
3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 
 and Urban Development 

29‐31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 
 
 
 

  
  FRPديوارهاي بتني مقاوم سازي شده با بررسي تغيير مكان 

 در مقابل بار انفجار 

 
 

 2، هاشم شريعتمدار*1سميرا صالح آبادي

  Salehabadi_s@yahoo.com  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه فردوسي مشهد -1
  Shariatmadar@um.ac.ir دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد -2

  
  
  

  چكيده 
ي ساخته شده براي مقاومت در برابر  ها انفجار روي سازه و انجام تمهيدات الزم جهت تقويت ساختمانبررسي بار 

  .رود يبه شمار م  ها ي مهم در طراحي سازه ها بار انفجار يكي از چالش
،  مانند استحكام و مقاومت ضربه باال  ها در اين كار پژوهشي با استفاده از خصوصيات منحصر به فرد كامپوزيت 

محصور . به تقويت ديوارهاي بتني يك ساختمان بتني مسلح پرداخته شده است ... سبكي در عين مقاومت باال به وزن و 
به  ABAQUSشود كه با استفاده از نرم افزار  يباعث عملكرد بهتر ديوارها م   FRPشدن بتن با استفاده از نوارهاي 

بر روي ديوار  FRPي مختلف  ها و و سه طبقه و مقايسه نحوه چيدمانبررسي اثرات بار انفجار روي سازه بتني يك ، د
   .بتني پرداخته شده است

  
   ، ماكزيمم تغيير مكانFRP ديوار بتني ، بار انفجار، ساختمان بتني ، :هاي كليدي واژه

  
  

  مقدمه  - 1
اگر چه از . باشد يان ميكي از جديدترين مصالح ساختماني در دسترس مهندسين سازه و ساختم FRPي  ها كامپوزيت

گذرد ولي داشتن امتيازاتي همچون جلوگيري از پديده خوردگي و افزايش  يساخت و پيدايش اين مواد چندين دهه بيشتر نم
مقاومت خوب در برابر ) برابر فوالد 7تا ( مقاومت كششي بسيار زياد  ،در برابر ارتعاش   ها ميرايي ارتعاشات ايجاد شده در سازه

عايق بودن در برابر امواج مغناطيسي و چسبندگي خوب با  ،وزن مخصوص كم  ،مدول االستيسيته قابل قبول ،خزشخستگي و 
در اين پژوهش به بررسي . بتن باعث شده است كه استفاده از اين مواد در صنعت ساختمان روند چشمگيري داشته باشد

ه ، و سه طبقه با توجه بي يك، دو ها در ساختمانمكان مركز ديوار ماكزيمم تغيير مكان باالترين نقطه طبقات و ماكزيمم تغيير 
روي ديوار بتني پرداخته شده و نتايج حاصل  باحالت عدم  FRP، شطرنجي، ضربدري ي مختلف افقي، عمودي ها چيدمان

  .مقايسه شده است FRPو استفاده تمام سطح ديوار از  FRPاستفاده از 
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  تعريف انفجار - 2
مقدار . نامندشود را انفجار مييد حرارت و گاز كه سبب به وجود آمدن انرژي زيادي در جهت انبساط گاز ميعمل سريع تول

. انرژي آزاد شده در اثر انفجار مواد منفجره چندان زياد نيست ولي اهميت آن در آزاد شدن سريع و ناگهاني انرژي است
گردد كه شبيه پروسه  رسد و دوباره كم ميشروع شده و به حداكثر ميدهد، انفجار از يك مقدار كم هنگامي كه انفجار رخ مي

ماند و به علت اين كه سرعت موج در هوا به شرايطي از جمله دما و اما اين شكل ثابت نمي. انفجار در داخل ماده منفجره است
كند و بنابراين اين ركت ميفشار بستگي دارد، آن قسمت از موج كه داراي فشار و دماي بيشتري است با سرعت بيشتري ح

شود كه در فاصله كمي از منبع انفجار شكل موج شبيه افتد، ادامه اين پروسه باعث ميقسمت پرفشارتر از بقيه نقاط جلو مي
در فواصل دورتر از منبع توليدي انفجار، شكل موج داراي فاز . باشدگشته كه اين شكل براي هر انفجاري صادق مي 1شكل

  ].1. [مشخص است 1شكل  گردد كه درمنفي نيز مي

 
  شكل عمومي موج حاصل از انفجار:  1شكل 

  
ي متفاوتي در مقابل  ها مصالح پاسخ. ي ديناميكي مصالح است ها از ويژگيدر برابر انفجار مستلزم آگاهي   ها طراحي سازه

ديناميكي مصالح به افزايش مقاومتي  تحت بارگذاري. دهد ميبارهاي ديناميكي نسبت به بارهاي استاتيكي از خود نشان 
  .دهند رسند كه به طور قابل مالحظه اي مقاومت سازه اي را ارتقا مي مي

در نتيجه . شوند  يي فرا ارتجاعي م ها ي در معرض بارهاي انفجاري جهت جذب انرژي وارد محدوده تغيير شكل ها سازه
  .و شكل پذيري مناسب باشند مصالح تشكيل دهنده سازه بايد داراي رفتار فرا ارتجاعي

شوند كه بسيار بزرگتر از  زمان تناوب سازه  يبا آهنگ آهسته به سازه وارد م, بارهاي رايج نظير بار باد و بارهاي قائم 
افتد ، اين بار به صورت آني و گذرا است و  ياعمال بار و افزايش تنش در اعضا بسيار سريع اتفاق م, در بارهاي انفجاري .است
  .باشدكوتاه تر از زمان تناوب سازه مي ن تناوب آن در اكثر موارد بسيارزما

وارد محدوده فرا ارتجاعي  كه عضو چنان هم. در طرح انفجاري ، پذيرش تسليم اعضا از جنبه اقتصادي ضروري است
  .يابد ي، جذب انرژي انفجار با ايجاد تعادل بين انرژي انفجار در مقابل انرژي كرنشي عضو ادامه مميشود

ي مقاطع و مقدار  ها ي استاتيكي و ديناميكي مصالح ، ويژگي ها مقدار انرژي كرنشي قابل جذب توسط سازه تابعي از ويژگي
مقدار كل انرژي انفجار بايد جذب شود تابعي از بار حداكثر و مدت زمان تداوم انفجار . باشد يي پالستيك مجاز م ها تغيير شكل

  .باشد يم
، مصالح در بارگذاري سريع. ت بارگذاري ديناميكي به طور محسوسي متفاوت از بارگذاري استاتيكي استپاسخ مصالح تح

اين خاصيت باعث افزايش در سطح تنش تسليم و همچنين تنش نهايي . انند با نرخ مشابه بار وارده، تغيير شكل دهندتو ينم
مقاومت مصالح ) افزايش سريع نرخ كرنش( شكل دهند هر چه مصالح سريعتر تغيير بطور كلي. شود يقبل از گسيختگي م

  .يابد يافزايش م
دهد تا مقاومت سازه نسبت به حالت استاتيكي افزايش  يافزايش مقاومت ايجاد شده به علت بارگذاري سريع به عضو اجازه م

  .شود ياين تاثيرات در طراحي انفجاري با استفاده از ضريب افزايش ديناميكي در نظر گرفته م. يابد
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بارهاي . تواند كامال متفاوت باشد يتيكي مخواص مكانيكي بتن تحت بارهاي ديناميكي با خواص آن تحت بارهاي استا
اين نرخ كرنش باال خواص مكانيكي مصالح . كنند ايجاد مي  s-1 104-102ي بسيار باال در محدوده  ها انفجاري معموال نرخ كرنش

ي متفاوت  ها را براي بارگذاري  ها محدوده تقريبي نرخ كرنش 2شكل  .دهد  ميار را تغيير ي مورد انتظ ها در سازه و مكانيسم
باشد در حالي كه فشار انفجار  مي   s-1 5-10-6-10شود كه نرخ كرنش استاتيكي معموال در محدوده   ميمشاهده . دهد  مينشان 

  .شود مي   s-1 104-102يي در محدوده    ها معموال منجر به نرخ كرنش
  

  
 ] 2  [نرخ كرنش متناظر با انواع مختلف بارگذاري:  2شكل 

  
 3اثرات افزايش نرخ كرنش طبق شكل ،خواص مكانيكي فوالد تحت اثر بارگذاري استاتيكي بعنوان مبنا با در نظر گرفتن

  .خواهد بود 

  
   ]3[  كرنش فوالد با در نظر گرفتن اثر نرخ كرنش –رابطه تنش :  3شكل 

  
 ي مصالح ويژگ - 3

  بتن  -3-1
براي مدل سازي بتن در ناحيه پالستيك و .  مگا پاسكال در نظر گرفته شده است 35مقاومت فشاري بتن در پژوهش 

مقادير تنش و كرنش پالستيك . استفاده شده است   Concrete Damage Plasticityبررسي تخريب در آن از مدل خسارت 
  . ي آزمايشگاهي گرفته شده است ها در اين مدل از گزارش نتايج پژوهش

  ] 4[باشد  ميمشخصات بتن وارد شده در نرم افزار آباكوس طبق جداول زير 
  

  مقادير تنش ، كرنش ، و تخريب پالستيك بتن در فشار:  1جدول 
تنش فشاري
(Mpa)

17.6 0.00000 0.000

25.7 0.00038 0.112

34.9 0.00189 0.429

35.0 0.00218 0.466

28.0 0.00456 0.701

كرنش پالستيك پارامتر تخريب در فشار
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  مقادير تنش ، كرنش ، و تخريب پالستيك بتن در كشش:  2جدول 
تنش كششي
(Mpa)

5.30 0.000000 0.000

5.31 0.000176 0.250

0.58 0.001539 0.990

كرنش پالستيك پارامتر تخريب در كشش

  
  فوالد -3-2

شوند ، در مورد  مير رفته در ديوارهاي بتني تحت بار انفجار وارد ناحيه مومساني خود با توجه به اينكه ميلگردهاي بكا
شبيه سازي رفتار فوالد بايستي هر دو ناحيه كشسان و مومسان را در نظر گرفته و اطالعات مورد نظر درهر دو ناحيه به نرم 

  .افزار داده شود 
ي  ها ويژگي. شود ميفرض  8/7و چگالي نسبي  3/0يب پواسون گيگا پاسكال ، ضر 210در ناحيه كشسان ضريب كشساني 

 .]4[است  فوالد در ناحيه مومسان در جدول زير آورده شده

  
 قادير تنش و كرنش واقعي فوالدم:  3جدول 

تنش
(Mpa)

300 0.000

350 0.025

375 0.100

394 0.200

400 0.350

كرنش پالستيك

  
3-3- FRP  

  :شوند ميبر اساس فيبر تشكيل دهنده ي آنها به چهار دسته زير تقسيم   ها FRP ه طور كليب
CFRP  از جنس كربن با اليافي، GFRP با اليافي از جنس شيشه ، AFRP با اليافي از جنس آراميد، BFRP  با اليافي از
  جنس بازالت
ميليمتر و با مشخصات داده شده در  5/0به ضخامت  CFRPي كربني  ها جهت مدل سازي از كامپوزيت پژوهشدر اين 

  . ]5[ دباش مي (T300)كسي و الياف از جنس كربن رزين مورد استفاده از نوع اپو .استفاده شده استول زير اجد
  

 ]CFRP ]4ي  ها ي مكانيكي ورق ها ويژگي:  4جدول 
DENSITY E1 E2 v12 G12 G13 G23

(kg/m3) (Gpa) (Gpa) (Gpa) (Gpa) (Gpa)

CFRP 1.6 181 10.3 0.28 7.17 7.17 3.24  
  

  ]CFRP ]4ي  ها مقادير تنش فروپاشي ورق:  5جدول 

TENSION COMPRESSIVE TENSION COMPRESSIVE SHEAR
σ11 σ11 σ22 σ22 τ11

(Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa)

CFRP 1500 -1500 40 -246 68
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  ]CFRP ]4ي  ها مقادير كرنش فروپاشي ورق:  6جدول 
TENSION COMPRESSIVE TENSION COMPRESSIVE SHEAR

ε11 ε11 ε22 ε22 γ11

(Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa) (Mpa)

CFRP 0.00828 -0.00828 0.00388 -0.02388 0.00948

  
 

  مشخصات مدل  -4
باشد كه در دو طرف داراي  ميساختمان يك ، دو و سه طبقه مدل در نظر گرفته شده در اين بررسي شامل قسمتي از 

  .باشد كه تحت اثر بار انفجار خارجي قرار گرفته است ميديوار بتني 
كنيد ديوار با لبه بيروني ستونها همباد شده  ميباشد كه همانطور كه مشاهده  مي 4شكل  پالن در نظر گرفته شده بصورت

  .]6[باشد ميمتر  6/3متر از هم قرار دارند و ارتفاع هر طبقه  4ه ستونها در هر دو جهت به فاصل. است

  
  مقطع سقفپالن و :  4شگل )١-١(

  
  يك طبقه، دوطبقه ، سه طبقه -ها نماي ساختمان:  5شكل )٢-١(

  
  مقطع ديوار:  6شكل )٣-١(
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 مشخصات تير و ستون استفاده شده در نرم افزار:  7شكل )٤-١(

)٥-١(  
  .نشان داده شده است  8 شكل مختلف درروي ديوار بتني در حاالت  FRPنحوه چيدمان 

 
  روي ديوار FRPنحوه چيدمان :  8شكل )٦-١(

  
متر به بررسي و مقايسه سازه در  20در فاصله  TNTكيلوگرم  10000ي باال و در نظر گرفتن مقدار مقدار  ها با فرض مدل

  .روي سازه پرداخته شده است FRPحاالت مختلف نصب 
  

  آناليز - 5
  ساختمان يك طبقه  -1- 5

  UXT1-1تغيير مكان جانبي باالترين نقطه  طبقه تحت بار انفجار   -

  
  UXT1-1 ساختمان يك طبقه –تاريخچه زماني ماكزيمم تغيير مكان جانبي باالترين نقطه طبقه:  9شكل 
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پوشانده  FRPهمانطور كه در نمودار مشخص است كمترين مقدار جابجايي افقي مربوط به حالتي است كه از كل ديوار با  

شود كه به ترتيب حالت شطرنجي بعد  ميشده اما با توجه به مساحت مساوي حالت افقي و عمودي و شطرنجي مشاهده 
مساحت كمتري دارد ولي به  XFRPتوان نتيجه گرفت علي رغم اينكه  ميهمچنين  .عمودي و سپس افقي نتايج بهتري دارد

  .نسبت حالت افقي تغيير مكان كمتري دارد 

 
   ساختمان يك طبقه –ماكزيمم تغيير مكان جانبي باالترين نقطه طبقه :  10ل شك)٧-١(

  
در . باشد مي حالت بهترين   ALL FRP از بعد VER FRPعمودي چيدمان به مربوط تغييرات باال نمودارهاي به توجه با

اين . ه را كاهش داده استدرصد جابجايي افقي باالترين نقطه طبق 25در كل سطح ديوار   FRPساختمان يك طبقه وجود 
  .درصد كاهش يافته است  VER FRP 10 مقدار براي 

  UXCتغيير مكان جانبي نقطه مركز ديوار تحت اثر بار انفجار    -

  
  UXC1-1 ساختمان يك طبقه –تاريخچه زماني تغيير مكان جانبي مركز ديوار :  11شكل )٨-١(
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    ساختمان يك طبقه –وار ماكزيمم تغيير مكان جانبي نقطه مركز دي:  12شكل )٩-١(

  
و عدم استفاده از اين  FRPشود تغييرات مربوط به مركز ديوار در حالت استفاده از  ميهمانطور كه در شكل ديده 

همانطور كه  .دهد ميرا نشان  FRPنسبتا زياد است  و عملكرد بهتر تغيير مكان مركز ديوار در زمان استفاده از   ها كامپوزيت
سانتيمتر است كه در حالت استفاده تمام  18استفاده نشده مقدار تغيير مكان مركز ديوار  FRPالتي كه از مشهود است در ح

تواند بسيار حائز اهميت باشد  ميبرابر كه اين   14/0سانتيمتر كاهش يافته يعني به مقدار   5/2به  FRPسطح ديوار از 
  .ر بيشتر خواهد شدي بزرگتر كه تغيير مكان مركز ديوا ها مخصوصا در دهانه

تاثير موثري  FRP شود حاكي از آن است كه  چيدمان مطلوب ميتفاوت مشهودي كه براي تغيير مكان مركز ديوار مشاهده 
  .باشد مي FRPحالت استفاده از چيدمان عمودي   ALL FRPبهترين حالت صرف نظر از حالت  .بر رفتار سازه دارد

  
  ساختمان دو طبقه -2- 5
  UXTجانبي باالترين نقطه هر طبقه تحت بار انفجار  تغيير مكان -

  
 UXT1-2  ساختمان دو طبقه –تاريخچه زماني تغيير مكان جانبي باالي طبقه اول :  13شكل )١٠-١(

)١١-١(  
با تقريب بسيار  VER FRPتغيير مكان باالترين نقطه ساختمان دو طبقه طبق نتايج بدست آمده از نرم افزار براي چيدمان 

  .باشد مي ALL FRP خوبي مشابه حالت
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  UXT2-2  ساختمان دو طبقه –تاريخچه زماني تغيير مكان جانبي باالترين نقطه طبقه دوم :  14شكل )١٢-١(

 

  
 ساختمان دوطبقه -مقايسه ماكزيمم جابجايي افقي باالترين نقطه طبقات :  15شكل )١٣-١(

)١٤-١(  
باالترين نقطه از طبقه اول را در حد قابل  تغيير مكان FRPشود وجود  ميهمانطور كه در نمودار مقايسه اي باال مشاهده 

  .دهد درحالي كه تقاوت چنداني در تغيير مكان باالترين نقطه طبقه دوم وجود ندارد  ميتوجهي كاهش 
  UXCتغيير مكان جانبي نقطه مركز ديوار تحت اثر بار انفجار    -

  
  UXC1-2   اختمان دو طبقهس –تاريخچه زماني تغيير مكان جانبي مركز ديوار طبقه اول:  16شكل )١٥-١(
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  UXC2-2  ساختمان دو طبقه –تاريخچه زماني تغيير مكان جانبي مركز ديوار طبقه دوم :  17شكل )١٦-١(

  

 
 ساختمان دو طبقه –ماكزيمم تغيير مكان مركز ديوار هرطبقه :  18شكل )١٧-١(

)١٨-١(  
  ساختمان سه طبقه  -3- 5
  UXTار تغيير مكان جانبي باالترين نقطه هر طبقه تحت بار انفج  -

  
  UXT1-3 ساختمان سه طبقه –تاريخچه زماني تغيير مكان جانبي باالترين نقطه طبقه اول :  19شكل )١٩-١(
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  UXT2-3  ساختمان سه طبقه –تاريخچه زماني تغيير مكان جانبي باالترين نقطه طبقه دوم :  20شكل )٢٠-١(

  
 UXT3-3  اختمان سه طبقهس –تاريخچه زماني تغيير مكان جانبي باالترين نقطه طبقه سوم :  21شكل )٢١-١(

)٢٢-١(  
 .باشد مي VER FRPبهترين حالت   ALL FRPمشابه ساختمان يك و دو طبقه در ساختمان سه طبقه نيز بعد از حالت 

 باشد  ميشود بيشترين جابجايي مربوط به طبقه دوم از يك ساختمان سه طبقه  ميي باال مشاهده  ها درنمودارهمانطور كه 

  
  از ساختمان سه طبقه -مم جابجايي افقي باالترين نقطه طبقات مقايسه ماكزي:  22شكل )٢٣-١(
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  UXC  تغيير مكان جانبي نقطه مركز ديوار تحت اثر بار انفجار  -

  
  UXC1-3 ساختمان سه طبقه –تاريخچه زماني تغيير مكان جانبي مركز ديوار طبقه اول:  23شكل )٢٤-١(

  
  UXC2-3   ساختمان سه طبقه –طبقه دومتاريخچه زماني تغيير مكان جانبي مركز ديوار :  24شكل )٢٥-١(

  
  UXT3-3  ساختمان سه طبقه –تاريخچه زماني تغيير مكان جانبي مركز ديوار طبقه سوم:  25شكل )٢٦-١(
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 ساختمان سه طبقه -مقايسه ماكزيمم جابجايي افقي مركز ديوار در طبقات اول و دوم و سوم :  26شكل )٢٧-١(

)٢٨-١(  
باشد و  مي XFRPو بعد   ALL FRPساختمان سه طبقه مربوط به حالت  شود كمترين برش پايه ميهمانطور كه مشاهده 

  .  VER FRPبعد از آن 
  

  :نتيجه گيري  -6
تاثير بسيار خوبي بر كاهش تغيير مكان جانبي مركز   FRPهمانطور كه از نتايج نرم افزاري قابل مشاهده است ، استفاده از 

ي با اهميت زياد و  ها قات تغيير بسياري نداشت اما كاهش آن براي ساختمانديوار دارد هر چند تغيير مكان باالترين نقطه طب
  .ي بزرگتر و ارتفاع بيشتر قابل مالحظه خواهد بود ها دهانه

بنحوي كه با داشتن مساحت بيشتري از اين . ي متفاوتي در رفتار سازه دارد ها تاثير  ها نحوه چيدمان و قرارگيري كامپوزيت
 HOR VERو  ER FRPو   HOR FRPباشيم اما با فرض مساحت يكسان براي چيدمان  ميري شاهد ماده تاثير مطلوب ت

FRP   كه قبال بصورت كامل ابعاد و موقعيت آنها توضيح داده شده است ، چيدمان عموديVER FRP  رفتار مناسب تري در
  .مقابل بار سطحي انفجار نشان داد 

  
 ساختمان يك طبقه  -6-1

درصد نسبت به حالت عدم استفاده از  10به اندازه  VER.FRPكان نسبي باالترين نقطه طبقه در حالت استفاده از ماكزيمم تغيير م
FRP  كاهش تغيير مكان در پي داشت كه اين  مورد براي حالتALL.FRP  درصد كاهش منتهي شده است 25به.  

ت كه بسيار حائز اهميت است كه در حالت درصد كاهش رسيده اس 86به  ALL.FRPتغيير مكان مركز ديوار در حالت 
VER.FRP 60  درصد و در حالتX.FRP  درصدي و در حالت  40كاهشHOR.VER.FRP   درصدي مشاهده  43كاهش

تواند  مي VER.FRPي اقتصادي حالت استفاده از  ها در مقايسه كلي بين سه حالت بررسي با در نظر گرفتن هزينه.شود مي
  .بهترين انتخاب باشد

  
 ساختمان دو طبقه  - 6-2

درصد و بعد  28باشد  مي ALL.FRPبراي ساختمان دو طبقه براي باالترين نقطه طبقه اول در بهترين حالت كه مربوط به 
براي طبقه دوم اين تغيير مكان براي . درصد كاهش تغيير مكان مشاهده شده استVER.FRP11  از آن براي حالت



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 
 and Urban Development 

29‐31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 
 
 
 

ALL.FRP  درصد كاهش و براي  5بهVER.FRP  درصد كاهش نسبت به حالت  4بهNO.FRP   رسيده است كه زياد قابل
  .باشد ميتوجه ن

درصد كاهش و درحالت  82به  ALL.FRPتغيير مكان مركز ديوار در طبقه اول از ساختمان دو طبقه در حالت استفاده از 
VER.FRP  ختمان در حالتاين مورد براي مركز طبقه دوم همين سا. درصد كاهش رسيده است  62به ALL.FRP  54به 

  .درصد كاهش رسيده است براي ساير موارد كاهش كمتري مشاهده شده است 36به  VER.FRPدرصد كاهش و براي 
  

 ساختمان سه طبقه  -6-3

درصدي داشته است  10كاهش  ALL.FRPماكزيمم تغيير مكان باالترين نقطه طبقه اول از ساختمان سه طبقه در حالت 
درصد  5/8به  ALL.FRPهمين مورد در طبقه دوم در حالت . باشد ميدرصد  9كاهش  VER.FRPد در حالت كه اين مور

مشاهده  ALL.FRPدرصد كاهش در  8در طبقه سوم . درصد كاهش رسيده است 4به  VER.FRPكاهش و در حالت 
كاهش  HOR.FRPت كه براي اين در حالي اس. رسيده است 62/0اين كاهش خيلي كم و به  VER.FRPشود ولي براي  مي
 .درصدي وجود دارد 5

درصد و بعد از آن بهترين حالت  67كاهش  ALL.FRPدر اين ساختمان جابجايي نقطه مركز ديوار طبقه اول براي حالت 
VER.FRP  درصد مشاهده شده است همين روند براي طبقه دوم و در حالت  62با كاهشALL.FRP  درصد كاهش و  45به

درصد 43براي طبقه سوم . درصد كاهش را در پي داشته است 27به طور تقريبا مشابه  HOR.FRPو  VER.FRPحالت 
درصد در رده بعدي و سپس  31با كاهش  HOR.FRPوجود دارد ولي  NO.FRPنسبت به  ALL.FRPكاهش را در حالت 

VER.FRP  درصد كاهش نتايج بهتري به دنبال داشته است 29با.  
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