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 بزرسی رفتار دیَارّای بزضی ٍ هیاًقاب در ساسُ ّای 

 بتٌی پیص ساختِ

 1پزّام اٍستائی فز
  هذسع تشثیتاسؿذ هٌْذػی ػوشاى، گشایؾ ػبصُ، داًـگبُ  وبسؿٌبع -1  

   

 

 چكیدُ 
س وبسؿٌبػبًِ ثِ عَس ولی ثب تَخِ ثِ پیـشفت ّبی ًَیي حبصلِ دس صٌؼت ثتي، الصم اػت سفتبس، هضایب ٍ هؼبیت ّش یه ثِ عَ

هَسد اسصیبثی لشاس گشفتِ ٍ هتٌبػت ثب ًیبص ّش پشٍطُ اص آًْب اػتفبدُ هؼمَل اًدبم پزیشد. یىی اص تىٌَلَطی ّبی وبسآهذ ٍ ؿٌبختِ 

ؿذُ دس ػشاػش دًیب، تىٌَلَطی ثتي پیؾ ػبختِ هی ثبؿذ وِ ثب تَخِ ثِ تَاًوٌذی ّب ٍ هضایبی چـوگیش آى، خبیگبُ ٍیظُ ای سا 

ختصبف دادُ اػت. ثب تَخِ ثِ تٌَع الوبى ّبی ػبصُ ای دس ػبصُ ّبی ثتٌی پیؾ ػبختِ، الصم اػت سفتبس ّش یه ثِ ثِ خَد ا

     عَس خذاگبًِ هَسد ثشسػی ٍ اسصیبثی لشاس گیشد. ّذف اص اًدبم ایي تحمیك، ثشسػی سفتبس دیَاسّبی ثشؿی ٍ هیبًمبة ثتٌی 

ٌّگبهی وِ استفبع یه ػبصُ لبثی ثب اتصبالت هفصلی اص حذ اص آًؼت وِ پیؾ ػبختِ هی ثبؿذ. ًتیدِ ثذػت آهذُ حبوی 

هؼوَل ثیـتش ؿَد، اهىبى اًتمبل ّش دٍ ًَع ثبس افمی ٍ لبئن اص عشیك ػتَى ّب ثِ فًَذاػیَى ٍخَد ًخَاّذ داؿت، وِ ایي خَد 

 .ٍ خشٍج اص هشوضیت اتصبالت هی ثبؿذثِ دلیل ػولىشد تشویجی تغییشهىبى ّبی هشتجِ دٍم ثب لٌگشّبی لبة، ًبؿی اص ثبس ثبد 

 

 پیؾ ػبختِ، دیَاس ثشؿی، ػبصُ، هیبًمبة.ثتي کلیدی:  کلوات

 

 
  ِهقده -1

ثب تَخِ ثِ ایٌىِ دس دًیبی وًٌَی ػشػت پیـشفت تىٌَلَطی لبثل تَخِ ٍ چـوگیش هی ثبؿذ لزا الصم اػت صٌبیغ هختلف 

سٍص دًیب ّن خْت ًوَدُ ٍ اص آًْب دس خْت افضایؾ ػشػت ػبخت، خصَصب صٌؼت ػبختوبى ػبصی، خَد سا ثب تىٌَلَطی ّبی 

تؼْیل فشآیٌذ ػبخت، وبّؾ ّضیٌِ ّبی هؼتمین ٍ غیش هؼتمین ٍ دس ًتیدِ وبّؾ ّضیٌِ ولی پشٍطُ ٍ ًیض هذسًیتِ وشدى 

دُ اػت. لزا الصم فشآیٌذ ػبخت اػتفبدُ ًوبیذ. دس ایي ساػتب، صٌؼت ثتي پیؾ ػبختِ ػْن لبثل تَخْی سا ثِ خَد اختصبف دا

اػت ثِ ٍاػغِ اًدبم تحمیمبت ثیـتش ثش سٍی سفتبس الوبى ّبی ػبصُ ای پیؾ ػبختِ، هضایب ٍ هؼبیت آًْب ٍ ًیض اػتفبدُ اص ایي 

 صٌؼت دس خْت صٌؼتی ًوَدى پشٍػِ ػبخت ٍ ػبص، ػشػت پیـشفت ایي صٌؼت سا افضایؾ دّین. 

ایظ اػتبًذاسد دس وبسخبًِ)هحلی دٍستش اص پشٍطُ( ػبختِ ٍ ػول آٍسی  ثِ عَس ولی، ثتي پیؾ ػبختِ ثتٌی اػت وِ تحت ؿش

هی ؿَد ٍ ػپغ ثب اػتفبدُ اص تدْیضات هٌبػت ٍ توْیذات خبف ثِ هحل پشٍطُ حول ٍ ػپغ دس هَلؼیت اصلی خَد هغبثك ثب 

ای، ثتي حبصل داسای ًمـِ ّبی هشثَعِ ًصت هی گشدد. ثب تَخِ ثِ ػبخت ثتي پیؾ ػبختِ دس ؿشایظ تحت وٌتشل وبسخبًِ 

ٍیظگی ّبی هٌحصش ثِ فشدی ًظیش همبٍهت ٍ دٍام ثبال خَاّذ ثَد. دس ایي تحمیك ػؼی ثش آى اػت تب سفتبس دیَاسّبی ثشؿی ٍ 

 دیَاسّبی هیبًمبة ثتٌی پیؾ ػبختِ هَسد ثشسػی ٍ اسصیبثی لشاس گیشد. 
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 رفتار دیَارّای بزضی بتٌی پیص ساختِ -2

صُ لبثی ثب اتصبالت هفصلی اص حذ هؼوَل ثیـتش ؿَد، هؼوَال حذٍد ػِ عجمِ، اهىبى اًتمبل ّش دٍ ًَع ٌّگبهیىِ استفبع یه ػب

ثبس افمی ٍ لبئن اص عشیك ػتَى ّب ثِ فًَذاػیَى ٍخَد ًخَاّذ داؿت، وِ ایي خَد ثِ دلیل ػولىشد تشویجی تغییش هىبى ّبی 

 .(PCI, 1997, pp.44-65) شوضیت اتصبالت هی ثبؿذهشتجِ دٍم ثب لٌگشّبی لبة، ًبؿی اص ثبس ثبد ٍ خشٍج اص ه

ثِ عَس ولی، همبدیش لٌگشّبی خوـی ًبؿی اص ػولىشد تشویجی فَق، دس لبة هْبس ًـذُ ثؼیبس صیبد اػت، وِ ثبػث غیش التصبدی 

 ؿذى عشاحی هی گشدد. 

 هی ثبؿذ.  ثِ هٌظَس سفغ ٍ همبثلِ ثب لٌگشّبی ٍاطگًَی ًبؿی اص ػتَى ّب، ًیبص ثِ هْبسثٌذی لغشی
هؼوَال ًیشٍّبی افمی هغبثك ؿىل صیش دس ػشاػش ػبصُ هٌتمل هی ؿًَذ. دس ػَض، خوؾ ػتَى ّب ثِ ٍػیلِ ًیشٍی لغشی 

 (Applegate, L.M,2003).  هحَسی حبصل دس ػیؼتن هْبسثٌذی تحول هی ؿَد
 ُ لشاس داد:ّبی هختلف ثِ ؿشح صیش هَسد اػتفبد ثِ عَس ولی، ػیؼتن هْبسثٌذی سا هی تَاى ثِ سٍؽ

  (1ًیشٍی افمی دس ػبصُ ّبی هْبسثٌذی ؿذُ )ؿىل 

  (2دیَاسّبی ثتٌی پیؾ ػبختِ پش وٌٌذُ )ؿىل  ػوت چپ 

 ػوت ساػت( 2)ؿىل  دیَاسّبی ثتٌی پیؾ ػبختِ عشُ )وٌؼَل( هدَف 

  (3ّؼتِ ّبی ثتٌی پیؾ ػبختِ عشُ )ؿىل 

  (4هْبسثٌذی صلیجی ثتٌی پیؾ ػبختِ یب فَالدی )ؿىل 

 

 
 ًیزٍی افقی در ساسُ ّای هْاربٌدی ضدُ( : 1ارُ )ضكل ضو
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 دیَارّای بتٌی پیص ساختِ پز کٌٌدُ)سوت چپ(، دیَارّای بتٌی پیص ساختِ طزُ )کٌسَل( هجَف( : 2ضكل ضوارُ )

 )سوت راست(

 

 
 

 دیَار بزضی پزکٌٌدُ آجزی)سوت چپ(، قطعِ پیص ساختِ هزبَط بِ آساًسَر)سوت راست(( : 3ضكل ضوارُ )
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 مهاربندی صلیبی بتنی پیش ساخته یا فوالدی( : 4ضكل ضوارُ )

 

یىی اص فشضیبت عشاحی ایٌؼت وِ هْبسثٌذّب، ًیشٍّبی لغشی سا ػالٍُ ثش حبلت وــی، دس حبلت فـبسی ًیض تحول هی وٌٌذ. 

ا ًیبصی ثِ دس ًظش گشفتي ثِ دلیل ایٌىِ همبٍهت ػیؼتن هْبسثٌذی دس همبیؼِ ثب ظشفیت خوـی ػتًَْب، ثؼیبس ثیـتش اػت، لز

–Pantelides, C. P., 2003, pp. 92) ػیؼتن هْبسثٌذی دس توبم ًمبط ػبصُ ًوی ثبؿذ 104). 
هـبّذُ هی وٌیذ، دس ًضدیىی ًمبط اًتْبیی ػبصُ یب دس ّؼتِ هشوضی  5هؼوَال ػیؼتن هْبسثٌذی، ّوبًغَس وِ دس ؿىل ؿوبسُ 

 آى هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشد.

ٌذی هتمبسى ثبػث وبّؾ تغییشهىبى پیچـی، ٍ ًیض وبّؾ تٌؾ ثشؿی دس دیبفشاگن وف هی گشدد. لبة ثٌذی ثیي ػیؼتن هْبسث

تیش ثب اتصبل هفصلی عشاحی ؿَد. دال وف ًیض ثبیذ لبدس ثِ اًتمبل ًیشٍّبی -دال-هْبسثٌذی ّب هوىي اػت ّوچَى یه ػتَى

 افمی ثبؿذ.
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 در ساسُ ّای هْارضدُهَقعیت هْاربٌدی ّا ( : 5ضكل ضوارُ )

 

 ًحَُ تَسیع بارگذاری در دیَارّای بزضی بتٌی پیص ساختِ -3

همذاس ثبسگزاسی افمی وِ تَػظ ػیؼتن هْبسثٌذی تحول هی ؿَد هتٌبػت ثب هَلؼیت لشاسگیشی ٍ ػختی هْبسثٌذّب دس ػبصُ،  

دس ؿشایظ  ثش ػغح لٌگش هشتجِ دٍم  تؼییي هی ؿَد. ػختی ّش یه اص اػضبی هْبسثٌذی هتٌبػت ثب هذٍل االػتیؼیتِ ثشا

 (Hofheins, C., 2002, PCI Journal, V. 47) تشن ًخَسدُ هی ثبؿذ. )دس ؿشایظ حبالت حذی ثْشُ ثشداسی(
ثؼالٍُ، فشض هی ؿَد وِ ػیؼتن وف داسای دیبفشاگن صلت ثَدُ ٍ تغییش ؿىل ًؼجی ّش یه اص اػضبی هْبسثٌذی، هتٌبػت ثب  

 اص هشوض ػختی ػیؼتن هْبسثٌذی هی ثبؿذ. aفبصلِ 

دس تحلیل اًدبم گشفتِ دس صیش، فشض هی ؿَد وِ هَلؼیت لشاسگیشی دیَاسّب ًؼجت ثِ ّن هَاصی ثَدُ ٍ دس خْت ثبس لشاس گشفتِ 

 اًذ.

شفٌظش ( هـبّذُ هی وٌیذ، دس صَستیىِ تٌْب دٍ ػضَ هْبسثٌذی ٍخَد داؿتِ ثبؿذ، صa)ثخؾ  6ّوبًغَس وِ دس ؿىل ؿوبسُ  

 ػیؼتن هْبسثٌذی، ػیؼتن ثِ  صَست اػتبتیىی هؼیي خَاّذ ثَد. ٍ  ٍ ًیض ػختی  x1  ٍx2اص ؿىل ػبختوبى، هَلؼیت 

( ػبصُ ّوچَى یه تیش عشاحی ؿَد. اثتذا هجذا هختصبت سا اًتخبة ًوَدُ ٍ b)ثخؾ  6ثؼالٍُ، هوىي اػت هـبثِ ؿىل ؿوبسُ 

 سا ثِ صَست صیش تؼییي وٌیذ: H1  ٍH2، لٌگش گیشی وٌیذ، ثٌبهیذ Oآى سا 

(1           ) 

(2  )                 

q دسصذ  1.5: ثبس خغی ًبؿی اص ثبسگزاسی ثبد یبGk. 

 (Max , 2008) هؼتمل اص ػختی ػیؼتن هْبسثٌذی، تؼییي ؿذًذ H1  ٍH2لزا 
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 سیستن هْاربٌدی هتطكل اس دٍ دیَارتحلیل ( : 6ضكل ضوارُ )

 

دس صَستیىِ ثیؾ اص دٍ ػضَ هْبسثٌذ ٍخَد داؿتِ ثبؿذ، ػیؼتن ثِ  صَست اػتبتیىی ًبهؼیي خَاّذ ثَد. دس ایي حبلت، تؼبدل 

 ًیشٍّب ٍ لٌگشّب ٍ ًیض ػبصگبسی )ػبصؽ پزیشی( تغییشؿىل ّب ثبیذ هذ ًظش لشاس گیشد.

ْبسثٌذی خَاّذ ثَد. ایي هَلؼیت ًؼجت ثِ هشوض ػختی ثَدُ ٍ ثِ صَست صیش ًؼجت ثِ اٍلیي گبم، تؼییي هشوض ثشؽ ػیؼتن ه

 هجذا هختصبت تؼییي هی ؿَد:

(3      )            

 ثبؿذ: Lٍ عَل  tوِ ثبدثٌذ داسای ضخبهت  دس صَستی

 
ثبؿذ، دس ایي حبلت، ػبصُ دس  ( aوِ هشوض فـبس، هٌغجك ثش هشوض ثشؽ ثبؿذ، هثال دس ؿىل صیش )ثخؾ  دس صَستی

هؼشض چشخؾ ٍ دٍساى خَاّذ ثَد. هشوض دٍساى سٍی هشوض ثشؽ، خبئی وِ تغییشؿىل ًبؿی اص دٍساى ثشاثش ثب صفش ثبؿذ، لشاس 

 (Øvrelid, L. ,2015) خَاّذ گشفت
 خشٍج اص هشوضیت ثبس ٍاسدُ ثِ صَست صیش تؼییي هی ؿَد:
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 یل سیستن هْاربٌدی هتطكل اس دیَارّای هتعددتحل( : 7ضكل ضوارُ )

 (a)  تعاریف(b) تغییزهكاى ّای ًاضی اس دٍراى)چزخص( کف 

 

 تحول هی ؿَد، حبصل هدوَع ّش دٍ ثخؾ دٍساى ٍ چشخؾ هی ؿَد: (Hi)ًیشٍی ػىغ الؼول وِ تَػظ ّش دیَاس 

(4   )                  

Hn ػىغ الؼول دس ثبدثٌذ :n 

Hبس ٍاسدُ ول: ث 

 ٍ ولیِ ثبدثٌذّب n: ػختی ثبدثٌذ ٍ   

an  ٍai فبصلِ هشوض ػختی اص ثبدثٌذ :n ولیِ ثبدثٌذّب ٍ 
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دس هؼبدلِ فَق ثذیي هؼٌبػت وِ هَلفِ ػىغ الؼول ًبؿی اص دٍساى، دس صَستی وِ هْبسثٌذی دس خْت هخبلف هشوض  ±ػالهت 

، افضایـی)خوغ پزیش( خَاّذ ثَد. دس صَستیىِ هْبسثٌذی هٌغجك ثش ّوبى خْتی ثبؿذ وِ ثل ثشؽ لشاس گشفتِ ثبؿذ، ه

 ، تفشیك ؿذًی خَاّذ ثَد.eهشوض ثشؽ لشاس داسد، دس ایي صَست ػىغ الؼول ًبؿی اص 

 تجذیل خَاّذ ؿذ. 23-2ثِ هؼبدلِ  25-2ثبؿذ، هؼبدلِ  e=0الصم ثِ روش اػت وِ دس صَستیىِ 

فبصلِ هشوض ػختی ًؼجت ثِ هشوض خشم ثبس هشدُ  eثیـتش اص ًیشٍی ًْبیی ثبد ثبؿذ، دس ایي حبلت،  Gkدسصذ  1.5َستیىِ دس ص

دس ًظش گشفتِ خَاّذ ؿذ. ایي همذاس سا هی تَاى ثِ سٍؽ تمشیجی ٍ ثَاػغِ خوغ وشدى هشاوض خشم هْبسثٌذّب )داخلی ٍ خبسخی( 

 .Svejgaard, J. (2015)) ٍ دال وف دس ّش تشاص ثذػت آٍسد

 99اثشات پیچـی دس ػیؼتن ّبی ًبهتمبسى، سا هی تَاى ثِ ٍاػغِ اػتفبدُ اص سٍؽ ّبی هْبسثٌذی ثب صاٍیِ لبئوِ )یب ًضدیه ثِ 

 ، هتؼبدل ػبخت.8دسخِ(، ًؼجت ثِ خْت ثبس، هغبثك ؿىل ؿوبسُ 

 

 
 صفحِ تحلیل سیستن هْاربٌدی با استفادُ اس دیَارّای خارج اس( : 8ضكل ضوارُ )

 

ایي ٍضؼیت ٌّگبهی اتفبق هی افتذ وِ ضلغ خلَیی)سٍثشٍیی( ػبختوبى ثِ عَس وبهل ثبص یب ؿیـِ خَس ثبؿذ. ثِ ػٌَاى هثبل، دس 

ؿشایظ اػتفبدُ اص دیَاسّبی خبسج اص صفحِ ثِ حذالل ػِ هْبس ًیبص هی ثبؿذ ثغَسیىِ حذالل دٍ تب اص ػِ هْبسثٌذی اػتفبدُ 

هتؼبدل وٌٌذُ  ًبهیذُ هی ؿًَذ وِ دس خْت اػوبل ثبس، ثب صاٍیِ لبئوِ لشاس هی گیشًذ. دس ایي حبلت، ؿذُ، تحت ػٌَاى دیَاسّبی 

اص سٍؽ ّبی اػتبتیىی هی تَاى ثِ هٌظَس تؼییي هشوض ثشؽ ػیؼتن ٍ ًیض ػىغ الؼول ّبی حبصل دس دیَاسّبی هتؼبدل وٌٌذُ 

هتصل ًـذُ ثبؿٌذ )هدضا ثبؿٌذ(، دس ایي صَست، هشوض ثشؽ، دس  اػتفبدُ وشد. دس صَستی وِ هْبسثٌذی ّب ثِ یه هْبسثٌذ دیگش

اص هشوض فـبس ٍخَد داؿتِ ثبؿذ،  eهشوض هْبسثٌذ اصلی، هَاصی ثب ثبس دس ًظش گشفتِ خَاّذ ؿذ. دس صَستی وِ فبصلِ ای ثشاثش ثب 

 ثبیذ هشاخؼِ گشدد: 8ثِ ؿىل ؿوبسُ 

(5)       

 

 دیَارّای بزضی هیاًقاب -4

هی گیشًذ تب بّی اٍلبت ثیي تیشّب لشاس  دیَاسّبی ثشؿی هیبًمبة، ثِ صَست پبًل ّبی تخت هؼلح ؿذُ ثَدُ ٍ ثیي ػتَى ّب ٍ گ

ػتَى هفصلی، داسای ػولىشد تشویجی )وبهپَصیت( ثَدُ  -ثخؾ ّبی ثبص سا پش وٌٌذ. ایي ًَع دیَاسّبی ثشؿی، ثِ ّوشاُ ػبصُ تیش

 ًـبى دادُ ؿذُ اػت. 9ایؾ هی یبثذ. وِ ایي اهش دس ؿىل ٍ دس ًتیدِ، همبٍهت ٍ ػختی افض
ػتَى، ٍ ًیض ػختی ثبالی پبًل هیبًمبة، تضبدی دس هجبًی ٍ اصَل اػتفبدُ اص ػبصُ ّبی  –ثِ دلیل اًؼغبف پزیش ثَدى ػبصُ تیش

شّبی ثب ػختی ثبال پش وٌٌذُ ایدبد خَاّذ ؿذ. ثِ صَست تئَسیه، هـىل ایدبد ؿذُ، هـبثِ هـىالت هَخَد ٌّگبم تحلیل تی
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وِ ثش سٍی فًَذاػیَى اًؼغبف پزیش )االػتیه( لشاس گشفتِ اًذ هی ثبؿذ. صیشا همبٍهت دس ثشاثش ثبسّبی افمی، تحت تبثیش همذاس 

 تغییشؿىل لبة ٍ ًیض اًذسوٌؾ ثیي دیَاس ٍ لبة لشاس داسد.

ػولىشد تشویجی وبهل ثیي آى دٍ ٍخَد خَاّذ  وِ دیَاس ٍ لبة ثِ صَست پیَػتِ ٍ هتصل ثبؿٌذ، دس ایي حبلت، یه دس صَستی

 (a، ثخؾ 9داؿت. )ؿىل 

تمشیجب دس هشاحل اٍلیِ، دس فصل هـتشن پیشاهًَی دیَاس، ثدض دس ًمبط هدبٍس دٍ ًمغِ وٌح دیَاس)خبئی وِ پبًل پش وٌٌذُ ثِ لبة 

دس دیَاس ثتٌی هٌتمل خَاٌّذ ؿذ.  هتصل ٍ لفل هی ؿَد( ، تشن خَسدگی ظبّش  هی ؿَد. لزا دس ایي حبلت، ًیشٍّبی فـبسی،

 (b، ثخؾ 9)ؿىل 

دٍ   دس ایي ؿشایظ، دیَاس ّوچَى یه ًیشٍی لغشی فـبسی دسٍى لبة ػول خَاّذ وشد، وِ ػشض هَثش آى، ثِ ػختی ًؼجی 

 ثؼتگی داسد. 'Lثِ عَل آى  'hػضَ ٍ ًیض ًؼجت استفبع پبًل 

ذُ، تشن ّبی لغشی ایدبد خَاّذ ؿذ. ّوچٌیي هوىي اػت دس ًَاحی اػوبل ثِ ٍاػغِ اص دػت سفتي صلجیت ثخؾ پش وٌٌ

 ثبسّبی هتوشوض، خشدؿذگی یب پَػتِ ؿذگی ایدبد گشدد.

 

 
 هكاًیسن بار ٍ لغشش در دیَارّای هیاى قاب( : 9ضكل ضوارُ )

 

ٌذػِ دیَاس، ثؼتگی داؿتِ ٍ ثِ صَست صیش ثیي دیَاس ٍ ػتَى، ثِ ػختی ًؼجی آًْب ٍ ّ )، عَل توبع 19ثب تَخِ ثِ ؿىل 

 ثیبى هی ؿَد:

(6)        
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 تٌص ّا ٍ ًَاحی تواسی در دیَارّای هیاًقاب( : 9ضكل ضوارُ )

 
 پبساهتشی اػت ثذٍى ثؼذ ثَدُ ٍ ثیبى وٌٌذُ ػختی ًؼجی لبة ٍ پبًل پشوٌٌذُ هی ثبؿذ: ثغَسی وِ 

(7)                    

 ثغَسی وِ:

Eiهذٍل هیبًمبة : 

Ecهذٍل لبة ثتٌی : 

tضخبهت هیبًمبة : 

θ  ؿیت هیبًمبة وِ ثشاثش اػت ثب :h'/L' 

 ّب حذالل ػغح لٌگش هشتجِ دٍم تیشّب یب ػتَى :

h'استفبع هیبًمبة : 

L' عَل هیبًمبة : 

ختِ دس صٌؼت ػبخت ٍ ػبص ثش دیگش اًَاع دیَاسّبی هیبًمبة تشخیح دادُ  هؼوَال اػتفبدُ اص دیَاسّبی هیبًمبة ثتٌی پیؾ ػب

 هی ؿَد صیشا ػبخت ٍ ًصت آًْب تحت ؿشایظ وبسخبًِ ای ٍ لبثل وٌتشل هی ثبؿذ.

عجمِ اػتفبدُ هی ؿَد. دس ػبصُ ّبی ثب عجمبت  15الی  2غبلجب اص ایي ًَع دیَاس هیبًمبة ثِ هٌظَس هْبس ػبصُ ّبی داسای عجمبت 

عجمِ، اًتمبل ًیشٍ ثِ ػتَى، غیش لبثل وٌتشل خَاّذ ثَد هگش ایٌىِ تؼذاد صیبدی اص ایي دیَاسّب دس هَلؼیت ّبی  15ـتش اص ثی

 هختلف ػبصُ لشاس گیشد. هؼوَال ایي اتفبق دس ػبختوبًْبی ثب وبسثشی تدبسی سخ هی دّذ.

ح دس ًظش گشفتِ هی ؿًَذ صیشا حذالل هؼبحت ، دیَاسّبی ثتٌی ثِ صَست دیَاسّبی صبف ٍ هؼغBS 8110عجك آییي ًبهِ 

آسهبتَس هَسدًیبص، تٌْب ثِ هٌظَس ثلٌذ وشدى ػضَ دس ًظش گشفتِ هی ؿَد. سدُ ثتي هصشفی دس ػبخت ایي ًَع دیَاسّب ًیض هؼوَال 

C40 تی یىؼبى هی ثبؿذ. همبٍهت هالت هَسد اػتفبدُ خْت پش وشدى دسصّبی هَخَد ثیي دیَاس ٍ لبة )ؿىل صیش(، ثبیذ همبٍه

 ثبؿذ. 

ّبی ثشیذُ ؿذُ پیشاهًَی ًجـی ثبیذ ثِ  وِ گَؿِ ّبی دیَاس ثِ عَس هَلت تَػظ ًجـی تمَیت ؿذُ ثبؿذ، ثخؾ دس صَستی

 عَس هٌبػت پش ٍ هتشاون ؿَد.

ًیشٍی افمی ًْبیی، تَػظ هْبسّبی فـبسی لغشی تؼجیِ ؿذُ دس ػشاػش دیَاس هیبًمبة تحول هی ؿَد. تحمیمبت ٍ آصهبیـبت 

ثشاثش عَل لغشی  9.1ّب )هْبسّبی لغشی( سا هی تَاى ثِ عَس هحبفظِ وبساًِ ثشاثش  ًدبم ؿذُ حبوی اص آًؼت وِ ػشض ایي وؾا
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دس ًظش گشفت. هَلفِ افمی ایي ًیشٍ ثبیذ تَػظ ثشؽ هَخَد دس ًبحیِ فصل هـتشن تحول ؿَد. ثؼالٍُ، ایي  (’0.1w=)دیَاس 

 َاس ٍ ػتَى تحول ؿَد.   ًیشٍ ثبیذ تَػظ ػىغ الؼول لبئن ثیي دی

 سا تؼییي وشد: Rvٍ هؼبدلِ صیش، هی تَاى همبٍهت وؾ هْبس  26-6ثب تَخِ ثِ ؿىل 
              (8) 

 ثغَسیىِ:

 
 همبٍهت افمی ًیض ثشاثش اػت ثب:

(9)                

ًیبص ثِ اصالح خَاّذ داؿت. همبٍهت لغشی  2a-29ثبؿذ، هؼبدلِ  دس صَستیىِ ًؼجت سػٌبیی هیبًمبة، ثِ صَست 

Rv :ثِ صَست صیش اصالح هی ؿَد 

           (10) 

 ثغَسیىِ:

 
 هحذٍدیت ًؼجت سػٌبیی ًیض ثِ صَست صیش خَاّذ ثَد:

 
 عَل توبع دس گَؿِ ّب، دس ساػتبی ػتَى ثِ صَست صیش هی ثبؿذ:

 
ثبؿذ، همبٍهت لغشی  ثشؿی افمی ثیي ػغَح ثتٌی غیش هؼلح تحت فـبس، ثشاثش لزا دس صَستیىِ حذ تٌؾ 

Rv :ثِ همذاس صیش هحذٍد خَاّذ ؿذ 
(11)           

 

ثب اػتفبدُ اص یىی اص دٍ  H-0.45)ثبؿذ، ًیشٍی ثشؿی لبئن پؼوبًذ،  دس صَستیىِ ثبس ٍاسدُ 

 یؼن صیش تحول خَاّذ ؿذ:هىبً

ػتَى هٌتمل ؿَد. اگش  -دس صَستیىِ دیَاس، سٍی یه تیش لشاس گیشد، ًیشٍی پؼوبًذ هوىي اػت ثِ اتصبل ثیي تیش -1

 ثِ صَست صیش اصالح خَاّذ ؿذ: 11ثبؿذ، هؼبدلِ  Vbeamاتصبل داسای ظشفیت ثشؿی 

(12)           

(، ًیشٍی پؼوبًذ ثبیذ ثِ عشیمی وِ اص ظشفیت حبصل اص 11ی لشاس گیشد، )ؿىل دس صَستیىِ دیَاس، سٍی دیَاس دیگش -2

تدبٍص ًىٌذ، ثِ ػتَى هٌتمل گشدد. دس ایي حبلت، اتصبالت خَؿی وَتبُ، ثب فبصلِ ّبی هٌظن دس ػشتبػش  12هؼبدلِ 

 دیَاس، اخشا هی ؿًَذ.  -فصل هـتشن ػتَى
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 ت جَضی قائن در فصل هطتزک دیَار هیاًقابآرهاتَرگذاری بزضی ٍ اتصاال( : 11ضكل ضوارُ )

 

هحذٍد هی ؿَد تب اص ایدبد همبدیش صیبد ثشؽ دس ایي هحل خلَگیشی  mm 100هؼوَال دسص هَخَد ثیي دیَاس ٍ ػتَى ثِ همذاس 

 ؿَد.

 وِ اص دیَاس ٍ ػتَى ثیشٍى صدُ اػت ثِ صَست صیش هحبػجِ هی ؿَد: (Av)هؼبحت حلمِ ّبی تمَیتی 

(13)                 

دس صَستی وِ وبسخبًِ تَلیذ وٌٌذُ الوبى ّبی ثتٌی پیؾ ػبختِ الذام ثِ تؼجیِ حلمِ ّبی تمَیتی ًىشدُ ثبؿذ، دس ایي حبلت اص 

 خبهَت ّبی هیبًی اػتفبدُ خَاّذ ؿذ.

اسد. اهب هی تَاى اص آسهبتَس ثشؽ دس اهتذاد اتصبل د -ایي وبس تبثیش لبثل تَخْی دس تضؼیف اتصبل، ثَاػغِ اهىبى افضایؾ وـؾ

 اػتفبدُ ًوَد: A1عَلی )لبئن( ثب هؼبحت 
(14)                                   

N/mm 0.45ًیض هحتول تٌـی ثشاثش ثب  Rv cosθًیشٍی افمی 
 هی ثبؿذ. ('L)دس اهتذاد عَل اتصبل  2

(15)               
 

ثبؿذ، ثشؽ افمی پؼوبًذ هوىي اػت دس ػشتبػش آسهبتَسگزاسی فصل هـتشن وِ اص تیشّب ٍ  دس صَستی وِ 

ثخؾ دٍغبة سیضی ؿذُ تَخبلی دیَاسّب ػجَس هی وٌذ، ایدبد گشدد. دس ایي حبلت هؼبحت آسهبتَسگزاسی دس ًبحیِ فصل 

 هـتشن ثِ صَست صیش خَاّذ ثَد:

(16)                

 300ثشاثش لغش آسهبتَس ثبؿذ. اگش چِ حذالل عَل اخشایی هؼوَال ثشاثش ثب  8هذفَى آسهبتَسّبی اًتظبس دس دیَاس ٍ تیش ثبیذ  عَل

mm )دس ًظش گشفتِ هی ؿَد. )ؿبهل خن ّب 

 تٌؾ تىیِ گبّی دس ًمبط صیشیي گَؿِ ّبی دیَاس ًیض ثبیذ ثشسػی ؿَد. 

(17)                

 

 جِ گیزیًتی -5

ثِ عَس ولی یىی اص الوبى ّبی تبثیشگزاس لشصُ ای دس ػبصُ ّبی ثتٌی پیؾ ػبختِ ٍ دیگش ػیؼتن ّبی ػبصُ ای، دیَاسّبی 

ثشؿی هی ثبؿٌذ. دس ایي همبلِ، سفتبس دیَاسّبی ثشؿی پیؾ ػبختِ ٍ دیَاسّبی هیبًمبة هَسد ثشسػی لشاس گشفت ٍ ًتبیح آى ثِ 

 ؿشح صیش هی ثبؿذ:
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  ِاستفبع یه ػبصُ لبثی ثب اتصبالت هفصلی اص حذ هؼوَل ثیـتش ؿَد، هؼوَال حذٍد ػِ عجمِ، اهىبى اًتمبل ٌّگبهی و

ّش دٍ ًَع ثبس افمی ٍ لبئن اص عشیك ػتَى ّب ثِ فًَذاػیَى ٍخَد ًخَاّذ داؿت، وِ ایي خَد ثِ دلیل ػولىشد تشویجی 

 .ٍ خشٍج اص هشوضیت اتصبالت هی ثبؿذتغییشهىبى ّبی هشتجِ دٍم ثب لٌگشّبی لبة، ًبؿی اص ثبس ثبد 

  هؼوَال ًیشٍّبی افمی دس ػشاػش ػبصُ هٌتمل هی ؿًَذ. دس ػَض، خوؾ ػتَى ّب ثِ ٍػیلِ ًیشٍی لغشی هحَسی

 حبصل دس ػیؼتن هْبسثٌذی تحول هی ؿَد.

 سثٌذّب همذاس ثبسگزاسی افمی وِ تَػظ ػیؼتن هْبسثٌذی تحول هی ؿَد هتٌبػت ثب هَلؼیت لشاسگیشی ٍ ػختی هْب

 دس ػبصُ، تؼییي هی ؿَد.

 .هْبسثٌذّب، ًیشٍّبی لغشی سا ػالٍُ ثش حبلت وــی، دس حبلت فـبسی ًیض تحول هی وٌٌذ 

 .هؼوَال ػیؼتن هْبسثٌذی، دس ًضدیىی ًمبط اًتْبیی ػبصُ یب دس ّؼتِ هشوضی آى هَسد اػتفبدُ لشاس هی گیشد 

 ػیؼتن ثِ صَست اػتبتیىی ًبهؼیي خَاّذ ثَد. دس ایي دس صَستی وِ ثیؾ اص دٍ ػضَ هْبسثٌذ ٍخَد داؿتِ ثبؿذ ،

 حبلت، تؼبدل ًیشٍّب ٍ لٌگشّب ٍ ًیض ػبصگبسی )ػبصؽ پزیشی( تغییشؿىل ّب ثبیذ هذ ًظش لشاس گیشد.
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