
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 ملی زلسلٍ ي سازٌکىفراوس پىجمیه 

، جُاد داوشگاَی استان کرمان 3393اردیبُشت ماٌ  4 ي 3  
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  چىیذُ

ؽٌاخت تیؾتز ًغثت تِ عیغتن ّای عاسُ ای هختلف در جْت تىارگیزی آگاّاًِ اس آى در پزٍصُ ّا ّوَارُ اس هلشٍهات تَدُ 

اعت. وِ اعتفادُ اس دیَار تزؽی فَالدی تِ هٌظَر واّؼ ٍسى عاسُ ٍ افشایؼ ؽىل پذیزی در عاسُ هی تاؽذ. تٌاتزایي تزای 

هماتلِ تا ًیزٍّای جاًثی سیاد در عثمات تحتاًی، ٍ ّوچٌیي دالیلی هاًٌذ واّؼ در اتؼاد تیز ٍ عتَى ّا، ضخاهت دیَار فَالدی 

در ایي عثمات ٍ یا ّز دلیل دیگزی هی تَاى اس دیَار تزؽی تتٌی تزای افشایؼ هماٍهت در عاسُ اعتفادُ ًوَد. لذا ایي پضٍّؼ 

ؾتز اس رفتار لزسُ ای ایي عیغتن  عاسُ ای صَرت گزفتِ اعت. دیَار فَالدی هَرد تحث در ایي در جْت دعتیاتی تِ ؽٌاخت تی

پزٍصُ اس ًَع عخت ًؾذُ هی تاؽذ وِ تِ ّوزاُ لاب خوؾی ٍیضُ ٍ دیَار تتٌی، هَرد تزرعی لزار گزفتِ اعت، اس ًتایج تذعت 

واّؼ یافتِ وِ  ٌی، ّوچٌیي افشایؼ ارتفاع دیَار تتٌی،آهذُ هؼلَم هی ؽَد وِ ضزیة اضافِ هماٍهت تا اضافِ ؽذى دیَار تت

 8ٍ  6،  4ًتایج تذعت آهذُ اس تحلیل غیز خغی تزٍی هذل ّای  .وٌٌذُ تَدُ اعت تؼییي ایي واّؼ در همادیز ضزیة رفتار

ای وَتاُ هی عثمِ ًؾاى هی دّذ وِ اعتفادُ اس دیَار تتٌی در عثمات تحتاًی  تاػث  افشایؼ در عختی ولی عاسُ در هذل ّ

گزدد ٍ ایي تاثیز تا افشایؼ ارتفاع عاسُ تِ حذالل هی رعذ. ّوچٌیي تزرعی ًؾاى هی دّذ وِ ضزیة رفتار  تذعت آهذُ در 

 هذل وَتاُ تیؾتز تَدُ ٍ تا افشایؼ  اس تفاع  عاسُ ایي ضزیة واّؼ هی یاتذ.

  یا ػولىزد لزسُ ٍیضُ، عیغتن دٍگاًِ در ارتفاع، تزرعی فَالدی دیَار :ّای ولیذی ٍاصُ
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  همذهِ

ٍظیفِ اصلی دیَار تزؽی صفحِ ای فَالدی، هماٍهت در تزاتز تزػ افمی عثمِ ٍ لٌگز ٍاصگًَی ًاؽی اس تارّای جاًثی اعت.      

هی تاؽذ. تؼالٍُ دیَار صفحِ   تغَر ولی ایي عیغتن ؽاهل یه دیَار صفحِ ای فَالدی، دٍ عتَى هزسی ٍ تیز ّای افمی وف

ای فَالدی ٍ عتَى ّای هزسی تِ ػٌَاى یه تیز ٍرق ػول هی وٌٌذ. اس اهتیاسات اعتفادُ اس دیَار تزؽی فَالدی در هماٍهت 

ایي عیغتن تغیار ؽىل پذیز تَدُ ٍ تغَر ًغثی ظزفیت اتالف هی تَاى تِ ایي هَارد اؽارُ ًوَد وِ، در تزاتز تارّای جاًثی 

تٌاتزایي در صادی در تزاتز تارّای جاًثی تاؽذ، تاالیی دارد. در ًتیجِ، هی تَاًذ جشء عیغتن ّای تغیار وارآهذ ٍ التاًزصی 

در همایغِ تا دیَار تزؽی تتٌی، دیَارّای تزؽی صفحِ ای ٍ دیگز ایٌىِ  هحذٍد وزدى تغییز هىاى ًغثی تغیار هَثز اعت.

لِ گزدیذُ، ٍ هی تَاًٌذ تغیار آعاًتز ٍ عزیغ تز عاختِ ؽًَذ خصَصاٌ ٍلتی وِ ٍتاػث واّؼ ًیزٍی سلش تَدُ فَالدی عثه تز

تیز ٍ عتَى ّای دّاًِ دیَار  اعتفادُ اس ایي عیغتن عاسُ ای تاػث تشرگی اتؼاد در تْغاسی لزسُ ای عاختواى اعتفادُ ؽًَذ.

دیَار فَالدی عخت ًؾذُ در عثمات  گؾتِ وِ تِ ػلت تشرگی ًیزٍّای وواًؾی، تشرگی اتؼاد عتَى ّا ٍ ّوچٌیي ضخاهت

سیزیي لاتل تَجِ هی تاؽذ، تِ دالیل فَق ٍّوچٌیي هغائل دیگز در ایي عیغتن عاسُ ای  گاُ هوىي اعت اس دیَار تزؽی تتٌی 

ایي عیغتن عاسُ ای دٍگاًِ درارتفاع، هَرد  هشیت ّایدر عثمات تحتاًی اعتفادُ گزدد. درایي تحمیك عؼی تز آى اعت 

 ار گیزد.تزرعی لز

( در راتغِ تا 2007ٍالدی ٍ ّوىاراًؼ )هغالؼات هتؼذدی در عال ّای اخیز تزرٍی دیَار فَالدی صَرت گزفتِ اعت، 

رفتارّای چزخِ ای دیَارّای تزؽی تمَیت ؽذُ ٍ ًؾذُ، هغالؼات تحلیلی ٍ آسهایؾگاّی اًجام دادًذ وِ ًتایج حاصل ًؾاى 

در هزحلِ پالعتیه فزاتز اس پیؼ تیٌی ّای لثلی اس خَد تغییز ؽىل ًؾاى دادُ ٍ  داد وِ عیغتن دیَارّای تزؽی تمَیت ًؾذُ

اًزصی سیادی جذب هی وٌذ. ّوچٌیي تغاتك ًتایج آسهایؾگاّی ٍ تحلیلی ًؾاى داد وِ تاثیز ساٍیِ ًَارّای هؼادل در رفتار 

( 2006چي ٍ ٌّگ ) لاتل لثَل هی تاؽذ. ولی پاًل ّای فَالدی چؾوگیز ًثَدُ ٍ راتغِ ارائِ ؽذُ تَعظ آییي ًاهِ واًادا

فَالدی دارای ٍرق هیاًی تا حذ تغلین پاییي را هغالؼِ وزدًذ، ٍ تاثیز ًغثت پٌْا تِ ضخاهت پاًل،  رفتار چزخِ ای دیَار

ولیِ ًوًَِ ّا دارای  پیَعتگی ٍ ًیش اًَاع هختلف اتصاالت لاب دیَار تزؽی را تزٍی رفتار اػضای هزسی تزرعی وزدًذ.

فیت جذب اًزصی خَتی تَدًذ ٍ دیَار فَالدی دارای ٍرق هیاًی تا حذ تغلین پاییي لادر تَد تا در اًحزاف عثمِ در حذٍد ظز

درصذ پایذار تواًذ. ایؾاى پیؾٌْاد دادًذ وِ تزای رعیذى تِ ػولىزد خَب دیَار تزؽی فَالدی در هحذٍدُ ارتجاػی ٍ  6تا  3

تْثْاًی فزد ٍ ّوىاراًؼ  در ًظز گزفت. 300وك تِ ضخاهت را هی تَاى سیز غیز ارتجاػی ًغثت پٌْا تِ ضخاهت یا ػ

( آسهایؾات چزخِ ای را تا اػوال تارّای ؽثِ اعتاتیىی ّوزاُ تا ؽثیِ عاسی تارّای ثملی، تزٍی عِ عثمِ فَلاًی یه 2003)

اًجام دادًذ وِ در ایي آسهایؼ،  عاسُ چْار عثمِ دیَار فَالدی وِ در گذؽتِ تَعظ درایَر ٍ ّوىاراًؼ آسهایؼ ؽذُ تَد،

ّز چٌذ ٍرق ّای فَالدی در عثمِ اٍل دچار وواًؼ گزدیذُ تَدًذ ٍ ًیش تغییز ؽىل ّای پالعتیه را در خالل آسهایؾات 

 لثلی تجزتِ وزدُ تَدًذ، لیىي ّیچ گًَِ خزاتی دائوی لاتل تَجْی در عِ عثمِ فَلاًی هؾاّذُ ًگزدیذ.
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   هذلغاسی 

عثمِ تا عیغتن دٍگاًۀ لاب خوؾی فَالدی ٍیضُ ّوزاُ تا دیَار تزؽی  8ٍ  6، 4حمیك عِ عاختواى اعىلت فلشی در ایي ت      

تتي هغلح در عثمات پاییي ٍ در عثمات تاالتز، دیَار تزؽی فَالدی عخت ًؾذُ در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت. ایي عاسُ ّا تا تَجِ 

عزاحی خغی ؽذُ اًذ دیَار تحلیل ٍ  ETABSٍ هثحث دّن همزرات هلی عاختواى در ًزم افشار  2800تِ ضَاتظ اعتاًذارد 

تا تَجِ تِ  هذل عپظٍتَعظ اػضای وؾؾی لغزی هذل عاسی ؽذُ،  عزاحی ؽذُ اعت AISCفَالدی ًیش تز اعاط رٍػ 

 SAP2000، در ًزم افشار FEMA-356( یا ضَاتظ 360ضَاتظ دعتَرالؼول تْغاسی لزسُ ای عاختواى ّای هَجَد )ًؾزیِ 

( لزار گزفتِ ٍ عغح ػولىزد عاسُ ّا تا تَجِ تِ هثاًی عزاحی 3D PUSHOVERذی )هَرد تحلیل اعتاتیىی غیز خغی عِ تؼ

  .گیزًذ تز اعاط ػولىزد هَرد تزرعی لزار هی

اس لاب وٌاری دارای عیغتن هماٍم  7ٍ  3هی تاؽٌذ وِ دّاًِ ّای  X  ٍYهتز در جْت  4دّاًِ تِ عَل  9عاسُ ّا دارای       

هتز در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت. در تواهی  3.2تاؽٌذ. ارتفاع عثمات در تواهی هذل ّا  الدی هی جاًثی دیَار تزؽی تتٌی ٍ یا فَ

    هذل ّا دیَار ّای پیزاهًَی تا ًوا فزض ؽذُ اعت.

 

 پالى عاسُ ّا -3ؽىل

جذاٍل ارائِ  صِ ًتایج آى درخالتارگذاری ثملی عاسُ ّا هغاتك هثحث ؽؾن همزرات هلی عاختواى اًجام ؽذُ اعت، وِ        

 ایزاى، 2800گزدیذُ اعت. آییي ًاهۀ هَرد اعتفادُ جْت تارگذاری ٍ تحلیل عاسُ در هماتل تارّای جاًثی سلشلِ، اعتاًذارد 

هی تاؽذ. جْت عزاحی عاسُ ّا ضَاتظ عزاحی تِ رٍػ تٌؼ هجاس تز اعاط هثحث دّن همزرات هلی عاختواى ٍیزایؼ 

تزای عتَى ّایی وِ در هحل تماعغ دٍ  2800ٍ ًیش اثز ّوشهاًی هؤلفِ ّای سلشلِ عثك اعتاًذارد  ؽذُ اعتتىار گزفتِ  3387

 در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت.  آییي ًاهِعیغتن تارتز جاًثی لزار دارًذ عثك 
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 هؾخصات ٍ ًام اختصاری هذل ّا -3جذٍل 

ist iSt&wj 

فَالدی  عثمِ تا دیَار تزؽی iعاسُ 

 در ول ارتفاع

عثمِ تا دیَار تزؽی تتٌی تا  iعاسُ 

ٍ دیَار فَالدی در عایز  jعثمِ 

 عثمات تاال

 

 در ًظز گزفتِ ؽذُ در تحلیل ٍ عزاحی خغیفزضیات  -2جذٍل 

ضزیة 

اضافِ 

   هماٍهت 

ضزیة رفتار عاسُ تا دیَار 

 فَالدی در ول ارتفاع تزؽی

R 

ضزیة رفتار عاسُ تا 

دیَار تزؽی فَالدی ٍ 

 Rتتٌی 

ضزیة 

 Iاّویت 

ًَع 

 خان

ًغثت ؽتاب 

 هثٌای عزح

A 

 0.35 ًَع دٍ 1 11 15 2.8

 

 عزاحی دیَار فَالدی عخت ًؾذُ

 tw ًتایج عزاحی تزای هذل ّای دارای دیَار فَالدی در توام عثمات تِ صَرت جذاٍل سیز ارائِ هیگزدد. در ایي جذاٍل      

هتَعظ ایي ساٍیِ،  mαساٍیِ عزاحی دیَار در عثمات،  αحذالل ضخاهت السم تزای دیَار،  twminضخاهت عزاحی ؽذُ، 

Asm   هغاحت اػضای لغزی وِ تز هثٌایmα ؽذُ اعت .هحاعث ِ 

 

 

 ج

 4stتزای   عزاحی دیَار فَالدی -3جدول 

STORY twmin tw αm α Asm 

1 0.187 0.3 41.3 40.677 14.956 

2 0.163 0.3 41.3 40.677 14.956 

3 0.131 0.2 41.3 41.696 9.9704 

4 0.072 0.2 41.3 42.062 9.9704 

 6stتزای هذل   دیَار فَالدیًتایج عزاحی  -4جدول 

STORY twmin tw αm α Asm 

1 0.181 0.3 41.3 41.48 14.952 

2 0.280 0.3 41.3 41.516 14.952 

3 0.253 0.3 41.3 41.302 14.952 

4 0.218 0.3 41.3 40.677 14.952 

5 0.142 0.2 41.3 41.696 9.968 

6 0.071 0.2 41.3 42.062 9.968 
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 8stبرای مدل   طراحی دیوار فوالدینتایج  -5جدول

STORY twmin tw αm α Asm 

1 0.239 0.5 41.3 40.346 24.934 

2 0.429 0.5 41.3 40.655 24.934 

3 0.448 0.5 41.3 40.41 24.934 

4 0.348 0.4 41.3 40.777 19.947 

5 0.282 0.3 41.3 40.677 14.96 

6 0.203 0.2 41.3 41.696 9.9735 

7 0.131 0.2 41.3 41.696 9.9735 

8 0.053 0.2 41.3 42.062 9.9735 

   

اعتفادُ گزدیذُ اعت. ایي اػضاء اس  mαتزای هذل عاسی اس دُ ػضَ لغزی تا ساٍیِ یىغاى  در عزاحی دیَار فَالدی    

 هی تاؽذ. ST37اًتخاب ؽذُ اًذ ٍ فَالد هصزفی تزای ٍرق دیَار اس ًَع  boxپزٍفیل ّایی تا همغغ 

 

 ًتایج تذعت آهذُ اس تحلیل اعتاتیىی غیز خغی

تِ هٌظَر ارسیاتی ػولىزد عاسُ ّا در ایي پضٍّؼ، اس ًتایج تحلیل ّای اعتاتیىی غیز خغی ؽاهل هٌحٌی ّای تار افشٍى       

هذل ّا تِ ّوزاُ دٍ خغی عاسی، هفاصل پالعتیه تؾىیل یافتِ در جاتجایی هتٌاظز تا تغییز هىاى ّذف اعتفادُ ؽذُ اعت. 

ووه هٌحٌی تار افشٍى هحاعثِ هی ؽَد. پظ اس اًجام تحلیل اعتاتیىی غیز عپظ ضزیة رفتار ٍ ضزیة ؽىل پذیزی تِ 

خغی عِ تؼذی، تِ تزرعی الگَّای تَسیغ تار جاًثی ًَع اٍل تِ رٍػ اعتاتیىی خغی ٍ تَسیغ تار جاًثی ًَع دٍم اس ًَع 

ذ. در ایي پضٍّؼ عاسُ ّا تزای ؽذُ اً اًجام 3.3(DL+LL)در اداهۀ تار ثملی  یىٌَاخت پزداختِ ؽذ وِ ّز دٍ ًَع الگَی تار

( تحت life safetyارسیاتی لزسُ ای ؽذُ اًذ. یؼٌی عاسُ ّای هَرد تزرعی تزای عغح ػولىزد ایوٌی جاًی ) kعغح تْغاسی 

وٌتزل ؽذُ اًذ. درجۀ اػتثار ًتایج  2800در آییي ًاهۀ  3 –یا ّواى سلشلۀ عغح خغز  FEMA-356در  BSE-1اثز سلشلِ 

 ت جوغ آٍری ؽذُ اس عاسُ ّای هَجَد در حذ هتؼارف اعت ٍ تٌاتزایي همذار ضزیة آگاّی تزاتز اعت تاحاصل اس اعالػا

3.  

 ًوَدار هٌحٌی پَػ آٍر هزتَط تِ هذل ّا

 

 4stًوَدار هٌحٌی پَػ آٍر هزتَط تِ هذل ّای  -2ؽىل 
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 6stًوَدار هٌحٌی پَػ آٍر هزتَط تِ هذل ّای  -3ؽىل 

 

 ی اهٌحٌی پَػ آٍر هزتَط تِ هذل ًُوَدار  -4ؽىل 

8st 

اس ًتایج تذعت آهذُ هؼلَم هی ؽَد وِ ضزیة اضافِ           

هماٍهت تا اضافِ ؽذى دیَار تتٌی، ّوچٌیي افشایؼ ارتفاع 

دیَار تتٌی، واّؼ یافتِ وِ ایي واّؼ در همادیز ضزیة 

ُ در رفتار تؼییي وٌٌذُ تَدُ اعت، ّوچٌیي هی تَاى 

تٌؼ هجاس اعتفادُ هی وٌین، تِ الواى عزاحی اس رٍػ 

ّای عاسُ اجاسُ دادُ ًوی ؽَد وِ تا حذ تٌؼ تغلین ًیزٍ 

 تحول وٌٌذ.

 ای هحاعثِ ضزیة رفتار ٍ عایز پاراهتزّای لزسُ

 

R=Rµ.Rs.Rξ   R                                                                                      ضزیة رفتار اعت.                       در ایي فزهَل 

 ضزیة ؽىل پذیزی ٍ Rµضزیة اضافِ هماٍهت،  Rsدر ایي فزهَل 

 Rξهیزایی اعت. ضزیة 

Rs=Vy/Vd 

Vdًیزٍی تزػ پایِ عزاحی : 

 تزاتز تزػ پایِ در تزاس هماٍهت تغلین عاسُ :   

راتغِ ی تیي ضزیة واّؼ ؽىل پذیزی ٍ ؽىل پذیزی یىی اس هَضَػات هَرد تحمیك تَدُ اعت. هیزاًذا ٍ تزتزٍ تا اعتفادُ 

 % هغاتك سیز پیؾٌْاد دادًذ:5تزای هیزایی    روَرد ؽتاب تز رٍی خان ّای هختلف رٍاتغی را تزای تخویي  24اس 

   
   

 
  

 برای ساختگاه سنگی:

 

 برای آبرفت:

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

0 20 40 60

DISPLACMENT 

8st

8st&W1

8st&W2

8st&W3



 ملی زلسلٍ ي سازٌکىفراوس پىجمیه 

، جُاد داوشگاَی استان کرمان 3393اردیبُشت ماٌ  4 ي 3  

 

                                                                            

                                                                                                     

 برای خاک های نرم:    

                                                                        

         

T   ٍ ُپزیَد غالة حزوت سهیي اعت ٍ هتٌاظز تا پزیَدی اعت وِ در آى عزػت ًغثی عیغتن خغی تا    پزیَد اصلی عاس

 % تِ همذار تیؾیٌِ خَد هی رعذ.   5هیزایی 

وِ ػثارت اعت اس لاتلیت تحول تار تِ اسای افشایؼ تغییز هىاى غیزخغی تذٍى ایي وِ  ضزیة ؽىل پذیزی عاسُ هی تاؽذ  

 عاسُ دچار فزٍریشػ ؽَد. ایي ضزیة تِ صَرت سیز تؼزیف هی ؽَد.

  
  

  
                                                                                                                       

تغییز ؽىل ًغثی عاسُ در تزاس هماٍهت تغلین    ٍ  ی پالعتیههاوشیون تغییز ؽىل ًغثی عاسُ پظ اس ٍرٍد تِ ًاحیِ    

 عاسُ هی تاؽذ.

ضزیة هزتَط تِ ًاهؼیٌی عاسُ تزای لحاػ وزدى لاتلیت اػتواد عیغتن لزسُ تز تا تَجِ تِ تؼذاد لاب ّای هماٍم در ّز     

 راعتا اس عاختواى اعت. 

ATC-19 اعت  ای لزسُ تارّای تزاتز در عاسُ ٍم هما ّایدّاًِ تز حغثة تؼذاد وِ را ضزیة ایي گًَاگَى همذارّای

 (. 3390هحاعثِ ٍ پیؾٌْاد دادُ اعت )تاتؼ پَر، 

     -6جذٍل 

 

در جذاٍل سیز همادیز ضزیة رفتار، ضزیة ؽىل پذیزی، ضزیة اضافِ هماٍهت ٍ ضزیة واّؼ ؽىل پذیزی تِ ّوزاُ سهاى 

 .عثمِ آٍردُ ؽذُ اعت 4ٍ  6، 8( در هذل ّای   تٌاٍب اصلی هؤثز عاختواى )
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 عثمِ 8پاراهتزّای لزسُ ای هذل ّای  -7جذٍل 

                 8st 

2.57 9.58 3.03 481.31 1521.44 1.433 St wall 

2.57 6.74 3.02 664 1480.78 1.364 8st&w1 

2.8 6.78 3.31 669.17 1371.09 1.3197 8st&w2 

2.95 6.85 3.494 674.44 1322.46 1.323 8st&w3 

3.29 6.94 3.912 682.44 1211.3 1.339 8st&w4 

 

 

 عثمِ 6پاراهتزّای لزسُ ای هذل ّای  -8جذٍل

                    6st 

2.95 11.7 3.42 2.44 379.3 1298.1 1.106 St wall 

2.94 8.18 3.32 1.76 525.9 1295.8 0.995 6st&w1 

2.72 8.2 3 1.96 531.8 1458.5 0.928 6st&w2 

3.32 8.19 3.67 1.59 540.5 1206.3 0.935 6st&w3 

 

 عثمِ 4پاراهتزّای لزسُ ای هذل ّای  -9جذٍل

                 4st 

3.32 14.47 3.52 331.47 1031.78 0.837 St wall 

3.17 9.68 3.15 343.64 1071.72 0.703 4st&w1 

4.06 9.141 3.69 224.45 878.25 0.602 4st&w2 
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  پاراهتزّای لزسُ ای هزتَط تِ هذل ّایًوَدار  -5ؽىل 

 عثمِ 4

 

لزسُ ای هزتَط تِ هذل ّای  ًوَدار پاراهتزّای  -6ؽىل 

 عثمِ 8

ًوَدار پاراهتزّای لزسُ ای هزتَط تِ هذل ّای   -7ؽىل 

عثمِ 6  

 

 

جًتای  

 

اضافِ ؽذى دیَار تتٌی، ّوچٌیي افشایؼ ارتفاع دیَار  اس ًتایج تذعت آهذُ هؼلَم هی ؽَد وِ ضزیة اضافِ هماٍهت تا -3

 تتٌی، واّؼ یافتِ وِ ایي واّؼ در همادیز ضزیة رفتار تؼییي وٌٌذُ تَدُ اعت.

هی یاتذ، اها تا افشایؼ تؼذاد عثمات تاثیز ارتفاع دیَار  عثمِ ضزیة رفتار واّؼ 4هذل تا افشایؼ ارتفاع دیَار تتٌی در  -2

 تزؽی تتٌی لغوت تحتاًی عاسُ  در تغییز ضزیة رفتار تِ حذالل هی رعذ.

 ذ. تا افشایؼ تؼذاد عثمات، تاثیز ارتفاع دیَار تزؽی تتٌی لغوت تحتاًی عاسُ  در تغییز عختی ولی عاسُ تِ حذالل هی رع -3

 هتغیز تَدُ اعت.  4الی  3( تمزیثا تیي    در توام هذل ّا ضزیة واّؼ ؽىل پذیزی ) -4

full steel 4st&w1 4st&w2

Rw 14.47 9.68 9.141

µ 3.32 3.168 4.055

Rs 4.11 3.077 2.478

Rµ 3.52 3.146 3.689
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در توام هذل ّا ضزیة رفتار تذعت آهذُ ووتز اس ضزیة رفتار اٍلیِ )عزاحی( تَدُ وِ ایي تفاٍت واّؾی تا افشایؼ  -5

 تؼذاد عثمات هحغَط تز هی تاؽذ.
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