ همذاس ضشيت سفتبس ثبدثٌذ ًَع دٍم ًضديه ثِ ًَع اٍل اػت ٍلي ػختي آى هغبثك اسلبم اسائِ ؿذُ . وٌتشل گشدد

 ..  ثيـتش اػت،ثٌبثشايي اػتفبدُ اص ايي ًَع ثبدثٌذ ًَكيِ هي ؿَد6دس ثٌذ 
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