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پیشاهًَی  یّا ستَىبشای  شًَذُ نیتسلجارب اًشطی با ٍسلْای  یک ًَع

 یشخطیغی ٍ بشسسی آى  با تحلیل اجضای هحذٍد ا گَْاسُ  ساختواى

 
1حویذسضا ابشاّیوی

 2هحوَد حسیٌی، *

 اى زاًكدَی کاضقٌاؾی اضقس ضقتِ هٌْسؾی ظلعلِ، زاًكگاُ آظاز اؾالهی، ٍاحس انفْاى)ذَضاؾگاى(، انفْاى، ایط  -1

 طاىیظلعلِ، تْطاى، ا یٍ هٌْسؾ یقٌاؾ ظلعلِ یالولل يیپػٍّكگاُ ت اضیزاًك -2

 

 

  چكیذُ
 ، تغَضیکِ پؽ اظ ظلعلًِسپصیط یهی قسیس ّا ظلعلِضا زض تِ ؾاظُ ؾٌگیي ؿاضات ذ یا لطظُعطاحی  یّا ًاهِ يییآ هقوَالً

تؿیاض ظیاز حدن  هكکالتی هاًٌس قْطّا کالىزض ط اؾت، کِ ًاپصیاختٌاب ّا ؾاذتواىتؿیاضی اظ ترطیة ٍ تاظؾاظی 

ًاهغلَب، پیاهسّای اظ ایي پیكگیطی  تطای سُیاضا زض پی زاضز. یک  ، عثقاً تا نطف ظهاى ٍ ّعیٌۀ تؿیاض تاالتاظؾاظی

اظ پیف  یّا لؿوتآؾیة تِ  کِ قَز  یاحطع ای گًَِ ِسیي هقٌا کِ ؾاظُ تتاؾت، " عطاحی تط اؾاؼ ّسایت آؾیة"

 زضی ا گَْاضُتا ایداز حطکت ایسُ ایي زض ایي پػٍّف، آؾیة ًثیٌٌس.  ّا لؿوت ؾایطتا  ّسایت قَز  ؾاظُزض  قسُ يییتق

یي تطهیاًی زض پاییي یّا ؾتَى( حصف 2 ،لَلِ ٍاض یا ؾاظُ( اؾتفازُ اظ ؾیؿتن 1: کوک تِ عثمِ فلعی 15ؾاذتواى یک 

 ًطغیا  اشبخ لغقۀ ( اؾتفازُ اظ3 زض عثمۀ اٍل، ٍ ازیظتا ؾرتی  یک قثکۀ تیطّای فویكاؾتفازُ اظ ٍ  ،ؾاذتواىعثمۀ 

 قسُ اؾت. تکاض گطفتِییي تطاظ ؾاذتواى، پاپای ّط یک اظ ؾتًَْای  زضتقٌَاى فیَظ ثثت هّای خاییاتِخ زض یؿلیوت

آى تا اؾتفازُ  یّا یػگیٍٍ تطضؾی هٌحٌی ّیؿتطظیؽ ٍ ؾایط فیَظ تیكتط توطکع ایي پػٍّف، ضٍی هغالقِ ضفتاض ایي ًَؿ 

ؾاظُ، اظ تحلیل تاضیرچِ  ایي ًَؿ خاشب اًطغی زض ضفتاض طیتأث ًكاى زازى هٌؾَض تِاظ تحلیل اخعای هحسٍز غیطذغی اؾت. 

 اؾت. قسُ  اؾتفازُاًی غیطذغی ظه

 

 یطذغیغتاضیرچِ ظهاًی  تحلیلٍاض، ی لَلِا ؾاظُ، ؾیؿتن طیپص طیتقوی ّا ؾاذتواىعطاحی تط اؾاؼ ّسایت آؾیة،  کلیذی: ّای ٍاطُ
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  همذهِ -1
 زٌّس، یًو ضا عـیاخاظُ فطٍض سیقس یّا زض ظلعلِ یا ؾاظُ یّا ؿتنیؾ یا لطظُ یعطاح یهتساٍل تطا یّا ًاهِ يییّطچٌس آ

 یّا لطظُ يی. زضٍالـ ظهؿتٌسیزض اهاى ً يیاًس، لعٍهاً زض تطاتط نسهات ؾٌگ قسُ یعطاح ّا ًاهِ يییآ يیکِ تا ا ییّا ؾاذتواى یٍل

 یّا ؾاذتواى ةیلسض تاالؾت کِ هؿتلعم ترط آى ةیاظ هَاضز، ؾغح آؾ یاضیزض تؿ فاًًِكاى زازُ اؾت کِ، هتأؾ طیاذ

ٍالـ  ازیظ تیتا خوق یزض قْطّا لثَل طلاتلیاظ فَالة غ تطذی تِ هٌدط ذَز ًَتِ  اهط تِ يیّا اؾت. ا آى یٍ تاظؾاظ سُیز ةیآؾ

 اضیهست ظهاى تؿ یّعاضاى ًفط اظ هطزم تطا چٌیي فٌَاى ًوَز: الف( تَاى یهایي ًتایح ضا  .قَز یفقال ه یّا زض هداٍضت گؿل

 ج(  تاقس یه تط ظهاى ٍ زقَاضتؿیاض  ّا هرطٍتٍِ ّوچٌیي حول ایي  ةیضًٍس ترط ، ب(قًَس یه کاضیت ایٍ  ذاًواى یت یعَالً

پؽ اظ  هقوَالًًیع احتیاج زاضز کِ  اؾت، تِ ًیطٍی اًؿاًی ٍ هترهم کافی ٌِیٍ پطّع طیگ ٍلت ی فالٍُ تط ایٌکِتاظؾاظ ضًٍس

ی قسیس االؾتیک ّا ظلعلٌِگام یی ًیاظ اؾت کِ ّّا ؾاذتواىی زض زؾتطؼ ًیؿت. تط ایي اؾاؼ تِ ؾازگ تِی تعضگ ّا ظلعلِ

ی ؾاظُ زٍ ضٍـ پیكٌْازی تطای ایداز ا لطظُی ٍ کٌتطل ا لطظُی لاتل تقویط تاقٌس. خساؾاظّای ضاحت تِتالی تواًٌس ٍ یا 

زض  ْاآً کاضگیطیتِی آٍض فيٍ ّؿتٌس  ضٍـ تؿیاض پطّعیٌِ ٍ پیچیسُزٍ الثتِ ایي  ی هماٍم زض تطاتط ظلعلِ اؾت.ّا ؾاذتواى

 زض ؾطاؾط خْاى ٍخَز ًساضز. عیذ ظلعلِی اظ کكَضّای تؿیاض

کِ،  اؾت. تِ ایي هقٌا "ّسایت آؾیةعطاحی تط اؾاؼ "، ایسُ کٌس یهایسُ زیگطی کِ تِ ایداز ؾاذتواى تقویطپصیط کوک 

یگط تغییط ی زّا لؿوتیک اظ  چیّ کِ یعَض تِی اًدام گیطز، ا ؾاظُّسایت آؾیة تِ تطذی ًماط اظ پیف تقییي قسُ اظ ؾیؿتن 

زض تطاتط حطکت ظهیي ایي ایسُ اتتسا تطای ذغَط لَلِ  اگطچًِکٌٌس ٍ االؾتیک تالی تواًٌس.  تدطتِقکل فوسُ پالؾتیک ضا 

 زضٍالـ .اؾتفازُ ًوَزًیع ی هماٍم زض تطاتط ظلعلِ ّا ؾاذتواىاظ ایي ایسُ تطای عطاحی ًؿل خسیسی اظ  تَاى یهٍلی  هقطفی قس،

ی ّا ؿتنیؾهیالزی زض  80ٍ  70ی ّا زِّی ایسُ خسیسی ًیؿت ٍ تطذی هحمماى آى ضا زض ا اظُؾاؾتفازُ اظ فیَظّای 

. تایس تَخِ زاقت کِ زض آى ]2[اًس زازُی اًدام تط هفهلی اذیط هغالقات ّا زٍِّ تطذی زض  ]1[اًس کاضتطزُ تِ ؾاذتواًی

آؾیة ٍ اتالف اًطغی زض فیَظّا ٍ حفؼ افضای ، یقٌی ؾقی تط توطکع "ایسُ ّسایت آؾیة"هغالقات، ایسُ انلی قثیِ تِ 

یا   IOی تطضؾی قسُ زض آى هغالقات زض ؾغح فولکطز ّا ؾاذتواى زضٍالـ، ٍلی ی االؾتیک تَزُ اؾت هحسٍزُی زض ا ؾاظُ

PL  حسالل ترلیِ ؾاذتواى ضطٍضی تَزُ اؾت. تطای تطعطف کطزى ایي هكکل اؾتفازُ اظ ّا آىٍ تطای تقویط  اًس ًواًسُتالی 

 .]3[قسُ اؾت اضائِی اذیط ّا زِّی پیكٌْازی تَؾظ تطذی هحمماى زض ا گَْاضُحطکت 

ی ؾاذتواى زض حالت ا گَْاضُ( تا هسل کطزى حطکت 2012ی اذیط تَؾظ حؿیٌی ٍ ًَضٍظی ًػاز فطؾٌگی )ّا ؾالزض 

یَظ هطکعی زض ٍؾظ ؾاذتواى )کِ تطاظ ٍ اؾتفازُ اظ یک ف يیتط يییپای هیاًی زض ّا ؾتَىی تا اؾتفازُ اظ حصف توام تقس ؾِ

ی اًطغی؛ هَضز ّا خاشبی پیطاهًَی  تِ ّا ؾتَى( ٍ هدْع ًوَزى قَز یهفوسُ تاض ثملی ؾاذتواى تَؾظ ایي فیَظ تحول 

ی هحَضی زاقتٌس. زض یک هغالقِ زیگط حؿیٌی ٍ ّا قکلتَاًایی اتالف اًطغی ضا زض تغییط  ّا ؾتَى. آى ]4[لطاضزازًسهغالقِ 

اتالف اًطغی تیكتط ٍ پالؾتیک قسى فیَظ ٍ تقویط پصیط تَزى آى  هٌؾَض  تِیک فیَظ هطکعی تطای ؾاذتواى  (2013ذطز )

ی هؿتلعم ؾرتی تاالیی زض ا گَْاضُی زاذلی ؾاذتواى ٍ ایداز حطکت ّا ؾتَىحصف  .تحت تاض لاین ٍ تاض خاًثی عطاحی قس

 يیتأهی فویك زض عثمِ اٍل اؾتفازُ قس تا ایي ؾرتی ضا ّاطیتی قاهل ا قثکِؾغح پایِ ؾاذتواى تَز، تِ ّویي فلت اظ 

 .]5[کٌٌس

یی تا اتقاز تعضگ زض پالى زض ًؾط گطفتِ قسًس ٍ فالٍُ تط آى ّا ؾاذتواى( 2014ی زیگط تَؾظ حؿیٌی ٍ فلَی )ا هغالقِزض 

زض آى هغالقِ اتالف اًطغی قاؾی نلة زض تطاظ عثمِ اٍل اؾتفازُ قس.  نَضت تِهتقاهس  نَضت تِی اظ تیطّای فویك ا قثکِ

کِ تا خا  لطاضگطفتِ. ایي لغقات زض پای ؾتَى گطفت یهی قکل تؿلین قًَسُ اًدام ا شٍظًمِی ّا ٍضقتَؾظ لغقات هتكکل اظ 

ی ّا لیتحلی ّیؿتطظیؽ قسًس. زض آى هغالقِ فولکطز لغقات تا ّا حلمِتِ خایی لاین پای ؾتَى تافث اتالف اًطغی ٍ تكکیل 

ضا زض هسل ٍالقی ٍ تعضگ  ّا آىٍ ؾرتی ٍ هماٍهت آى تِ زؾت آهس، ٍ ؾپؽ  لطاضگطفتی هَضز تطضؾی اخعای هحسٍز

ایي لغقات ضا زض ضفتاض کل  طیتأثی تاضیرچِ ظهاًی غیطذغی هسل هَضز تطضؾی لطاض زازًس تا ّا لیتحلی کطزًس ٍ تا ؾاظ هسل

 .]6[ؾاظُ تثیٌٌس
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عثمِ فَالزی تا لاب  20ٍ  15ٍ  10ی ّا ؾاذتواىی تطای ا گَْاضُی حطکت طیکاضگ تِزض ایي تحمیك ایسُ ّسایت آؾیة تا 

ی ّا خاشبی طیکاضگ تِتطاظ ٍ  يیتط يییپای زاذلی زض ّا ؾتَىی تا حصف توام ا گَْاضٍُاض اًدام قسُ اؾت. هکاًیؿن حطکت  لَلِ

 .]7[قَز یهغی هَضز ًیاظ زض ؾاظُ ی هحیغی تافث ؽطفیت اتالف اًطّا ؾتَىی تؿلین قًَسُ فَالزی زض ّا ٍضقاًطغی تا 

  ّا ؾتَىای زض ( ٍ یا اؾتفازُ اظ لغقات شٍظًم2013ِظازُ ی تؿلین قًَسُ تِ زٍ گًَِ تک ٍ زٍتل )حؿیٌی ٍ تعضگّا ٍضق

 ّط ؾتَىی تکاض تطزُ قَزکِ فمظ زض کكف کاض کٌٌس. تط اؾاؼ ایي ضٍـ ا گًَِ تِ. ایي لغقات تایس ]8[قَز کاضتطزُ تِ تَاًس یه

کِ  یا گًَِ تِ کٌس ینلة فول ه ثاًیتمط زض فكاض یکٌس ٍل یتِ ؾوت تاال حطکت کٌس ٍ خصب اًطغ تَاًس یه یضاحت تِ پیطاهًَی

هٌؾَض ًكاى زازى  لازض تِ تحول کل ٍظى ؾاذتواى تاقٌس. تِ سیلثِ اظ ؾاذتواى تا کی یّا هدوَؿ ؾتَى ی،ٌّگام تلٌس قسگ

ی تا اؾتفازُ اظ طذغیغی تاضیرچِ ظهاًی ّا لیتحلیک هدوَفِ تَزى ؾاذتواى  طیاتل تقوزض ل یكٌْازیپ یا ؾاظُ ؿتنیؾ طیتأث

هتَؾظ ٍ ی ّا ّا قاهل زٍضُ تٌاٍب ًگاقت قتاب يی. ای هٌترة اًدام قسُ اؾت ظلعلِی تقسازی ا هؤلفِؾِ  یّا ًگاقت قتاب

ٍ  ،تَزًس یكٌْازیهتساٍل ٍ ؾاظُ پ یا ظُلط یّا ًاهِ يییقسُ تَؾظ آ یعطاح یّا قاهل ؾاظُ یهَضز تطضؾ یّا تلٌس اؾت. ؾاظُ

ذالنِ زض  عَض تِ ّا لیتحلخعییات ٍ ًتایح  قس. یّا تطضؾ قسُ زض ّط ؾاظُ ٍ ؾغح فولکطز آى لیتكک کیهفانل پالؾت

 آهسُ اؾت. تقسیی ّا ترف
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 هؼشفی جارب اًشطی پیشٌْادی -2
لغقات  یطیکاضگ تِتا تقویطپصیط چٌس عثمِ فَالزی  یّا ؾاذتواىتطای  یا گَْاضُحطکت  ،ای پیكٌْازیؾیؿتن ؾاظُزض 

" خاتدن"اؾت. فیَظ قسُ فولی  ْاؾتًَ زض پای یا ؾاظُتِ فٌَاى فیَظ  ثثت )خاتدن(هّای خاییاتِخؿلیوی زض تًطغی ا  اشبخ

، تِ َل ظلعلِزض ع یا لطظُقکل ٍ خصب اًطغی  یا شٍظًمِ یّا ٍضق، تا پالؾتیک قسى یا گَْاضُفالٍُ تط کوک تِ حطکت 

. قَز یه اتالف اًطغیضفتاض زض تْثَز  تافثتؿلین قًَسُ  یّا ٍضققکل  یا شٍظًمِکٌس. فطم االؾتیک هاًسى ؾاظُ ًیع کوک هی

" خاتدن"گَقِ کِ تِ فیَظ  یّا ؾتَىٍ یک ًوًَِ اظ   یا گَْاضُعثمِ تا حطکت  15ؾاذتواى  اظًوایی ؾِ تقسی  1زض قکل

 .زّس یهًكاى  هدْع قسُ اؾت ضا

 

 
)پاییي،  "جاتجن")سوت چپ(، ٍ ًوایی ًضدیک اص ستَى گَشِ هجْض بِ فیَص  یا گَْاسُ: ًوایی اص ساختواى با حشکت 1شكل

)باال، سوت ساست(، ٍ ًوایی اص فیَص  "جاتجن"ٍ ًوای باال اص فیَص  )پاییي، سوت ساست(، "جاتجن"ٍسط(، ًوایی کلی اص فیَص 

 تسلین شًَذُ )باال، ٍسط( یّا ٍسقفمط با بذٍى جؼبِ فَالدی ٍ  "جاتجن"
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 "جاتجن" یّا َصیفساصی ٍ تحلیل اجضای هحذٍدی هذل -3

لَی اخعای هحسٍزی  افعاض ًطم، اظ یک "خاتدن"یَظّایفتغییطهکاى -هغالقِ ضفتاض هٌحٌی ّیؿتطظیؽ، ًیطٍ هٌؾَض تِ

 3ٍ  2کِ زض قکل  عَض ّواى؛ یا شٍظًمِ یّا ٍضقُ اظ تا اؾتفاز "خاتدن "فیَظ ،افعاض ًطماؾتفازُ قس. تقس اظ نحت ؾٌدی 

 اًس.ًوایف زازُ قسُ اؾت؛ هسل قسُ

 
 یّا َاسُیدبیشًٍی با  یچْاسضلؼ: اجضای هحذٍد  افضاس ًشمدس   یساص هذل هٌظَس بِ "جاتجن"هختلف فیَص  یّا لسوت: 2شكل

شكاف داس ٍ لسوت   یّا َاسُیدصیشیي ستَى با  شكاف داس )باال، سوت چپ(، ٍسق همؼش تحتاًی )پاییي، سوت چپ(، لسوت

ی )پاییي، ا رٍصًمِتسلین شًَذُ  یّا ٍسقصیشیي کشٍی )ٍسط(، بششی اص لسوت صیشیي ستَى )باال، سوت ساست(، ٍ یكی اص 

  سوت ساست(

 
تگی )سوت دس ٌّگام پاییي سفتگی )سوت چپ( ٍ ٌّگام باال سف "جاتجن" اجضای هحذٍدی فیَص یساص هذلًتایج : 3شكل

 ساست(
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ِ ، زض حمیمت تِ لؿوت ظیطیي ؾتتَى،  3هؿتغیلی قکل ًكاى زازُ قسُ زض قکل یِ یًاح خلتَگیطی اظ کوتاًف    هٌؾتَض  تت

زیَاضُ ؾتَى، اضافِ قسُ اؾت، کِ ایي کواًف هوکي اؾت تِ زلیل ضطتِ لؿوت ظیطیي ؾتَى ضٍی نفحِ فتَالزی زض ٌّگتام   

ٍ تتِ زؾتت آٍضزى   " ختاتدن "هٌحٌی ّیؿتطظیؽ فیتَظ   یّا یػگیٍتطضؾی  هٌؾَض تِزض عَل ظلعلِ ضخ زّس.  یا گَْاضُحطکت 

، تتِ  تغییطهکتاى کٌتتطل   یا چطذِتا تاضگصاضی  ،ؾرتی اٍلیِ ٍ ؾرتی ثاًَیِ  ٍ هماٍهت ًْایی اظ تحلیل اخعای هحسٍز غیطذغی

پتؽ اظ تاضگتصاضی    4زض قتکل  تِ تاالی ؾتَى افوتال قتسُ اؾتت.      یا چطذِنَضت اؾتاتیکی غیطذغی، اؾتفازُ قس. ایي تاض 

افوال قسُ زض ٍاحس ظهاى زض زٍ ًوَزاض هدعا تطؾین قسُ اؾت ٍ پتؽ اظ   یّا هکاىکف ٍ تغییط  یّا القول فکؽتوام  یا چطذِ

ٍاضزُ )تتا اؾتتفازُ اظ هتسل     یتاضهحَضتا افوال  اؾت. آهسُ زؾت تِّیؿتطظیؽ آى  یا چطذِتطکیة ایي زٍ ًوَزاض هٌحٌی ضفتاض 

تاضیرچتِ   3زض قتکل   آیتس. زؾتت هتی  تِ قسگیضفتگی ٍ تلٌسفطٍتغییطهکاى ؾتَى ٌّگام هیعاى هسل اخعای هحسٍز هاکطٍ( زض 

ای تحتت قتاتٌگاقتت لَهاپطیتتا    ُتغییطهکاى فوَزی زض زٍ اتٌْای ؾتَى ٍالـ زض زٍ گَقِ هرتلف ؾاذتواى تا حطکت گْتَاض 

 قَز.ای تاضیرچِ تِ ذَتی زیسُ هیزض اًتْ یا گَْاضُکِ اضتقاـ آظاز ؾاذتواى  یا گًَِ تِ

 

 
 ایساختواى گَْاسُاًتْایی دٍ ستَى کٌاسی دس دٍ گَشِ هختلف  ػوَدی : تاسیخچِ تغییشهكاى4شكل

 

افوال قسُ ٍ  ّا ؾتَى، زض هست ظهاى اتتسایی ظلعلِ، فوسُ تاض ثملی ضٍی قَز یههكاّسُ  3کِ زض قکل  عَض ّواى

ؾاًتیوتط اؾت، کِ ٌّگام تکاى  3/5هیلیوتط اؾت. ّوچٌیي تیكتطیي تلٌسقسگی ؾتَى  5/2تیكتطیي تغییط هکاى زض ًكؿت، 

تغییطهکاًی تا اؾتفازُ اظ ایي  یا چطذِتا تاضگصاضی اظ  "خاتدن". هٌحٌی ّیؿتطظیؽ ضفتاضی فیَظّایافتس یهلَی ظلعلِ اتفاق 

 زؾت آهسُ اؾت.ّای هاکعیون ٍ هیٌیون تِتغییطهکاى
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کف ٍسق فَالدی )پاییي، سوت  یگاِّ یتك یّا الؼول ػكستغییش هكاى )باال سوت چپ(، ًتایج  یا چشخِ : باسگزاسی4شكل

 اص تحلیل اجضای هحذٍد  آهذُ دست بِ "جاتجن"سفتاس ّیستشصیس فیَص  یا چشخِچپ( ٍ هٌحٌی 

 

 ّتا  یؾترت  طییت زض تغذغتا  آظهتَى ٍ  یکؿتطی  تدعیِ ٍ تحلیتل  ّط ؾاذتواى ذال، تا  فیَظ زض اؾتفازُ اظ ؾرتی هٌاؾة تطای

ؾترتی اٍلیتِ فیَظّتای    اؾت. ایي فیَظّا زض هسل هاکطٍ تِ نَضت فٌط تا یک لیٌک چٌسذغی هتسل قتسُ اؾتت.     آهسُ زؾت تِ

زاضز. فالٍُ تط ایي، ؾرتی ثاًَیِ ٍ هماٍهت ًْتایی   یا گَْاضُتِ ؾعایی زض پطیَزّای هَزال ؾاذتواى تِ حطکت  طیتأث "خاتدن"

 یّا تٌفطل اتالف اًطغی فیَظ ضا زاضز. همساض ؾرتی فیَظّا ٍ ؾرتی قثکِ تیطّای فویك هتقاهس زض ًؿثت فیَظ ، پتاًؿیل کٌت

 اؾت.  هؤثط یا ؾاظُ یّا الواى
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 ایطبمِ با حشکت گَْاسُ 15دس یک ساختواى  "جاتجن"ساصی ػذدی فیَصّای هذل -4
ای؛ یک لطظُ یّا پاؾدای زض کاّف ؾیؿتن حطکت گَْاضُ طیثتأًوًَِ، ؾاذتواى زض ًؾط گطفتِ قسُ، تطای ًكاى زازى  فٌَاى تِ

هثٌای تط ایي ؾاذتواى، هتط اؾت. 4هتطی زض ّط عطف ٍ اضتفاؿ ّط عثمِ  6عثمِ فَالزی زاضای ؾِ زّاًِ  15ؾاذتواى 

 نَضت تِ پیكٌْازی، یا گَْاضُّن ؾیؿتن  تاض کی، عطاحی قسُ اؾت، (AISC-ASD89هتساٍل لثلی)  یا لطظُ یّا ًاهِ يییآ

ّواى آظهَى ذغا کِ زض ترف لثل تَضیح زازُ قس، هَضز اؾتفازُ لطاض گطفت. تا اذتهال همازیط هرتلف ؾرتی اٍلیِ ٍ ثاًَیِ 

؛ ٍ ًؾط گطفتِ قسُّواًٌس یک فٌط زض  کل ؾاذتواى  تِ نَضت یک هسل فسزی زضکِ  ؛"خاتدن"ٍ هماٍهت ًْایی فیَظ 

آهسُ تحت تاضّای هطزُ ٍ ظًسُ  تِ ٍخَز یّا تٌفای هتقاهس فویك ٍ ًؿثت ی تیطّّای قثکِّوچٌیي هكرهات الواى

گطفتِ قَز. اظ ؾَی زیگط ضٍاتظ تیي  زض ًؾطتهوین گطفت کِ چِ ؾرتی  تَاى یهؾاذتواى تا قٌاتٌگاقت ّای هرتلف؛ 

تا اؾتفازُ اظ یکؿطی  تَاى یه ّا ضاٌّسؾی ٍضق یّا یػگیٍهمازیط؛ ؾرتی اٍلیِ ٍ ثاًَیِ، هماٍهت ًْایی ٍ تغییطهکاى ًْایی؛ ٍ 

 فٌَاى تِعثمِ  15آٍضز. تط ایي اؾاؼ، همازیط هٌاؾة ایي پاضاهتطّا تطای یک ؾاذتواى  تِ زؾتاخعای هحسٍزی  یّا لیتحل

تا هْاضتٌس  ٍ یک ؾاذتواى هتساٍل  یا گَْاضُعثمِ پیكٌْازی تا حطکت  15یک ؾاذتواى  5ًوًَِ آٍضزُ قسُ اؾت. قکل 

  .زّس یهى ضطتسضی ضا ًكا

 
با سیستن  یا گَْاسُهْاسبٌذی)سوت چپ( ٍ یک ساختواى  یّا دّاًِطبمِ هتذاٍل با  15: ًوایی اص یک ساختواى 6شكل

 هتؼاهذ تیشّای ػویك دس تشاص اٍل)سوت ساست( ی شبكٍِاس ٍ لَلِ
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 یا گَْاسُا حشکت طبمِ ب 15شذُ بشای ساختواى  کاسگشفتِِب "جاتجن"هشخصات بِ دست آهذُ فیَص  1دس جذٍل 

 .دّذ یهبا استفادُ اص آصهَى ٍ خطا سا ًشاى 

 

 طبمِ 15: هشخصات فیَص استفادُ شذُ دس ساختواى 1جذٍل 

 
 

تتا زض ًؾتط گتطفتي     یكتٌْاز یپ ؿتتن یؾ یا ضفتتاض لتطظُ   یٍ تطضؾت  یكتٌْاز یپ ؿتنیؾ ییٍ کاضا طیهٌؾَض ًكاى زازى تأث تِ

ؾتِ   یّتا  ًگاقتت  تحتت قتتاب   یطذغت یغ یظهتاً  رچِیتاض لیهَضز تحل یٌْازكیٍ پ یعثمِ زض زٍ حالت هقوَل 15  ؾاذتواى

تا پطیَز عثیقی ّط زٍ ؾاذتواى هتساٍل ٍ پیكتٌْازی ؾتاظگاض   هحتَای فطکاًؿی ٍ قطایظ هحل ؾاذتگاُ  اظلحاػکِ  ؛یا هؤلفِ

 . زّس یهكاى ضا ً ّا پاؾدزٍ ًوًَِ اظ تاضیرچِ  8تاضیرچِ تغییط هکاى تام ٍ قکل  7لطاض گطفتٌس. قکل  اؾت؛

 

 
 بام دس دٍ حالت هتذاٍل ٍ پیشٌْادی هكاى شییتغ: یک ًوًَِ اص طیف پاسخ صلضلِ اًتخاب ٍ تاسیخچِ 7شكل 

 

 
ػوَدی اًتْایی ستَى دس دٍ گَشِ هختلف ساختواى)سوت چپ( ٍ هٌحٌی ّیستشصیس  هكاى شییتغ: تاسیخچِ 8شكل 

 دس هذل هاکشٍ "جاتجن"فیَص 
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 است(سساختواى ) سوت  یا گَْاسُفت ساختواى) سوت چپ( ٍ حشکت یذ دسصاص دس یا ًوًَِ: 9شكل

 

 
 ٍ پیشٌْادی هتذاٍل یّا ساختواىدس دٍ لاب هتفاٍت اص  شذُ لیتشك: همایسِ هفاصل پالستیک 11شكل
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 گیشیًتیجِ -5
اؾتتفازُ ًوتَز.    اًفقتالی زؾتتگاُ کٌتتطل    تِ فٌتَاى یتک   هؤثطِ عَض ت تَاى یهضا  "خاتدن"کِ فیَظ  زّس یهًتایح فسزی ًكاى 

ؾاذتواى تقویطپصیط پؽ سى هآ تِ ٍخَزتافث  یضاحت تِ ای پیكٌْازیتا حطکت گَْاضُ یّا ؾاذتواىاؾتفازُ  اظ ایي فیَظ تطای 

 100/1تتِ   یا گْتَاضُ  یّا ؾاذتواىزض خاًثی ؾاذتواى زض تطاظ تام . الظم تِ شکط اؾت کِ خاتدایی قَز یهقسیس  یّا ظلعلِاظ 

فتاهلی تتطای    "ختاتدن "ؾتَْلت ؾتاذت فیتَظ     تَاى گفت کِهی تیًْا زضهحسٍز قسُ اؾت. ًاهِ اؾت کِ تَنیۀ آییياضتفاؿ 

 ذیع اؾت.لطظُتكَیك اؾتفازُ اظ ایي ًَؿ فیَظ تطای کكَضّای 
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