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  چکیذٌ
تا تٛخٝ تٝ ٘مص وّیذی دیٛاس تشضی دس تأیٗ أٙیت ساصٜ ٞا ٚتحُٕ تاسٞای خا٘ثی، دستیاتی تٝ یه ٔذَ غحیح ٚ  

فشضیات عشاحی اغّة سفتاس دیٛاس سا تا حذ صیادی سادٜ وأُ اص سفتاس دیٛاس تشضی، اص ضشٚست خاغی تشخٛسداس است. 

دس ایٗ ٔیاٖ  ٛاس، دس آ٘اِیض سفتاس دیٛاس چطٓ پٛضی ٔی ضٛد.ٞای ٔتػُ تٝ دی وٙٙذ ٚ ٔؼٕٛال اص اثشات إِاٖ  ساصی ٔی

ٞای سفتاس   ٔتػُ تٝ دیٛاس تا دیٛاس تشضی، فٟٓ خأغ تشی اص پیچیذٌی  اص ػٙاغش اغّی  تشسسی ا٘ذسوٙص داَ تٝ ػٙٛاٖ یىی

دس  ساخت ٔٙدش ضٛد.تٟثٛد سٚاتظ آییٗ ٘أٝ ٞا ٚ دس ٟ٘ایت واٞص ٞضیٙٝ ٞای  دیٛاس سا فشاٞٓ ٔی ساصد وٝ ٔی تٛا٘ذ تٝ

ٚ ا٘داْ  ABAQUSایٗ پژٚٞص سؼی ضذٜ است تا تا ٔذَ ساصی دیٛاس تشضی ٚ داَ تا استفادٜ اص ٘شْ افضاس اخضای ٔحذٚد 

تشسسی ا٘ذسوٙص ٔیاٖ دیٛاسٞای تشضی ٚ داَ ٞای وف پشداختٝ ٚ ٘مص آ٘اِیض استاتیىی غیشخغی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ا٘تخاتی تٝ 

ی ٔٛسد اسصیاتی لشاس ٌیشد ٚ ٘تیدٝ ایٗ ا٘ذسوٙص سٚی پاسأتش ٞای ٔختّف سفتاس دیٛاس اثشات داَ تش ػّٕىشد دیٛاس تشض

ٚ ٘تایح آٖ تا حاِت ٔؼَٕٛ وٝ اص ایٗ اثشات  ٔا٘ٙذ ظشفیت تشضی ٚ خساست ٞای وططی ٚ فطاسی، ٔٛسد تحّیُ ٚالغ ضٛد

 .ضٛد ٔمایسٝ ٌشدد  چطٓ پٛضی ٔی

 

 ص.، ظشفیت تشضی، ا٘ذسوٙفدیٛاس تشضی تتٙی، داَ ٞای و کلیذی: َای ياصٌ

 

  مقذمٍ  -1
تا تٛخٝ إٞیت عشاحی غحیح دیٛاس تشضی ٚ تىاسٌیشی پتا٘سیُ ٞای ظشفیتی ٔٛخٛد دس ساصٜ ،دس ٘ظش ٌشفتٗ وّیٝ ػٛأُ       

ذسوٙص . دس ایٗ ٔیاٖ تشسسی ا٘سسذ سفتاس دیٛاس ضشٚسی تٝ ٘ظش ٔیٔذَ وأّی اص   ٔٛثش تش ػّٕىشد دیٛاس تشضی تشای دستیاتی تٝ

ٞای سفتاس دیٛاس ٚ داَ ٚ   تٛا٘ذ تٝ فٟٓ خأغ تش اص پیچیذٌی  ٔتػُ تٝ دیٛاس تا دیٛاس تشضی، ٔی  اص ػٙاغش اغّی  داَ تٝ ػٙٛاٖ یىی

ٞا  عثك تحمیمات ا٘داْ ضذٜ، داَ دستیاتی تٝ ٔذَ ٚالؼی تش ٚ غحیح تشی اص چٍٍٛ٘ی تٛصیغ ٘یشٚٞا دس دیٛاس ٔٙدش ضٛد .

ش عشاحاٖ اغّة تا سادٜ ساصی دس حاَ حاضيلی  ایص لاتُ تٛخٝ ظشفیت تشضی دیٛاس تشضی تتٗ آسٔٝ ضٛ٘ذ.تٛا٘ٙذ تاػث افض  ٔی

تٛا٘ذ پاسخ ٚالؼی   ٌیش٘ذ وٝ ایٗ ٕ٘ی  ، سیستٓ دیٛاس سا تٝ ػٙٛاٖ یه دیٛاس ٔدضا تشای سسیذٖ تٝ ٔذَ ٔٛثش دیٛاس دس ٘ظش ٔیصیاد

تا تٛخٝ تٝ ایٙىٝ داَ ٞا ٔی تٛا٘ٙذ تاثیش  اص ظشفیت تشضی ٚالؼی است.یه دیٛاس دس ساصٜ سا تیاٖ وٙذ ٚ ػٕال چطٓ پٛضی 

سفتاس تشضی ٚ ٔذٞای ضىست تشضی دیٛاس ٔٛسد اسصیاتی لشاس   دیٛاس داضتٝ تاضٙذ اتتذا تایذ چٍٍٛ٘ی ای سٚی ظشفیت تشضی ػٕذٜ

ا ٞٙٛص تٝ عٛس غیش خغی دیٛاسٞاست ٚ پاسخ تشش   ٌیشد. دس عشاحی دیٛاسٞای تشضی تتٗ آسٔٝ تشش ٔٛضٛع پیچیذٜ ٚ ٟٕٔی

ٞا اص فاوتٛس  ای دس تحّیُ دس ٘ظش ٌشفتٝ ٔی ضٛد. دس آییٗ ٘أٝ ػٕذٜ  ٚ اغّة تخٕیٗ ٞای وأُ دسن ٘طذٜ است

ٔؼٕٛال سإٞٙایی تشای چٍٍٛ٘ی ٔطخع وشدٖ ٔمذاس ایٗ   ضٛد ِٚی  تشش دس ٔحاسثٝ تماضای تشش دیٛاس استفادٜ ٔی  تضسٌٕٙایی
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 Rutenbergسا تٝ تشتیة اسایٝ وشدٜ ا٘ذ وٝ تٛسظ   wv    ٚεٞای اسٚپا ٚ ٘یٛصِٙذ فاوتٛس تضسٌٕٙایی  ییٗ ٘أٝآ .تضسٌٕٙایی ٘یست

 ٚNsieri  [1] َتشسسی ٌشدیذٜ است.  2006دس ساBoivin ٚ  Paulter [2]  سٚی پاسأتش تضسٌٕٙایی تشش  2011دس ساَ ٘یض

٘ظش ٌشفتٝ ٞا دیٛاس تشضی تٝ تٟٙایی دس  است وٝ دس ٕٞٝ ایٗ تشسسی ایٗ دیٙأیىی ٔغاِؼاتی ا٘داْ داد٘ذ ِٚی ٘ىتٝ لاتُ تٛخٝ

ٞای دیٛاس تشضی تا  دیٛاس ٚ ا٘ذسوٙص تیٗ آٟ٘ا ٘ادیذٜ ٌشفتٝ ضذٜ است. تٝ عٛس ایذٜ اَ تایذ تست -ضذٜ ٚ سفتاس سیستٓ داَ

ٞای  َ فمظ تؼذاد ٔحذٚدی اص تستاحٞا تٝ عٛس ٔطخع تؼییٗ ضٛد. تا ایٗ  ٞا ا٘داْ ضٛد وٝ ظشفیت تشضی تا ٚ تذٖٚ داَ داَ

یه آصٔایص تضسي  تشای ضىست دس تشش ا٘داْ ٘طذٜ است.  ٚخٛد داسد ٚ تمشیثا ٞیچ آصٔایطی  ٞای وف دیٛاس تشضی تا داَ

ٚ   Restrepo،Conteعثمٝ تا داَ دس ٔیض ِشصٜ تضسي دا٘طٍاٜ واِیفش٘یا دس سٗ دیٍٛ تٛسظ  7ٔمیاس دیٛاس تشضی 

Panagioutou  [3]ٔتغیشی وٝ تاػث ایداد پاسخ غیش االستیه   ا٘داْ ضذ ٚ عی آٖ دیٛاس تحت صِضِٝ ٞای 2010ساَ  دس

ای تٛد وٝ دیٛاس  وشد أا ضشایظ تٝ ٌٛ٘ٝ  دیٛاس سا تشسسی ٔی -د ایٙىٝ ایٗ ٔغاِؼٝ یه سیستٓ داٌَشدیذ٘ذ لشاس ٌشفت. تا ٚخٛ  ٔی

ساخغ تٝ اثش داَ سٚی   تٛاٖ تٝ اعالػات لاتُ تٛخٟی  ص ایٗ تست ٕ٘یضذ ٚ دس ٘تیدٝ ا  سا ٔتحُٕ ٔی  وٕی  تماضای تشضی خیّی

ٞای  ضىُ تا داَ Tتستی سٚی دیٛاسٞای تشضی Thomsen  ٚWallace [4] 2004دس ساَ  ظشفیت تشضی دیٛاس دست یافت.

ٞا ٔطاٞذٜ  اص چشخٝ  ضٛ٘ذٜ لشاس دادٜ ضذٜ تٛد٘ذ، ا٘داْ داد٘ذ. دس عی یىی  ای ٔؼىٛس ٔتػُ تٝ آٟ٘ا وٝ تحت تاسٌزاسی چشخٝ

 تٛا٘ذ تیاٍ٘ش ایٗ ٘ىتٝ تاضذ وٝ پیص ضذٜ فشاتش سفت وٝ ایٗ ٔی  تیٙی ضذ وٝ ٔماٚٔت تشضی دیٛاس اص ظشفیت تشش اسٕی پیص

 [5]ٚ ٕٞىاسا٘ص  Ghorbanirenani دس آصٔایطات ٔیض ِشصٜ دیٍشی وٝ تٛسظ ٞا اص ظشفیت تشضی دیٛاس دلیك ٘ثٛدٜ است.  تیٙی

دٚ دیٛاس تشضی تتٗ آسٔٝ ا٘داْ ٌشفت ٔدذدا ایٗ ٘تیدٝ تىشاس ضذ ٚ تماضای تشضی دیٛاس اص ظشفیت تشضی سٚی  2010دس ساَ 

داد٘ذ ٚ دس ٘تیدٝ   ٞا اسصیاتی ٔخػٛغی تشای اثش داَ ا٘داْ ٕ٘ی تا ایٗ حاَ ایٗ تست .ضذٜ دس عشاحی فشاتش سفت  پیطثیٙی

ٞا  ضٛد یا ایٙىٝ داَ  ٔی  ضؼیف ظشفیت تشضی ٘اضی  تیٙی پیصاص   ضذ ٔطخع وشد وٝ آیا ظشفیت تشضی افضٚدٜ دیٛاس  ٕ٘ی

 ٝضىُ پٙح عثم Hیه دیٛاس تشضی  2006دس ساَ Fischnger  ، Isakovicٚ  [6]Kante.وٙٙذ  ٔضایایی سا تشای دیٛاس فشاٞٓ ٔی

ٞای دٚ خٟتٝ لشاس ٌشفت ٚ  تا ٔیض ِشصٜ ٔٛسد آصٔایص لشاس داد٘ذ وٝ عی آٖ سیستٓ تحت صٔیٗ ِشصٜ 1:3ٞا سا دس ٔمیاس  تا داَ

تٛاٖ تٝ یه ضاخع ظشفیت تشضی دیٛاسٞا تا ٚخٛد داَ  دیٛاس سشا٘داْ دس خاٖ ٔتحُٕ ضىست تشضی ٌشدیذ.اص ایٗ آصٔایص ٔی

ٚخٛد داسد   دچاس تشن خٛسدٌی ضذٜ ا٘ذ سسیذ أا ٘ىاتی  ٞای وٛپُ وٝ تشن خٛسدٌی تشضی ٘ذاس٘ذ یا وٕی تا دس٘ظش ٌشفتٗ تیش

  ٞای تىی افتاد وٝ سفتاس ٔتفاٚتی اص دیٛاس  دٞذ.اَٚ ایٙىٝ ضىست تشضی دس دیٛاسٞای وٛپّی اتفاق ٔی  یح سا تمّیُ ٔیوٝ اػتثاس ٘تا

ٞای فٛق تمٛیت ضذٜ ضخیٓ تش تا خضئیات خاظ ٔیٍّشدٞایی  ٔیّیٕتش ضخأت ( تٝ داَ 60داس٘ذ .دْٚ ایٙىٝ دیٛاسٞای ٘اصن )

ٞای ٔحذٚدی اص ضىست تشضی ثثت ٌشدیذ چٖٛ ضىست  ٜ تٛد٘ذ ٚ دس ٟ٘ایت دادٜ٘ثٛد ،ٔتػُ ضذ  وٝ ٔغاتك تا ضشایظ ٚالؼی

اص ٘تایح تٝ دست آٔذٜ اص تحمیمات تاال ایٗ است وٝ تٟٙا سٚش لغؼی تؼییٗ اثش   تشضی دس ایٗ آصٔایص ٔٛسد ا٘تظاس ٘ثٛد. یىی

 تا ٞٓ ٔمایسٝ وٙٙذ . ای است وٝ سفتاس تشضی سا تا حضٛس ٚ تذٖٚ حضٛس داَ داَ ا٘داْ آصٔایطات چٙذ ٌا٘ٝ

سٚی یه  2012دس ساَ Mercer  [7]تٛسظ   ای وٝ دس ایٗ صٔیٙٝ ا٘داْ ضذٜ، یه تشسسی تحّیّی است وٝ آخشیٗ ٔغاِؼٝ     

تٛسظ ٘شْ افضاس   غٛست ٌشفتٝ است وٝ عی آٖ تا ا٘داْ یه تحّیُ إِاٖ ٔحذٚد دٚ تؼذی غیش خغی  دیٛاس تشضی -سیستٓ داَ

VecTor ٘حٜٛ تٛصیغ تشن خٛسدٌی دیٛاس تشضی تا ٚ تذٖٚ ٚخٛد داَ   داَ سٚی ظشفیت تشضی دیٛاس ٚ ٕٞچٙیٗ تٝ تشسسی اثش

تیاٖ ا دیٛاس س -ٞای داَ سخ تشضی دیٛاسٞا ٚ سیستٓٞای اسائٝ ٌشدیذٜ است وٝ پا ٚ دس پایاٖ واس تىٙیه پشداختٝ ضذٜ است

 وٙذ.   ٔی

 

  ساسی المان محذيد مذل  -2
افضاس إِاٖ ٔحذٚد ٚ ٔمایسٝ آٖ تا ٘تایح آصٔایطٍاٞی، دیٛاس تشضی  غحت ٘تایح تٝ دست آٔذٜ اص ٘شْتٝ ٔٙظٛس اعٕیٙاٖ اص  

DP1 وٝ تٛسظ ،Palermo  ٚVecchio [8]  َاست،  ٚ دس آصٔایطٍاٜ دا٘طٍاٜ تٛس٘تٛ ٔٛسد آصٔایص لشاس ٌشفتٝ 2002دس سا

ضىُ تٛدٜ ٚ دس تاال I ٔمغغ ایٗ دیٛاس تشضی  ضذٜ است.ساصی  ٔذَ ABAQUSافضاس إِاٖ ٔحذٚد  ا٘تخاب ٌشدیذٜ، ٚ تٛسظ ٘شْ

لشاس ٌشفتٝ ا٘ذ وٝ داَ پاییٙی تٝ  4415×4000×620ٚ  4415×4000×640ٚ پاییٗ دیٛاس دٚ داَ سخت تٝ تشتیة تا اتؼاد 
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ادٜ لشاس ٞای خا٘ثی ٚ ٔحٛسی سٚی دیٛاس ٔٛسد استف وٙذ ٚ داَ تاالیی تٝ ٔٙظٛس تٛصیغ تاس  ػٙٛاٖ فٛ٘ذاسیٖٛ غّة ػُٕ ٔی

ٔیّی ٔتش، ٔسّح ٌشدیذٜ ا٘ذ. خاٖ دیٛاس تشضی  350ٔیّی ٔتش( تا فاغّٝ  29.9)لغش   No.30 ٌیشد. ایٗ داَ ٞا تا فٛالد ٔی

ٔیّی ٔتش( ٔسّح ضذٜ  7)لغش   D6ٔیّی ٔتش ضخأت داسدوٝ تا فٛالد 75ٔیّی ٔتش استفاع ٚ  2020ٔیّی ٔتش عَٛ، 2885

دس  ٚ خضئیات فٛالدٌضاسی دیٛاس تشضی ٔیّی ٔتش ٔی تاضذ. اتؼاد ٕ٘ٛ٘ٝ 15ٚ  50دیٛاس  است. پٛضص تتٗ تٝ تشتیة دس داَ ٚ

آٚسدٜ ضذٜ است.  2ٚ 1ٔٛسد استفادٜ ٘یض تٝ تشتیة دس خذَٚ  تتٗٚ  ٕٞچٙیٗ ٔطخػات فٛالد .٘طاٖ دادٜ ضذٜ است 1ضىُ

ویّٛ ٘یٛتٙی تٝ  600تٛسظ چٟاس ٔحشن  ویّٛ ٘یٛتٗ وٝ 2400دیٛاس ٔٛسد آصٔایص ػالٜٚ تشتاسٌضاسی خا٘ثی، تحت تاس ٔحٛسی

  داَ تاالیی اػٕاَ ٔی ضٛد، لشاس ٌشفتٝ است.

 
 )ب(         )اِف(                                                                                                  

 .[8]ًالدگذاری دیًار بزشی)ب(جشئیات ف، )الف(ابعاد ومًوٍ ،DP1 : مشخصات دیًار بزشی 1 شکل

 

 [8]مشخصات میلگزدَای فًالدی  :1جذيل 

 ((mm لغش ٔیٍّشد ٘ٛع ٘احیٝ
  

 

 D6 7 18/3 605 652 خاٖ دیٛاس

 D6 7 18/3 605 652 تاَ دیٛاس

 No.30 9/29 51/2 550 696 داَ تاال

 No.30 9/29 51/2 550 696 داَ پائیٗ

 

 [8]مشخصات بته مًرد استفادٌ: 2جذيل

 ٘احیٝ
 

 

 04/2 7/21 خاٖ دیٛاس

 04/2 7/21 تاَ دیٛاس

 93/1 9/43 داَ تاال

 66/1 7/34 داَ پائیٗ
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استفادٜ ضذٜ است. ایٗ ٔذَ یه ٔذَ « 1دیذٜ تتٗپالستیسیتٝ آسیة»افضاس اص ٔذَ تشای تؼشیف ٔطخػات تتٗ دس ٘شْ       

وشدٖ آسیة دس تتٗ سا داسد. دس ایٗ ٔؼیاس أىاٖ  ٞای تتٙی ٚ ٔذَِیض ساصٜپیٛستٝ تش پایٝ پالستیسیتٝ تٛدٜ وٝ اساساً تٛا٘ایی آ٘ا

ساصی سفتاس االستیه ٚ پالستیه تتٗ ٞٓ دس ٘احیٝ وططی ٚ ٞٓ دس ٘احیٝ فطاسی ٚخٛد داسد ٚ دٚ ٔىا٘یضْ خشاتی ػٕذٜ تٝ  ٔذَ

ضٛد. اسصیاتی سغح خشاتی تٝ فتٝ ٔیخٛسدٌی ٘اضی اص وطص ٚ خشدضذٌی ٘اضی اص فطاس دس ٔػاِح تتٙی دس ٘ظش ٌشغٛست تشن

-ٞای ضىست تحت تاسٌزاسی وططی ٚ فطاسی ٞستٙذ، غٛست ٔی، وٝ تٝ تشتیة ٔشتٛط تٝ ٔىا٘یضْٚ  ٚسیّٝ دٚ ٔتغیش

ساصی ٔػاِح  ضذٜ خٟت ٔذَ ٞای پالستیه وططی ٚ فطاسی ٞستٙذ. إِاٖ دس ٘ظش ٌشفتٝتٝ تشتیة وش٘ص ٚ  ٌیشد.

دیذٜ ٔی ضٛد. دس  2 تاضذ وٝ دس ضىُ ٞطت ٌشٞی تا سٝ دسخٝ آصادی دس ٞش ٌشٜ ٔی SOLIDاص ٘ٛع  C3D8Rتتٙی، إِاٖ 

پالستیه وأُ فشؼ ضذٜ است ٚ ٘یض ٔیٍّشدٞا تٝ غٛست إِاٖ  -ٔذَ إِاٖ ٔحذٚد سفتاس ٔیٍّشدٞای فٛالدی، االستیه

ٞا فمظ لاتّیت تحُٕ ٘یشٚی ٔحٛسی سا  ساصی ضذٜ است. ایٗ إِاٖ دٌٚشٜ ٚ سٝ دسخٝ آصادی دس ٞش ٌشٜ ٔذَتا  T3D2خشپایی 

ٞا دس  ساصی سفتاس دیٛاس تشضی تٝ غٛست تتٗ ٔسّح ایٗ إِاٖ وٙذ. تٙاتشایٗ تشای ٔذَ داسد ٚ تٝ غٛست ٔدضا اص تتٗ ػُٕ ٔی

 .[9]ضٛ٘ذ داخُ تتٗ ٟ٘فتٝ ٔی
  

 
 C3D8R [9]: المان2 شکل 

٘اْ ٌزاسی ضذٜ است(، ٔمذاس W تا ا٘داْ آ٘اِیض استاتیىی غیشخغی تش سٚی ٕ٘ٛ٘ٝ ٔذِساصی ضذٜ )وٝ تا ػٙٛاٖ         

تاس دس ٔماتُ تغییشٔىاٖ  ٌاٞی ٚ تشش پایٝ تذست آٔذٜ ٚ تا استفادٜ اص ایٗ ٔمادیش، ٔٙحٙیٞای تىیٝاِؼُٕٞا، ػىستغییشٔىاٖ

ٔمایسٝ ٌشدیذٜ است. ٕٞا٘غٛس وٝ دس  DP1ضٛد استخشاج ضذٜ ٚ تا ٕ٘ٛداس ٕ٘ٛ٘ٝ آصٔایطٍاٞی  دیذٜ ٔی 3 ٕٞا٘غٛس وٝ دس ضىُ

تٛاٖ اص ایٗ ٔذَ إِاٖ ٔحذٚد  ٔطخع است ٔذَ آصٔایطٍاٞی ٚ ٔذَ تحّیّی تغاتك ٘سثتا خٛتی تاٞٓ داس٘ذ ِزا ٔی  ایٗ ضىُ

 .ادٜ وشدٞای إِاٖ ٔحذٚد دیٍش، استف تٝ ٔٙظٛس ٔغاِؼات پاسأتشیه ٚ ساخت ٔذَ

 
 

 تغییز مکان ومًوٍ عذدی  ي آسمایشگاَی–مقایسٍ مىحىی بار  : 3 شکل

                                                 
1 -Concrete Damaged Plasticity 
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 مطالعٍ پارامتزیک  -3
ٔذَ ٞایی وٝ دس ادأٝ ٔطخػات اٟ٘ا روش ٔی ٌشدد،  ٔٛسد آ٘اِیض ٚالغ ضذٜ  ،اثشات داَ تش ػّٕىشد دیٛاس تشضی تشای اسصیاتی     

  .سٝ پاسأتش تؼذاد داَ، ضخأت داَ ٚ ضخأت دیٛاس  ٔٛسد تشسسی لشاسٌیشدا٘ذ ٚ سؼی ضذٜ تا دس حیٗ ایٗ اسصیاتی تاثیش 

 

 تعذاد دال -1 -3

وٝ دس تاال ٔذَ ساصی ٚ اػتثاس سٙدی ٌشدیذ،  W،  تا استفادٜ اص دیٛاس تشضی تاثیشات داَ تش سفتاس دیٛاستشضی تشای تشسسی       

وشدٖ تٝ تشتیة یه، دٚ ٚ سٝ داَ سٚی استفاع دیٛاس تشضی  تا اضافٝ  W1 W2 ٚW3,ٔدذدا سٝ ٕ٘ٛ٘ٝ خذیذ تا ٘اْ ٞای 

، دس ٘ظش ٌشفتٝ ضذ.  ٕ٘ٛداس تشش فٛالد دس ٞش عشف4/0تا % 15/0×415/4×4ٔذِساصی ٚ ٔٛسد تشسسی لشاس ٌشفت. اتؼاد داَ ٞا 

عٛس وّی اَ تٝ ٚسدٜ ضذٜ است. تا تشسسی ایٗ ٕ٘ٛداس ٔطاٞذٜ ٔی ٌشدد وٝ افضٚدٖ دآ 4خاتدایی ٞش سٝ ٔذَ دسضىُ -پایٝ

 5/23ٚ  4/17، 9تٝ تشتیة  W1 W2 ٚW3, ذ ٚ ظشفیت تشش پایٝ ٔاوضیٕٓ تشایسا افضایص ٔی دٞسختی ٚ ٔماٚٔت دیٛاستشضی 

ضٛد داَ ٞا لثُ اص تشن خٛسدٌی  اثشی تش   ٘طاٖ دادٜ ٔی 4ٕٞا٘غٛس وٝ دس ٕ٘ٛداس ضىُ  اضافٝ ضذٜ است.W  ت تٝثسدسغذ  ٘

 .، ٔی ضٛ٘ذ اس تٝ غٛست تمشیثا خغیاص ضشٚع تشن خٛسدٌی ٚ تسّیٓ اِٚیٝ، تاػث افضایص سختی دیٛ سفتاس دیٛاس ٘ذاس٘ذ أا تؼذ

ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ػذدی ٘ظیش آٖ   DP1ٕ٘ٛ٘ٝ آصٔایطٍاٞی ، اتتذا دس لسٕت اَٚ ٔمایسٝ تیٗ خساست ٞای وططی ٚ فطاسی3دس خذَٚ

(W٘طاٖ دادٜ ضذٜ است. ٕٞا٘غٛس وٝ ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد ٔذَ آسیة خٕیشی ت ) ٝتٗ تٛا٘ستٝ است ضشٚع ٚ سضذ خشاتی سا ت

 W2,W1  ٚW3وٝ تذٖٚ داَ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای  Wدس لسٕت تؼذی خذَٚ خساست وططی ٚ فطاسی تشای ٕ٘ٛ٘ٝ  خٛتی ٘طاٖ دٞذ.

خساست داخّی دیٛاس  ٞا داَٞا ٔی تٛاٖ دسیافت وٝ  ائٝ ضذٜ است وٝ تا ٔمایسٝ تیٗ آٖوٝ تٝ تشتیة یه، دٚ ٚ سٝ داَ داس٘ذ اس

ِٛفٝ فطاسی لغشی دٞٙذ. داَ ٘احیٝ لغشی ضىست فطاسی سا تٝ دٚ ٔ ٕاِی ٔطاتٝ، تا حذ صیادی واٞص ٔیسا دس تاس اػ تشضی

وٙذ ٚ ٌستشش ضىست فطاسی ٚ وططی سا تٝ عشص چطٍٕیشی واٞص ٔی دٞذ وٝ دس ٟ٘ایت ٔٙدش تٝ  وٛچىتش تمسیٓ ٔی

 افضایص ظشفیت تاستشی دیٛاس تشضی ٔی ٌشدد.

 

 
 

 

 W3ي  W2,W1,Wجابجایی بزای ومًوٍ َای  -ر بزش پایٍومًدا: 4شکل 
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 : بزرسی خسارت َای کششی ي فشاری در ومًوٍ َای عذدی ي آسمایشگاَی3جذيل

 
 ٕ٘ٛ٘ٝ آصٔایطٍاٞی خساست فطاسی ٕ٘ٛ٘ٝ ػذدی خساست وططی ٕ٘ٛ٘ٝ ػذدی

   

 W2, W1 ٚ. W3تا ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای  Wٔمایسٝ خساست فطاسی تیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ 
 

 

  

W3 W2 W1 W 

 W2, W1 ٚ. W3تا ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای  Wٔمایسٝ خساست وططی تیٗ ٕ٘ٛ٘ٝ 

 

   

W3 W2 W1 W 
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 ضخامت دال   -3-2

دس اسأٝ تشسسی ا٘ذسوٙص داَ ٚ دیٛاس تشضی ،دس ایٗ لسٕت تالش ٔی ضٛد تا پاسأتشٞای ٔٛثش تش ایٗ ا٘ذسوٙص ضٙاسایی ٚ       

 تا ٘اْ ٞای ٔذَ دیٍش 6خاتی دس ایٗ ساستا ،ضخأت داَ ٔی تاضذ. تٝ ایٗ ٔٙظٛس ٔدذدا تشسسی ضٛ٘ذ .یىی اص پاسأتشٞای ا٘ت

WS3,WS2,WS1 ٚ WP3,WP2,WP1  ٕٝ٘ٛ٘ ٝٔٛسد تشسسی لشاس ٌشفتٙذ وٝ وّیٝ اتؼاد ٚ ٔطخػات آٖ ٞا ٔطاتٝ تا س

W2,W1  ٚW3 .روش ٌشدیذٜ  4ٞا دس خذَٚ  خضییات ٚ  ٘تایح تحّیُ ایٗ ٔذَ ٔی تاضذ ٚ فمظ ضخأت داَ تغییش وشدٜ است

 است. 

 دیًار مذلساسی شذٌ-مشخصات  ي وتایج تحلیل ومًوٍ َای دال :4 جذيل

 

 
 Wبٍ ومًوٍ َای گزيٌ WP ي  WSًوٍ َای گزيٌ وسبت بزش پایٍ ماکشیمم وم: 5جذيل 

 ٘سثت
     

 

تشش پایٝ 

 ٔاوضیٕٓ

968/0 006/1 982/0 995/0 994/0 007/1 

 
ٔطاٞذٜ ٔی ضٛد، تغییش دس ضخأت داَ ٞا، تش ػّٕىشد داَ سٚی ظشفیت تشضی دیٛاس تاثیش چٙذا٘ی  5ٕٞا٘غٛس وٝ دس خذَٚ 

 ت داَ ٔختّف، تشش پایٝ ٔاوضیٕٓ ٘سثتا یىسا٘ی داس٘ذ. ٘ذاسد ٚ ٔذَ ٞای تا ضخأ

 
 

عَٛ ٚ ػشؼ  تؼذاد داَ ٘اْ ٕ٘ٛ٘ٝ

 (mmداَ)

ضخأت 

 (mmداَ)

تشش پایٝ 

 (KNٔاوضیٕٓ)

دسغذ افضایص تشش پایٝ ٔاوضیٕٓ ٘سثت تٝ ٕ٘ٛ٘ٝ 
DP1 

WS1 1 4000×4415 10 1370 5/5 

W1 1 4000×4415 15 1415 9   

WP1 1 4000×4415 20 1423 6/9 

WS2 2 4000×4415 10 1497 3/15 

W2 2 4000×4415 15 1524 4/17 

WP2 2 4000×4415 20 1517 87/16 

WS3 3 4000×4415 10 1593 7/22 

W3 3 4000×4415 15 1603 5/23 

WP3 3 4000×4415 20 1614 3/24 
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 ضخامت دیًار  -3-3

تا سٝ ٔدذدا وٝ لثال ٔطخػات آٖ ٞا روش ٌشدیذ،  W2,W1,W  ٚW3ٕ٘ٛ٘ٝ  4، ٞش اثش ضخأت دیٛاستشای تشسسی        

تا . ٌشدیذُ ذ ایداد ٚ تحّیٔذَ خذی 12خٕؼا ٔیّی ٔتش تشای خاٖ دیٛاس تشضی ٔذِساصی ضذ٘ذ وٝ  150ٚ 125 ،100 ضخأت

ٚ  سسٓ ضذ5دس ضىُ  ضخأت دیٛاس تغییشات استفادٜ اص ٘تایح تحّیُ ایٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا، ٕ٘ٛداس ٔاوضیٕٓ تشش پایٝ دس ٔماتُ 

ضٛ٘ذ یؼٙی  ٕ٘ٛداس ٞای تشسیٓ ضذٜ تٝ ٞٓ ٘ضدیه تش ٔی ،تا افضایص ضخأت دیٛاسدیذٜ ٔی ضٛد  ضىُ ایٗ دسٕٞا٘غٛس وٝ 

غییش ظشفیت تشضی دیٛاس واٞص ٔی یاتذ ٚ ٞش چٝ ضخأت دیٛاس تیطتش ٔی ضٛد داَ ٞا ٘مص وٕشً٘ تشی دس تاثیشات داَ دس ت

افضایص ظشفیت تشضی دیٛاس خٛاٞٙذ داضت. أا ٘ىتٝ دیٍشی وٝ اص ایٗ ٕ٘ٛداس تشداضت ٔی ضٛد ایٗ است وٝ ٕٞا٘غٛس وٝ تا 

ذ أا اص عشف دیٍش ایٗ اتفاق تا افضایص تؼذاد داَ ٞا سٚی یه افضایص ضخأت دیٛاس، ٔمذاس تشش پایٝ ٔاوضیٕٓ افضایص ٔی یات

یؼٙی دس غٛست ٘یاص تٝ ظشفیت تشضی تاالتش، ٔی تٛاٖ ٔثال تٝ خای افضایص ضخأت . دیٛاس تا ضخأت ثاتت ٘یض حاغُ ٔی ضٛد

اس تشضی ٚ تحّیُ دیٛاس تٝ غٛست یا سایش پاسأتش ٞای ٔٛثش دس عشاحی دیٛاس، تا دس ٘ظش ٌشفتٗ اثشات ٘اضی اص ا٘ذسوٙص داَ ٚ دیٛ

ش دس حاَ حاضدسغٛستیىٝ ٕٞا٘غٛس وٝ لثال ٘یض روش ضذ  دیٛاس تشضی، تٝ ایٗ ٔٙظٛس دست یافت.-یه سیستٓ یىپاسچٝ داَ

، سیستٓ دیٛاس سا تٝ ػٙٛاٖ یه دیٛاس ٔدضا تشای سسیذٖ تٝ ٔذَ ٔٛثش سفتاس دیٛاس دس ٘ظش عشاحاٖ اغّة تا سادٜ ساصی صیاد

تٛا٘ذ پاسخ ٚالؼی یه دیٛاس دس ساصٜ سا تیاٖ وٙذ ٚ ػٕال چطٓ پٛضی اص ظشفیت تشضی ٚالؼی است ٚ دس   وٝ ایٗ ٕ٘یٌیش٘ذ   ٔی

 -تٛا٘ذ تا تحّیُ دیٛاس تٝ غٛست سیستٓ داَ  تضسي تاضذ عشاح ٔی  ٔٛاسدی وٝ تماضای تشش تشای دیٛاس دادٜ ضذٜ خیّی

 ص دٞذ . ٞا افضای ظشفیت دیٛاس سا تشای تأیٗ تماضا  دیٛاس

 

 
 

 : ومًدار ماکشیمم بزش پایٍ در مقابل تغییزات ضخامت دیًار بزشی5شکل 

 

 وتیجٍ گیزی  -4

دیٛاس تشضی، تٝ عٛس وّی ٔماٚٔت ٚ ظشفیت -افضٚدٖ داَ تٝ دیٛاس تشضی ٚ تحّیُ دیٛاس تٝ غٛست یه سیستٓ یىپاسچٝ داَ  -1

 تشش پایٝ ٔاوضیٕٓ دیٛاس تشضی سا افضایص ٔی دٞذ.
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َ ٞا لثُ اص تشن خٛسدٌی اثشی تش سفتاس دیٛاس ٘ذاس٘ذ أا تؼذ اص ضشٚع تشن خٛسدٌی ٚ تسّیٓ اِٚیٝ، تاػث افضایص سختی دا  -2

 ، ٔی ضٛ٘ذ . دیٛاس تٝ غٛست تمشیثا خغی

داَ ٞاخساست داخّی دیٛاس تشضی سا دس تاس اػٕاِی ٔطاتٝ، تا حذ صیادی واٞص ٔی دٞٙذ. داَ ٘احیٝ لغشی ضىست فطاسی   -3

ا تٝ دٚ ِٔٛفٝ فطاسی لغشی وٛچىتش تمسیٓ ٔی وٙذ ٚ ٌستشش ضىست فطاسی ٚ وططی سا تٝ عشص چطٍٕیشی واٞص ٔی س

 دٞذ وٝ دس ٟ٘ایت ٔٙدش تٝ افضایص ظشفیت تاستشی دیٛاس تشضی ٔی ٌشدد.

خأت داَ ٔختّف، تغییش دس ضخأت داَ ٞا، تش ػّٕىشد داَ سٚی ظشفیت تشضی دیٛاس تاثیش چٙذا٘ی ٘ذاسد ٚ ٔذَ ٞای تا ض  -4

 تشش پایٝ ٔاوضیٕٓ ٘سثتا یىسا٘ی داس٘ذ. 

تا افضایص ضخأت دیٛاس ،تاثیشات داَ دس تغییش ظشفیت تشضی دیٛاس واٞص ٔی یاتذ ٚ ٞش چٝ ضخأت دیٛاس تیطتش ٔی ضٛد   -5

 داَ ٞا ٘مص وٕشً٘ تشی دس افضایص ظشفیت تشضی دیٛاس خٛاٞٙذ داضت.
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