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 چکیذٌ

پٌیش هَصاسال،هحلَلی ٍیؼکَاالػتیک، حبٍی فبص پشاکٌذُ اص گلجَلْبی چشثی دس فبص هذاٍم ٍاص هْوتشیي پٌیشّبی گشٍُ پبػتبفیالتب ثب 

یکذیگش ادغبم  سؿتِ ّبی پشٍتئیٌی دس ایي هحلَل دس. غزاّبی آهبدُ ثِ هلشف اػت ٍ ٍی پیتضاس قبثلیت هلشف ثلَست هزاة ثش

، آصهًَْبی سئَلَطی هَصاسال ثب تَخِ ثِ خلَكیبت عولکشدی پٌیش. اص کـیذُ ؿذى هحلَل ًْبیی خلَگیشی هی کٌٌذ گشدیذُ ٍ

ًَع پیًَذّبی ثیي هلکَلی  تعذاد، قذست ٍ. ؿًَذ دیٌبهیک دس تعییي فبکتَسّبی کیفی اًذاصُ گیشی هی هبًٌذ آصهَى اػتبتیک ٍ

صهبى سػیذى ثش خلَكیبت ًْبیی  ٍاکٌـْبی ثیَؿیویبیی دس. ثش خَاف سئَلَطی تبثیش گزاس اػت( ُ کبصئیيثِ ٍیظ) ثخؾ پشٍتئیٌی

 . ثبفت هحلَل هَثش اػت

دسخِ ػیلؼیَع ؿشٍع ثِ رٍة ؿذى کشدُ ٍ افضایؾ خذاػبصی چشثی اص ثبفت پشٍتئیٌی، افضایؾ  40پٌیش هَصاسال دس دهبی ثبالی 

     افضایؾ حشکت آصاد فبص پشٍتئیٌی ٍ کبّؾ سعَثت دسآى دیذُ  ،(خَاف االػتیک)ِ خبهذ ث( خَاف ٍیؼکَص)ًؼجت چشثی هبیع 
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 .دیٌبهیک تبثیش گزاس اػت ؿَد کِ ثشخَاف سئَلَطی حبكل اص آصهَى اػتبتیک ٍ هی

 کلمبت کلیذی

َلَطی،  ت رٍةقبثلی پٌیش هَصسال، خَاف سئ

 

 مقذمٍ. 1

پٌیش هَصاسال اص گشٍُ پٌیشّبی ًشم دس خبًَادُ پبػتبفیالتب اػت . شاٍسدُ ّبی لجٌی داسدپٌیش هبدُ غزایی اػت کِ خبیگبُ ٍیظُ ای دس ف

سئَلَطی ثعٌَاى یکی اص سٍؿْبی کٌتشل . کِ ثش سٍی پیتضا دس حبلت هزاة ثب خَاف کـؼبًی هٌبػت، هَسد اػتفبدُ قشس هی گیشد

ٍاکٌؾ  .ْبیی، ؿبخق حؼی ٍ سیض ػبختبس آى داسدکیفیت، استجبط ٍ ّوجؼتگی ًضدیکی ثب خَاف کیفی هحلَل هبًٌذ ثبفت ً

اًشطی حبكل اص ٍاکٌـْبی هختلف . ثیٌبثیٌی دس ثخؾ پشٍتئیٌی هبًٌذ کبصئیي، تعییي کٌٌذُ خَاف ثبفت ًْبیی دس هحلَل اػت

 ـؾ هحلَل ٍثب افضایؾ دهب، ٍاکٌـْبی ثیٌبثیٌی ّیذسٍفَثیک هٌدش ثِ افضایؾ ک. کٌذ ثیٌبثیٌی، پبیذاسی دس ثبفت سا ایدبد هی

دیگش هیتَاى  اص ٍاکٌـْبی ثیٌبثیٌی. ؿَد دس ًْبیت کبّؾ کـؾ کلی ًٍْبیی طل هی ثیي اخضای کبصئیي ٍ کبّؾ ػغح توبع هب

پیًَذ ّیذسٍطًی . سٍی پشٍتئیٌْب اػت ثبسّبی هـبثِ هَخَد ثش ثِ دفع الکتَاػتبتیک اؿبسُ کشد کِ ّوشاُ ثب دفع ثبسالکتشیکی دس

دفع  تعذاد پیًَذّبی ّیذسٍطًی دس هحلَل، کبّؾ ٍ ثب افضایؾ دهب،. ػبصی ثبفت ًْبیی اّویت داسدًیض دس پبیذاس( خزة)

دس ًْبیت ضعیف  دس ٍاقع تحت ایي ؿشیظ ثبفت ثِ دفع ٍ کـیذُ ؿذى توبیل ثیـتشی داؿتِ ٍ. الکتشٍاػتبتیک، افضایؾ هی یبثذ

اف سئَلَطی هَاد غزایی هیتَاى ثِ دٍ آصهَى، اػتبتیک کِ خْت تعییي خَ هتذاٍل اص سٍؿْبی. ؿَد ؿذى ثبفت ًْبیی دیذُ هی

 stress ( صهبى صٍال تٌؾ )  ٍ ( (creep/dreep recovery test، ثبصیبفت خضؽ خضؽ اػتبتیک کِ ؿبهل دٍ آصهَى ،ؿبهل دٍ آصهَى

relaxation time   دیٌبهیک کِ ؿبهل آصهَى ٍ small amplitude oscillatory shear (SAOS) بسُ کشداػت اؿ . 

 .ایي هغبلعِ ثِ ثشسػی خَاف سئَلَطی ٍ قبثلیت رٍة پٌیشهَصاسال دس دهب ٍ ؿشایظ هختلف هی پشداصد

 

 بزرسی آسمًن رئًلًصی استبتیک -2

ّذف اص اًدبم ایي آصهبیـبت قبثلیت پیـگَئی خَاف  .خلَكیبت اػتبتیک ثب آصهَى خضؽ ٍ ثبصیبفت خضؽ اًذاصُ گیشی هی ؿَد 

ثشای هثبل قبثلیت پیـگَیی هتشاکن ؿذى ثبفت پٌیش ٍ خَاف ٍیؼکَاالػتیک آى دس صهبى . سفشاٍسدُ غزایی اػت ٍیؼکَاالػتیک د

دس ایي آصهَى خْت تعییي خَاف ٍیؼکَاالػتیک خغی دس عی صهبى اعوبل ًیشٍ یب تغییش . ًگْذاسی ثب ایي آصهَى اهکبى پزیش اػت 

اعوبل ًیشٍ ثِ  بآصهَى خضؽ ٍ ثبصیبفت خضؽ ث.  ٍی اعوبل ؿذُ ثجت هی ؿَدؿکل ثبثت اًدبم گشفتِ ٍ پبػخ هبدُ ًؼجت ثِ ًیش

هتذاٍلتشیي . گشدد  غیشُ اًدبم هی پیچؾ torsion ثشؽ ٍ shear کـؾ ٍ compression  ٍ tensionهبًٌذ تشاکن اؿکبل هختلفی

 .سٍؽ خْت ثشسػی ثبفت پٌیش اعوبل ًیشٍ ثِ كَست تشاکن اػت

 creep complianceیب    strain،(اػتشیي) شهَصاسال اعوبل ؿذُ ٍ دس پبػخًیشٍی ثبثت ٍ آًی ثشسٍی پٌیدس ایي ثشسػی ، اػتشع یب  

(J) (ٍادادگی خضؽ )ثبصیبفت خضؽ سا هیتَاى ثب ثشداؿتي اػتشع ٍ قبثلیت ثشگـت  آصهبیـبت .هی ؿَد  دسعی صهبى اًذاصُ گیشی

 40ٍ  30ٍ  20آصهَى خضؽ دس دهبی  .کٌذ االػتیؼیتِ هبدُ سا هـخق هی هبدُ ثِ حبلت اٍلیِ اًذاصُ گیشی ًوَد کِ سفتبس ٍ دسخِ
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گیشد ٍ دس پبػخ اػتشیي  دس صهبًْبی هختلف اًذاصُ  پبػکبل اًدبم هی 25ثشؿی ثبثت هعبدل  ثب اعوبل ًیشٍی عدسخِ ػیلؼیَ

هبى ثِ اػتشع اٍلیِ دس هحلَل هحبػجِ ًؼجت اػتشیي دس عی ص ثشاػبع J(t)ٍادادگی خضؽ  ثشاػبع ًتبیح ًْبیی. گیشی هی ؿَد

  .ثذػت هی آیذ

ثبًیِ ، اػتشع اعوبل ؿذُ ثِ هحلَل ، حزف ؿذُ ٍ ثِ ًوًَِ اخبصُ دادُ  180دس ثشسػی آصهَى ثبصیبفت خضؽ ، پغ اص هذت صهبى 

 . ثبًیِ حبلت اٍلیِ خَد سا پیذا کٌذ  500هیـَد کِ تب صهبى 

 

ؿَد کِ ًوًَِ ّبی پٌیش دس عی صهبى  دّذ ٍ دیذُ هی ًْبی هختلف ًـبى هیهقبدیش هختلف ٍادادگی خضؽ سا دس عی صهب 1ؿکل 

اص خَد سفتبس ٍیؼکَاالػتیک ًـبد دادُ ٍ ثب افضایؾ دسخِ حشاست ، هقبدیش ٍادادگی خضؽ ثِ دلیل ًشم ؿذى حشاستی افضایؾ هی 

ثبًیِ  500حلَل سا ًویتَاى پغ اص ؿَد ٍ ثبصیبفت کبهل ه ای سػیذى دس آصهبیؾ هـبّذُ هی یبثذ ایي ٍضعیت دس ّوِ صهبًِ

 .هـبّذُ کشد

 

 

 ريس اس سمبن رسیذن در دمبَبی مختلف 36مقذار يادادگی خشش در آسمًن خشش ي ببسیبفت خشش پىیز مًسارال در طی :  1ضکل 
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 درجٍ سیلسیًس 20مىحىی خشش ي ببسیبفت خشش پىیز مًسارالدر سمبوُبی مختلف اس رسیذن در دمبی :  2ضکل 

 

 

 مىحىی پیطگًیی فبکتًر يادادگی خشش تئًری ي آسمبیطگبَی پىیز مًسارالبب مذل چُبر جشئی بزگز: 3کل ض

 

هقبدیش . گشدد  فبکتَس ٍادادگی خضؽ آًی االػتیک کِ هشثَط ثب صهبى آغبص آصهَى اػت ثِ ػبختبس ؿجکِ پشٍتئیٌی هحلَل ثشهی

دّذ ٍ ثِ ایي هعٌب اػت کِ سؿتِ  َّکیي سا ًـبى هی( االػتیک )ش تبخیشی ثبالتش اص ایي فبکتَس ، دسخِ ثبالتشی اص تغییش ؿکل غی

ّبی پلی پپتیذی هَخَد دس پٌیش ثلَست ًؼجتبً آصاد داسای ٍاکٌـْبی ثیٌبثیٌی ثب آسایؾ هدذد ّؼتٌذ کِ دس عی صهبى ثِ دلیل ًشم 
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دٌّذُ آى اػت کِ پٌیش اص  دس عی سػیذى ًـبى افضایؾ ایي فبکتَس. افضایؾ هی یبثٌذ  ؿذى حشاستی ٍ سػیذى حبكل اص پشٍتئَلیض

فبکتَس ٍادادگی خضؽ تبخیشی هشتجظ ثب تشکیت اكلی پٌیش هَصاسال ٍ سفتبس ٍیؼکَاالػتیک هحلَل . ػختی کوتشی ثشخَسداس اػت 

خبهذ کوتش ٍ  دٌّذُ آى اػت کِ هبدُ اص خَاف ٍ ًـبى ست ٍ صهبى سػیذى افضایؾ هی یبثذ ایي فبکتَس ثب افضایؾ دسخِ حشا. اػت 

 .ٍیؼکَاالػتیک ثیـتشی ثشخَسداس اػت

دسخِ ػیلؼیَع هشتجظ ثب رٍة  40ثبتَخِ ثِ ًتبیح حبكلِ هیتَاى هـبّذُ کشد کِ ًشم ؿذى اٍلیِ پٌیش دسدسخِ حشاست کوتش اص  

( کبصئیي  -صئیي ثلَست غبلت ٍاکٌـْبی ثیٌبثیٌی کب) ؿذى چشثی اػت اهب ثلَست کلی ایي ٍضعیت ثِ ٍاکٌؾ ثیٌبثیٌی پشٍتئیي 

 :ثبفت پشٍتئیٌی اص عشیق اًشطی حبكلِ اص ٍاکٌـْبی ثیٌبثیٌی هختلفی پبیذاس هیـَد ایي ٍاکٌـْب ؿبهل هَاسد صیش ّؼتٌذ. ثشهیگشدد 

کِ ثب افضایؾ دهب هٌدش ثِ افضایؾ دس کـؾ هحلَل ٍ کبّؾ ػغح توبع هبثیي اخضای کبصئیي هی  دفع َیذريفًبیک       -

 .بّؾ دس کـؾ کلی ٍ قذست ًْبیی طل دیذُ هیـَد ؿَد دس ًْبیت ک

کِ ؿبهل دفع ثبس الکتشیکی ثشسٍی ثبسّبی هـبثِ هَخَد ثشسٍی پشٍتئیٌْب ، پل ًوکی ٍ پلْبی فؼفبت  دفع الکتزياستبتیک      -

 .کلؼین کلَئیذی اػت 

ذسٍطًی ثب افضایؾ دسخِ حشاست کبّؾ هی تعذاد پیًَذ ّی. دس پبیذاسػبصی ثبفت پشٍتئیٌی اّویت داسد  پیًوذ َیذريصوی      -

 .ؿَد  یبثذ دس حبلیکِ پیًَذ ّبی دفعی الکتشٍاػتبتیک افضایؾ هی یبثٌذ کِ هٌدش ثِ ضعیف ؿذى ثبفت هی

 

پشٍتئیي دس اثتذا هؼئَل سفتبس االػتیک دس هبدُ ّؼتٌذ دس حبلیکِ سفتبس ٍیؼکَص ثِ خشیبى هبیع دس ثبفت ٍ  -پیًَذّبی پشٍتئیي  

 {1ٍ2} .گشدد بكش ػبختبسی ثشهیحشکت عٌ

 

 بزرسی آسمًن رئًلًصی دیىبمیک -3

دیٌبهیک پٌیش هَصاسال دس خْت اًذاصُ گیشی خَاف ٍیؼکَاالػتیک ٍ  small amplitude oscillatory shear (SAOS)  آصهبیؾ

ییش ؿکل دس ٍاحذ تغ)ثلَست ػیٌَػی یب اػتشیي ( ًیشٍی دس ٍاحذ ػغح )دس ایي آصهَى اػتشع . ًبحیِ خغی اًدبم هی گیشد 

دس ٍاقع دس ایي آصهَى حذاکثش کشًـی کِ یک  .سٍد تب تغییشات عوذُ ثبفتی دس پٌیش ایدبد ًـَد دس هقبدیش کَچک ثکبس هی (عَل

 ؿبخق ّبیی هبًٌذ. ثشسػی هی ؿَد دبد ًـَدتَاًذ تحول کٌذ تب تغییشات غیشقبثل ثشگـت دس ػبختبس اى ای هی   هبدُ غزائی 

  .گیشی هی ؿَد فبکتَس اتالف ثشاػبع ایي آصهَى اًذاصٍُ ''G) ) هذٍل ٍیؼکَص ٍ 'G))هذٍل االػتیک

هذٍل االػتیک ثِ هقذاس اًشطی رخیشُ یب ثبصیبثی ؿذُ دس ّش ػیکل اص اًدبم آصهبیـبت گفتِ ؿذُ ٍ اص ًؼجت اػتشع ثکبس سفتِ دس 

اص دػت سفتِ دس ّش ػیکل اص اًدبم آصهبیـبت گفتِ ؿذُ ٍ اص  هذٍل ٍیؼکَص ثِ اًشطی. فبص االػتیک ثِ هقذاس اػتشیي ثذػت هی آیذ 

فبکتَس اتالف دس ٍاقع ًؼجت هذٍل االػتیک ثِ هذٍل ٍیؼکَص  .ؿَد  ًؼجت اػتشع ثکبس سفتِ دس فبص ٍیؼکَص ثِ اػتشیي هحبػجِ هی

ؿَد  ٍل االػتیک هحبػجِ هیاػت کِ تَكیف کٌٌذُ دسخِ ًؼجی سفتبس ٍیؼکَاالػتیک هبدُ اػت ٍ اص  ًؼجت هذٍل ٍیؼکَص ثِ هذ

 frequency)فشکبًغ ػَیپ  ٍپ ػَیدس ثشسػی سفتبس دیتبهیک هحلَل غزایی ؿبهل آصهَى اػتشیي یب اػتشع صهبیـبت هتذاٍل آ. 

sweep) دسخِ حشاست ػَیپ ٍ (temperature sweep)  صهبى ػَیپ ٍ(time sweep)  اًذاصُ گیشی تٌؾ تؼلین ٍ(yield stress) 
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 {6و5و2و1} .گیشد ي ثخؾ هَسد ثشسػی قشاس هیاػت کِ دس ای

 

 آسمًن استزس سًیپ -3-1

ایي هٌغقِ تَػظ . ، تعییي هٌغقِ ٍیؼکَاالػتیک خغی ثش اػبع ًیشٍی اعوبل ؿذُ ثؼیبس هْن اػت  SAOS قجل اص اًدبم آصهبیؾ

االػتیک خغی، هذٍل ثب هـخق ًوَدى ًبحیِ ٍیؼکَ. ؿَد  سئَهتش ثب اػتشیي کٌتشل ؿذُ ٍ فشکبًغ هتذاٍل یک ّشتض هـخق هی

خْت هـخق . ًخَاّذ گزاؿت ایي هذٍلْب تبثیش ثش یب اػتشیي االػتیک ٍ ٍیؼکَص تٌْب تحت تبثیش صهبى قشاس گشفتِ ٍ ثضسگی اػتشع

 .اػتفبدُ هی کٌین parallel plate)) سئَهتش حبٍی كفحبت هَاصی ًوَدى ایي ًبحیِ اص

خْت خلَگیشی خْت . ّشدٍ پلیت ثبالیی ٍ پبییٌی دس سئَهتش ثؼیبس هْن اػت آهبدُ ػبصی ًوًَِ دس ایي سٍؽ ثِ دلیل توبع آى ثب

خْت اًذاصُ . تَاى عول فـشدى یب هتشاکن کشدى ثیؾ اص اًذاصُ سا اًدبم داد خلَگیشی اص خبسج ؿذى چشثی هبیع دس هحلَل ًوی

ِ خغی ٍیؼکَاالػتیک دس فشکبًغ یگیشی ؿبخق سئَلَطیکی آصهَى دیٌبهیک، آصهَى اػتشع ػَیپ ثش سٍی ًوًَِ پٌیش دس ًبح

سا دس هقبثل اػتشع ( هحَس عوَدی ساػت)ٍ اػتشیي  (هحَس عوَدی چپ) *Gهذٍل کوپلکغ 4ؿکل . گشدد  ّشتض اًدبم هی 5/1

 .ؿَد کِ ًبحیِ ٍیؼکَاالػتیک خغی ٍاثؼتِ ثِ دهب اػت  دس ایي ًوَداس هـبّذُ هی .دّذ ًـبى هی (هحَس افقی )عوبل ؿذُ 

ّوبًغَسیکِ دس ؿکل آهذُ . دهب اص اػتشع ثب هقذاس کوتش خْت اًذاصُ گیشی ًبحیِ ٍیؼکَاالػتیک خغی اػتفبدُ هیـَد ثب افضایؾ  

 ثب افضایؾ . اػت % 1دسخِ ػیلؼیَع هقذاس  60اػت هقذاس حذاکثش اػتشیي خْت تضویي ًبحیِ ٍیؼکَاالػتیک خغی دس دهبی 

 {1ٍ2ٍ3}.ثبفت هحلَل اػتدس  ب کبّؾ ػختیدهب هقذاس هذٍل کوپلکغ کبّؾ هی یبثذ ٍ ّوشاُ ث

 

 

 ًسدرجٍ سیلسی 25-60َزتش ي دمبَبی مختلف  1/5آسمًن استزس سًیپ پىیز مًسارال در فزکبوس :  4ضکل 
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 آسمًن سمبن سًیپ -3-2

دُ ّذف اص ایي آصهَى، ثشسػی کٌتشل پبیذاسی هبدُ دس دهبّبی هختلف ثب اعوبل اػتشیي یب اػتشع ثبثت ثب فشکبًغ هـخق ثِ هب

ّشتض  1.5خْت ثشسػی تغییشات دس سفتبس سئَلَطیکی هبدُ ثب تَخِ ثِ دهبی اعوبل ؿذُ، اص تشکیت صهبى ٍ دهب دس فشکبًغ . اػت

ًتبیح آصهَى ًـبى دٌّذُ تغییشات ثبفتی هحلَل دس عی سػیذى ایت کِ هوکي اػت ثلَست تـکیل یب ؿکؼتِ . کٌٌذ اػتفبدُ هی

 . دقیقِ کبهالً پبیذاس اػت 30دسخِ ػلؼیَع تب  25، ًوًَِ دس دهبی 5بع ؿکل ثش اػ. ؿذى ػبختبس ثبفتی هی ثبؿذ

    ثبًیِ ثِ دلیل کبّؾ سعَثت دس هحلَل  100دسخِ ػلؼیَع هذٍل کوپلکغ ؿشٍع ثِ افضایؾ ثؼیبس ػشیع پغ اص  60دس دهبی 

 {2}.هی کٌذ کِ ّوشاُ ثب آغبص ػختی ثبفت دس هحلَل اػت

 

 

 َزتش بز اسبس آسمًن سمبن سًیپ در پىیز مًسارال 1.5ختلف بز مذيل کمپلکس در فزکبوس تبثیز سمبن ي دمبی م: 5ضکل

 

 آسمًن فزکبوس سًیپ.3-3

دسخِ ػلؼیَع  60ٍ  50، 40، 25ایي صهبى دس دهبی . ّذف اص اًدبم ایي آصهَى، ثشسػی سفتبس سئَلَطی هبدُ دس عی صهبى اػت

اػت کِ  "Gثبالتش اص  'Gدسخِ ػلؼیَع ٍ فشکبًغ ّبی هختلف هقذاس  25دس دیذُ هی ؿَد کِ  6ثش اػبع ؿکل . گیشد اًدبم هی

 .ًـبى اص سفتبس هتذاٍل خبهذ ٍیؼکَاالػتیک دس هحلَل ٍ تـکیل یک طل ضعیف دس پٌیش داسد
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 درجٍ سلسیًس در آسمًن فزکبوس سًیپ 60ي  50، 40، 25بزرسی خصًصیبت يیسکًاالستیک پىیز مًسارال در دمبی : 6ضکل

 

 60دس دهبی . ب افضایؾ دهب ٍ رٍة چشثی، ًوًَِ اص خَد سفتبس هبیع ؿکل ًـبى هی دّذ کِ ّوشاُ ثب افضایؾ حشکت پشٍتئیي اػتث

دسخِ ػلؼیَع، افضایؾ هذٍل ٍیؼکَص ًؼجت ثِ هذٍل االػتیک دیذُ هی ؿَد کِ رٍة ثبفت پلیوش پٌیش ٍ سفتبس هبیع ٍیؼکَص ثش 

 {1}.هی گشدد

 

 سًیپآسمًن درجٍ حزارت . 4-3

دس . ثشسػی هی ؿَد( liquid-like)ثِ هبیع ؿکل  (solid-like)دس ایي آصهَى، اًتقبل ٍضعیت ثبفتی پٌیش هَصاسال اص حبلت خبهذ ؿکل 

ثش . ٍاػغِ رٍة پٌیش ٍ ٍاکٌؾ ّبی ثیٌبثیٌی هَلکَلی دس ؿجکِ پشٍتئیٌی دس عی حشاست دّی دیذُ هی ؿَدِ ٍاقع اًتقبل فبص، ث

دسخِ ػلؼیَع ، فبکتَس ٍیؼکَص ًؼجتبً پبیذاس ٍ ثبثت اػت کِ ثِ سفتبس خبهذ ؿکل دس ثبفت پٌیش ثش  40صیش دس دهبی  7اػبع ؿکل 

دسخِ ػلؼیَع، افضایؾ دس فبکتَس ٍیؼکَص دیذُ هی ؿَد کِ ثِ غبلت ثَدى خلَكیبت ٍیؼکَص، رٍة  40دس دهبی ثبالی . هیگشدد

افضایؾ خذا ػبصی چشثی اص ثبفت پشٍتئیي، افضایؾ ًؼجت فبص چشثی هبیع ثِ ؿذى پٌیش، تغییشات ػبختبسی اػبػی دس ثبفت ّوشاُ ثب 

 {3ٍ4} .خبهذ، افضایؾ حشکت فبص پشٍتئیي ٍ کبّؾ دس هقذاس سعَثت داللت داسد
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َزتش ي ویزيی بزضی یک پبسکبل در آسمًن درجٍ حزارت سًیپ پىیز  1.5تبثیز دمب بز مذيل کمپلکس ي فبکتًر اتالف در فزکبوس :  7ضکل 

 سارالمً

 

 ن اوذاسٌ گیزی تىص تسلیم آسمً. 5-3

تٌؾ تؼلین عذد ثحشاًی هشثَط ثِ هقذاس تٌؾ ثشؿی اعوبل ؿذُ اػت کِ دس کوتش اص عذد هشثَط ثِ تٌؾ تؼلین، هَاد 

آصهَى، دس ایي . هبدُ خشیبى هی یبثذ س هبیع ؿکل اص هبدُ دیذُ ؿذُ ٍٍیؼکَاالػتیک، سفتبس خبهذ ؿکل ٍ دس ثبالی ایي ؿبخق سفتب

 .ثب اعوبل اػتشع ثش سٍی ًوًَِ، ٍیؼکَصػتِ اًذاصُ گیشی هی ؿَد

 

ایي . ثب افضایؾ تذسیدی دس هقذاس اػتشع، ٍیؼکَصیتِ افضایؾ یبفتِ ٍ دس یک اػتشع خبف، کبّؾ ٍیؼکَصیتِ دیذُ هی ؿَد 

، 25ت تعییي تٌؾ تؼلین دس دهبی هقبدیش اػتشع ثکبس سفتِ ؿذُ دس ایي تحقیق، خْ. ًقغِ، هقذاس تٌؾ تؼلین سا ًـبى هی دّذ

آهذُ  8دسخِ ػلؼیَع دس ؿکل  25تعییي هقذاس تٌؾ تؼلین دس . پبػکبل اػت 0.05ٍ  2.54، 8.25دسخِ ػلؼیَع  50ٍ  40

 .پبػکبل دس ثبًیِ اػت 8.25اػت کِ داسای ٍیؼکَصیتِ هعبدل 
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 درجٍ سلسیًس 25تسلیم در  اوذاسٌ گیزی يیسکًسیتٍ در پىیز مًسارال جُت اوذاسٌ گیزی تىص: 8ضکل 

 

 50پبػکبل ٍ دس دهبی  216دسخِ ػلؼیَع هعبدل  40پبػکبل، دس  1620دسخِ ػلؼیَع، هعبدل  25تٌؾ تؼلین دس دهبی 

دسخِ ػلؼیَع، ثِ دلیل رٍة کبهل ػبختبس چشثی ٍ حشکت پشٍتئیي ایي  60دس دهبی . پبػکبل اػت 1.4دسخِ ػلؼیَع هعبدل 

 {8}.ًیؼت فبکتَس قبثل اًذاصُ گیشی

 

 وتیجٍ گیزی.4

شات یی، اعالعبتی هفیذ دس استجبط ثب ػبختبس دسًٍی پٌیش هَصاسال ٍ تغ SASOثبصیبفت خضؽ ٍ / ی خضؽ سئَلَطِ ّبی آصهَى     

 ًتبیح آصهَى خضؽ هتٌبػت ثب هذل چْبس. فیضیکَؿیوبیی ایي هحلَل دس دهب ٍ صهبى ّبی هختلف اص سػیذى پٌیش اسائِ هی دٌّذ

ثبفت پٌیش دس عی ت ثْتشی اص تغییشات اعوبل ؿذُ دسآصهَى خضؽ دس دهبّبی هختلف هٌدش ثِ دػتیبثی ثِ اعالعب. گش اػتخضئی ثش

هختلف ّوشاُ ثب  یخیشی ٍ ٍیؼکَصیتِ ًیَتٌی دس دهبّبهقبدیش ٍادادگی خضؽ آًی ، ٍادادگی خضؽ تب. حشاست دّی هی ؿَد

ؿکؼتي )عالٍُ ثش ایي، تبثیش پشٍتئَلیض . ػبع ایي آصهَى اًذاصُ گیشی هی ؿَدتغییشات فیضیکَؿیویبیی اعوبل ؿذُ دس پٌیش ثش ا

پلی صیشا ؿجکِ ی . دس عی سػیذى اص عشیق اسصیبثی هکبًیکی ثب افضایؾ دهب دیذُ هی ؿَد( پیًَذّبی کٍَاالًت دس ثخؾ پشٍتئٌی

آًشا تضعیف کشدُ ٍ تغییش ؿکل اػبػی دس دهبی  پشٍتئَلیض دس عی سػیذى پٌیش، ػبختبس .پپتیذی اص پبیذاسی کوتشی ثشخَسداس اػت

، آصهَى ّبی اػتشع ػَیپ ، صهبى ػَیپ ، فشکبًغ ػَیپ ، ٍ دسخِ   SAOSهشثَط ثِ  دس آصهبیؾ .ثبالتش دس آى ایدب هی ؿَد

 .حشاست ػَیپ خْت اسصیبثی ثبفتی ثِ کبس هی سًٍذ

عالٍُ ثش ایي، دس اًذاصُ گیشی تٌؾ تؼلین دیذُ  .پٌیش هَصاسال داسد دس ایي آصهبیـبت، سعَثت تبثیش هْوی ثش پبیذاسی خَاف سئَلَطی 

دس . دسخِ ػبختبسؽ سا حفظ کشدُ ٍ هبًٌذ یک هبدُ ی ٍیؼکَاالػتیک عول هی کٌذ 60هَصاسال دس دهبی صیش  هی ؿَد کِ پٌیش

دس پبیبى الصم  .ل هی کٌذهبًٌذ یک هبیع ٍیؼکَاالػتیک عو دسخِ پٌیش ثلَست کبهل رٍة ٍػبختبسؽ ؿکؼتِ ؿذُ ٍ 60دهبی 

ثبفت پٌیش هبًٌذ ػیؼتوی ثب خَاف فیضیکَؿیویبیی هختلف دس دهبّبی هختلف هحؼَة ؿذُ ٍ تَكیِ هی ؿَد کِ ثزکش اػت 

ب ثتَاى اسصیبثی ثبفتی ک پٌیش هَصاسال ثکبس گشفتِ ؿَد تیآصهًَْبی سئَلَطی دس دهبّبی هختلف خْت اسصیبثی خَاف ٍیؼَاالػت

 .هَصاسال داؿتهٌبػجی اص پٌیش 
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