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چىیذُ
عیغتن لاب عثه فلشی تِ دلیل هشایای ٍیضُ ّوچَى اهىاى تَلیذ صٌعتی ،پیؼ عاختگی ٍ عثه تَدى هیتَاى جایگشیي
هٌاعثی تزای عیغتوْای عٌتی عاخت ٍ عاس در وؾَر تاؽٌذّ .وچٌیي ارسیاتی عولىزد لزسُ ای عاسُ فَالدی عزد ًَرد ؽذُ
)ً (CFSیاسهٌذ یه رٍػ الواى هحذٍد هی تاؽذ .ارائِ رٍػ الواى هحذٍد غیزخغی عادُ ؽذُ تزای چٌیي عاختواى ّایی
هیتَاًذ در سهاى صزف ؽذُ تزای تعذاد سیادی اس الواى ّای پیچیذُ ی هَجَد در هذل عاسی اعضای لاب ٍ ٍرق ّای پَؽؾی
عاختواى ّا تأثیزگذار تاؽذ .تزرعی ّای تحلیلی اًجام ؽذُ تِ ووه ًزم افشار الواى هحذٍد  ٍ ANSYSهمایغِ ًتایج تحلیل
تا ًتایج هغالعات آسهایؾگاّی یه رٍػ غیز خغی عادُ ؽذُ ای را تزای ارسیاتی هؾخصات لزسُ ای لاب ّای  CSFارائِ
داد .اثزات ًاتجایی ٍرق ّای دیَار تزؽی ٍ عَراخىاری هماعع در ایي هغالعِ تزعی گزدیذ.در ًْایت تزای همذار ضزیة
رفتار لاب ّای  )R=6/5( CFSپیؾٌْاد هی ؽَد.
ٍاصگاى ولیذی :لاب ّای  CFSرٍػ الواى هحذٍد
.1همذهِ

ًیاااس ؽااذیذ تااِ افااشایؼ تْاازُ ٍری در تخااؼ عاااختواى وؾااَر ایااي ٍالعیاات را آؽااىار واازدُ اعاات وااِ اعااتفادُ اس عیغااتن
ّااای عااٌتی در اهااز عاااخت ٍ عاااس جَاتگااَی ًیاااس جاهعااِ ًثااَدُ ٍ اعااتفادُ اس فٌاااٍری ّااای ًااَیي در ایااي تخااؼ اجتٌاااب
ًاپااذیز اعاات .در ایااي هیاااى عیغااتن ّااای عاااختواًی تااا پتاًغاایل ّااای تَلیااذ صااٌعتی ٍ پاایؼ عاااختگی هاای تَاًٌااذ ًیاسّااای
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ووی ٍ ویفی صٌعت عااختواى را تازآٍردُ وٌٌاذ یىای اس ایاي عیغاتن ّاا ،عیغاتن لااب عاثه فاَالدی اعات واِ ًاِ تٌْاا
اهىاااى تَلیااذ صااٌعتی ٍ پاایؼ عاااختگی آًْااا ٍجااَد دارد ،تلىااِ تااِ علاات عااثه تااَدى عیغااتن در ٌّگااام سهاایي لاازسُ،
آعاایة پااذیزی عاااختواى ّااا را تااِ حااذالل هاای رعاااًذ .]3 .دیَارّااای تزؽاای یىاای اس اجاازای اصاالی ٍ هماااٍم در تزاتااز
تارّای جاًثی هخصَصاا سلشلاِ اًاذ واِ تاِ عاَر ٍعایع در عااختواى ّاای وَتااُ هزتثاِ ٍ هیااى هزتثاِ فلاشی هاَرد اعاتفادُ
لزار های گیزًاذّ .از پاًال دیاَار تزؽای اس یاه لااب فاَالدی تاا همااعع فاَالدی عازد ًاَرد ؽاذُ تؾاىیل ؽاذُ اعات واِ
تیزوْااا ٍ عااتًَه ّااای لاااب تااِ ٍعاایلِ پاایا ّااای خَدوااار یااا پاازن تااِ یىااذیگز هتصاال ؽااذُ اًااذ ٍ پَؽؾاای اس هصااال
چاَتی یاا ٍرق فاَالدی ًااسن تااز رٍی لااب پایا ؽاذُ یاا چغااثاًذُ های ؽاَد .تازای عزاحای عاااسُ ّاای عازد ًاَرد ؽااذُ
تعیاایي هیااشاى هماٍهاات جاااًثی دیَارّااای تزؽاای اّویاات تغااشایی دارد .تاازای تعیاایي هماٍهاات جاااًثی پاًلْااای دیااَار تزؽاای
تِ دلیال رفتاار ًغاثتا پیچیاذُ پاًال ،اواازا اس آسهایؾاات تواام همیااط اعاتفادُ های ؽاَد واِ هالعغاِ آّاي ٍ فاَالد آهزیىاا
 ] 2تز اعاط ایي آسهایؾاات هماادیز هماٍهات چٌاذ ًاَا دیاَار تزؽای اعاتاًذارد را ارائاِ های دّاذ .اگاز چاِ تزرعای رفتاار
جاااًثی دیااَار تزؽاای در عاااسُ ّااای فااَالدی عااثه ًیاسهٌااذ هغالعااات آسهایؾااگاّی اعاات لاایىي تزرعاای ولیا پاراهتزّااای
عاااسُ ای تااا آسهااایؼ دعااتزط پااذیز ًثااَدُ ٍ یااا تااا صاازف ٍلاات ٍ ّشیٌااِ ّااای سیاااد همااذٍر اعاات .اس عزفاای هااذل ّااای
تحلیلی هعواَال تازای تزرعای پاًلْاای تاا هؾخصاات هؾااتِ واارتزد دارًاذ ٍ تاا تیییاز پاراهتزّاای هغایلِ های تَاًٌاذ خغاای
سیااادی را تااِ دًثااال داؽااتِ تاؽااٌذ .اهاازٍسُ هٌْذعاایي رفتااار ولاای عاااختواى ّااای عاااختِ ؽااذُ تااا لاااب ّااای فااَالدی عاازد
ًَرد ؽذُ را هعوَال اس عزیك الواى هحذٍد هَرد تزرعی ٍتجشیِ ٍتحلیل لزار هی دٌّذ.
درایاااي هغالعاااِ اثااازات ًاتجاااایی ٍرق ّاااای دیاااَار تزؽااای جْااات دیاااذى ووااااًؼ ّاااای ٍالعااای دیاااَار ّاااا ٍ اثااازات
عااَراخىاری جْاات تااأثیز تاسؽااذگی ّااا در اعضااای عاااسُ ای هااَرد تزرعاای لاازار گزفااتّ.ن چٌاایي در ایااي هغالعااِ اثااز
اتصاااالت ً Hold downیااش تزرعاای گزدیااذ ،وااِ ایااي ًىتااِ ووتااز در هغالعااات لثلاای هااَرد تَجااِ لاازار گزفتااِ اعاات.
تزای ایاي هٌظاَر  2لااب فاَالدی عازد ًاَرد ؽاذُ تاا پَؽؾای اس جاٌظ گاالَاًثشُ در ًازم افاشار الوااى هحاذٍد ANSYS
هااذل عاااسی ؽااذ .تاازای اعویٌاااى اس صااحت ًتااایج آًالیشً،تااایج هغالعااات عااذدی تااا ًتااایج هغالعااات آسهایؾااگاّی همایغااِ
گزدیذ.
.2آًالیش اجشا هحذٍد

تاازای تزرعاای عااذدی هؾخصااات لاازسُ ای لاااب ّااای عاازد ًااَرد ؽااذُ اس ًاازم افااشار ا لواااى هحااذٍد  ANSYSاعااتفادُ
ؽااذ .در گااام اٍل دیااَار ّااای تزؽاای ٍ عاااظ هماااعع اعااتاد  ،راًااز ًٍاااگیي در ًاازم افااشار هااذل عاااسی ؽااذًذً .وااای ولاای
لاااب ّااای هااذل ؽااذُ در ًاازم افااشار در ؽااىل ً 3ؾاااى دادُ ؽااذُ اعاات .در گااام ّااای تعااذی هؾخصااات غیااز -خغاای
هصااال  ،عااَراخىاری هماااععً ،اتجااایی ٍرق ّااا  ٍ ،ؽاازایظ تىیااِ گاااّی تااِ هااذل اعوااال گزدیااذ .تواااهی لغااوت ّااای
هااذل تااا الواااى shell 181وااِ پیؾااٌْاد  ANSYS Work benchهاای تاؽااذ هااذل عاااسی ؽااذُ اعاات .الواااى
 shell181یااه الواااى  4گزّاای تااا  6درجااِ آسادی در ّااز گاازُ هاای تاؽااذ .تاازای تزرعاای هؾخصااات لاازسُ ای لاااب
ّای عزد ًَرد ؽذُ در ًزم افشار  ANSYSاس تارگذاری  Bاعتاًذارد  ASTM-E2126-07اعتفادُ ؽذ .
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ؽىل (ً :)3وای ولی لاب ّای هذل ؽذُ جْت تزرعی عذدی در ًزم افشار ANSYS
.3هؾخصات هماعع

هؾخصااات هىاااًیىی تواااهی هماااعع الواااى ّااای لاااب اس جولااِ تاازان تاااالیی ٍ پاااییٌی ،اعااتاد ٍ ًاااگیي یىغاااى هاای تاؽااذ.
هؾخصااات هىاااًیىی هماااعع تااِ ّواازاُ هؾخصااات هىاااًیىی ٍرق ّااای پَؽااؼ در جااذٍل  3آهااذُ اعاات .جشئیااات اتعاااد
همغااع الواااى ّااای لاااب تااا یىااذیگز هتفاااٍت تااَدُ وااِ ایااي جشئیااات در ؽااىل ً 2ؾاااى دادُ ؽااذُ اعااتّ .وچٌاایي اتعاااد
ولی لاب تِ ّوزاُ ًحَُ لزار گیزی اعتاد ّا ٍ فَاصل اتصاالت ٍرق ّای پَؽؼ در ؽىل  3آهذُ اعت.

ؽىل( :)2جشئیات اتعاد الواى ّای لاب (هیلی هتز) راًز ،اعتادً ،اگیي

ؽىل ( :)3اتعاد ولی لاب تِ ّوزاُ ًحَُ لزار گیزی اعتاد ّا ٍ فَاصل اتصاالت ٍرق ّای پَؽؼ
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جذٍل ( :)1هؾخصات هىاًیىی ٍرق ّای پَؽؼ
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.4رفتار هصال در ًزم افشار

تاازای هااذل واازدى رفتااار پالعااتیه هصااال در ًاازم افااشار اس هااذل رفتاااری Bilinear kinematic Hardening
اعااتفاد ؽااذُ اعاات .تااا تَجااِ تااِ ًااَا تارگااذاری چزخااِ ای ،ایااي هااذل رفتاااری پالعتیغاایتِ در تزاتااز تارّااای هتٌاااٍب ٍالااع
تیٌاًاااِ تاااز اعااات .ایاااي هاااذل رفتااااری در ؽاااىل ً 4ؾااااى دادُ ؽاااذُ اعااات .تاااا ا ًتخااااب هاااذل رفتااااری Bilinear
 Kinematic Hardeningرفتااار هصااال تااِ ایااي صااَرت هااذل هاای ؽااًَذ وااِ تااا تااٌؼ تغاالین رفتااار هصااال خغاای
تَدُ ٍ ؽیة ایي لغاوت خغای ّوااى هاذٍل االعتیغایتِ های تاؽاذ .اس تاٌؼ تغالین تاِ تعاذ ًیاش رفتاار هصاال خغای تاَدُ ٍ
در ایي لغوت اس هذٍل تاًضاًتی تثعیت هیىٌذ .هذٍل تاًضاًتی اس راتغِ سیز تِ دعت هی آیذ:

( )3

ؽىل ( :)4هذل رفتاری پالعتیغیتِ Bilinear Kinematic Hardening
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ً .5اتجایی ٍرق ّا ٍ ایجاد تاسؽذگی در اعتاد هیاًی:

تااذیْی اعاات وااِ در ٍالعیاات ٍرق ّااای ًااَرد عاازد دارای ضااخاهت یىٌااَاختی در عااَل ّااای هتااَا لاای ًیغااتٌذ یااا تااِ
اصااغال

ً perfectیغااتٌذ ،وااِ تغااتِ تااِ ضااخاهت ٍرق ّااا دارای تلااَراًظ ضااخاهت در رٍل ّااای ٍرق ّااای عاازد

ًاَرد ؽاذُ های تاؽاٌذ اسآًجاایی وااِ ًازم افاشار در عاَل رًٍاذ هاذل عاااسی همااعع را واهال یاا  perfectهاذل عااسی هاای
وٌاذ ،ایاي تلااَرا ًاظ ضااخاهت تایاذ تااِ ًازم افااشار تاا ًااا تجاایی گاازُ ّاای ا لواااى یاا تااِ اصاغال  imperfectionاعوااال
گاازدد .هیااشاى ًاتجاااایی گاازُ ّاااای ا لواااى در ایااي تحمیااك در حااذٍد  1/13هیلااای هتااز هااای تاؽااذ .در ANSYS
ّ Workbenchواااى عااَری وااِ در ؽااىل ً 5ؾاااى دادُ ؽااذُ اعاات  ،تااا اعااتفادُ اس وااذ  ، Randomگاازُ ّااای
الوااى تاِ صاَرت تصاادفی در حاذٍد  1/13هیلاای هتاز جاتجاا های ؽاَد ّوچٌاایي ّوااًغَری واِ در ؽاىل 6هؾااّذُ هاای
ؽااَد تاازای عثَرًاااگیي اس اعااتاد هیاااًی ،جاااى اعااتاد هیاااًی دارای تاااس ؽااذگی هاای تاؽااذ وااِ تااا ایااي وااار اثاازات
عَراخىاری در ایي تحمیك لحاػ ؽذُ اعت.

ؽىل(ً :)5اتجایی ایجاد ؽذُ در ٍرق جْت هذل

ؽىل( :)6ایجاد تاسؽذگی در اعتاد هیاًی جْت عثَر ًاگیي اس اعتاد

ً. 6وًَِ ّای تزرعی ؽذُ در ایي تحمیك:
تاازای ارسیاااتی هؾخصااات لاازسُ ای لاااب ّااای فااَالدی عاازد ًااَرد ؽااذُ 2 ،لاااب CFSهااَرد تزرعاای لاازار گزفاات.
هؾخصات ًوًَِ ّای تزرعی ؽذُ در جذٍل  2آهذُ اعت:
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جذٍل( :)2هؾخصات ًوًَِ ّای تزرعی ؽذُ
هؾخصات

لاب

اعتاد وٌاری ته
اعتاد هیاًی ته
فاصلِ پیا ّای اعتاد وٌاری  100هیلی هتز

A

فاصلِ پیا ّای اعتاد هیاًی  300هیلی هتز
پَؽؼ دیَار تزؽی تِ صَرت یىغزفِ ٍ تا ضخاهت  0.5هیلی هتز
اعتاد وٌاری ته
اعتاد هیاًی ته
فاصلِ پیا ّای اعتاد وٌاری  100هیلی هتز

C

فاصلِ پیا ّای اعتاد هیاًی  300هیلی هتز
پَؽؼ ٍرق تِ صَرت دٍ عزفِ ٍ تا ضخاهت  0.5هیلی هتز

.7پزٍتىل تارگذاری
رصیاان تارگااذاری رفاات ٍ تزگؾااتی هااَرد اعااتفادُ در آسهااایؼ ّااا تااز اعاااط رٍػ Bدر اعااتاًذارد  ]3 ASTMوااِ در
اصااال تااازای اعاااتاًذارد  )International Organization For Standardization( ،Iso 16670تاااذٍیي
ؽااذُ اعاات هاای تاؽااذ تارگااذاری ؽاااهل یااه عاایىل واهاال در  ٍ 10% ٍ7.5% ،5% ،2.5% ،1.25%عااِ عاایىل واهاال
در  180% ٍ 160% ،140% ،120% ،100% ،80% ،60% ،40% ،20%اس جاتجااااایی ًْااااایی ًوًَااااِ هاااای تاؽااااذ هگااااز
ایٌىِ سٍدتز ؽىغت یا واّؼ لاتل هالحظِ ای در هماٍهت پذیذ آیذ.
.8اعوال ؽزایظ تىیِ گاّی

تاازای اعوااال ؽاازایظ تىیااِ گاااّی تااا اعااتفادُ اس اتصاااالت  ، Hold downتااا تَجااِ تااِ اتعاااد ٍالعاای ایااي اتصاااالت ،
ّواًگًَااِ وااِ در ؽااىل ً 7ؾاااى دادُ ؽااذُ اعاات 211 ،هیلاای هتااز اس اتتااذا ٍ اًتْااای اعااتاد ّااای وٌاااری تاازای اعوااال
ؽزایظ تىیِ گاّی اًتخاب ؽذُ اعت.
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ؽىل ( :)7اعوال ؽزایظ تىیِ گاّی تا هذل عاسی اتصال Hold down
.9ارسیاتی صحت ًتایج هغالعِ

تاازای تزرعاای ّااای عااذدی ارسیاااتی صااحت ًتااایج هغالعااات تااِ ٍعاایلِ همایغااِ ًتااایج ،تااا ًتااایج هغالعااات آسهایؾااگاّی
السم ٍ ضاازٍری هاای تاؽااذ .در ایااي هغالعااًِ ،تااایج تزرعاای ّااا تااا ًتااایج ًوًَااِ ّااای آسهایؾااگاّی هؾاااتِ هماعاایِ گزدیااذ.
ًتایج ایي همایغات در جذٍل  ٍ 3ؽىل  8آهذُ اعت.

)Failed displacement (mm

)Failed force (KN
Differences
)(%

Specimen
)Experimental(ave

Numerical

)Exprimental(ave

Numerical

A

63.53

64

12.20

12.50

2.4

C

60.50

61

14.74

14.930

1.273

جذٍل(ً :)3تایج ًْایی ارسیاتی ظزفیت تارتزی ًْایی جاًثی ًوًَِ ّا در تزرعی ّای تحلیلی ٍ عذدی
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ؽىل (ً : )8تایج ًْایی ارسیاتی ظزفیت تارتزی ًْایی جاًثی ًوًَِ ّا در تزرعی ّای تحلیلی ٍ عذدی
.11ارسیاتی فاوتَر R

تاازای هحاعااثِ ضاازیة رفتااار اس هٌحٌاای پااَػ ًوًَااِ ّااا اعااتفادُ هاای ؽااَد .اتتااذا هٌحٌاای دٍ خغاای ایااذُ آل تااا تَجااِ تااِ
رٍػ ارائااِ ؽاااذُ در  ]4 FEMA 356هحاعاااثِ ٍ تزعاااین گزدیااذ .در گاااام دٍم ضااازیة وااااّؼ ؽاااىل پاااذیزی
هحاعااثِ گزدیااذ.

ت از اعاااط اصاال تغاااٍی اًاازصی ٍ

در گااام عااَم تاازای هحاعااثِ هماٍهاات افااشٍى

تااا اعااتفادُ اس هٌحٌاای ایااذُ آل دٍ خغاای لاتاال هحاعااثِ اعاات .

هحاعااثِ هاای گاازدد .تاازای هحاعااثِ

اس اصاال اٍلاایي ًمغااِ تغاالین

تااارس ( )First significant yield pointاعااتفادُ گزدیااذ .ایااي ًمغااِ تااا هؾااخه واازدى ًمغااِ ای رٍی هٌحٌاای
پَػ وِ پاعخ عاسُ ؽزٍا تِ اًحزاف تارس اس پاعخ االعتیه عاسُ هی وٌذ تعییي هی ؽَد .]6, 5

ؽىل ( : )9هٌحٌی ایذُ آل دٍ خغی دٍ ًوًَِ
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( )2

()%
:هیشاى اًحزاف هٌحٌی پَػ اس خظ هغتمین تزاسػ ؽذُ هزتَط تِ ًمغِ ی  iام.

 :هیشاى تیییزهىاى ًمغِ  iام رٍی خظ هغتمین.
 :هیشاى تیییز هىاى ًمغِ  iام رٍی هٌحٌی پَػ.
 :هیشاى تیییز هىاى هاوشیون دیَار.
تااا هحاعااثِ همااذار

همااادیز

ٍ  Rتعیاایي هاای گاازدد .ایااي همااادیز تااِ ّواازاُ عااایز پاراهتزّااای هااَرد ًیاااس دیگااز تاازای

عااِ ًوًَااِ تزرعاای ؽااذُ در جااذٍلً 4ؾاااى دادُ ؽااذُ اعااتّ .اان چٌاایي همایغااِ ًتااایج هغالعااات عااذدی تااا هغالعااات
آسهایؾگاّی در جذٍلً 4ؾاى دادُ ؽذُ اعت:
جذٍل ( :)4همایغِ ًتایج هغالعات عذدی تا هغالعات آسهایؾگاّی
))Differences%

)R(Exp

)R(Num

14.60

5.970

6.99

1.21

14.17

6.42

7.48

1.26

5.934

0.39

7.80

7.83

1.14

6.83

SPECIMENCE

)(N

)(N

)(N

5.784

6720

47144

8150

A

6560

49058

8268

B

7743

60654

8885

C

.11خالصِ ٍ ًتیجِ گیزی
هغالعااات عااذدی رٍی هؾخصااات لاازسُ ای  2لاااب  CFSتااا پَؽؾاای اس جااٌظ گااالَا ًیااشُ اًجااام ؽااذ در ایااي هغالعااِ
اثاازات عااَراخىاری در هماااعع ٍ اثاازات ًاتجااایی در ٍرق ّااای پَؽااؼ لحاااػ گزدیااذ ًتااایج هغالعااات تااا هغالعااات
آسهایؾااگاّی همایغااِ گزدیااذ .یااه رٍػ عااذدی غیااز خغاای عااادُ تاازای ارسیاااتی عولىاازد لاازسُ ای عاااسُ ّااای CFS
پیؾااٌْاد ؽااذ .تااا اعااتخزاپ هٌحٌاای پااَػ ًوًَااِ ّااا ٍ آًااالیش ٍ تزرعاای هٌحٌاای ّااای پااَػ ٍ تااٌؼ ّااای تَجااَد آهااذُ در
اعضا ٍ ٍرق ّای پَؽؼ ًتایج سیز حاصل گزدیذ.
 -3در ًوًَااِ تااا پَؽااؼ ٍرق در دٍ عاازف (ًوًَااِ )Cهیااشاى جااذب اًاازصی در هحااذٍدُ خغاای ٍ غیااز خغاای اس دٍ ًوًَااِ
Aتیؾااتز تااَدُ ٍ همااذار ؽااىل پااذیزی(( Ductility ، )µوااِ اس راتغااِ
ًوًَِ اس ًوًَِ Aتمزیثا  %22تیؾتز هی تاؽذ.

 µتااِ دعاات هاای آیااذ)د ر ایااي
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-2تیؾااتزیي ظزفیاات تااارتزی جاااًثی هزتااَط تااِ ًوًَااِ  cتااا همااذار ()34/93KNهاای تاؽااذ .هیااشاى تااارتزی جاااًثی ًْااایی
ًوًَِ ً Cغثت تِ ًوًَِ ًوًَِ  Aحذٍد  %3994افشایؼ یافتِ اعت.
 -3تیؾااتزیي ضاازیة رفتارهحاعااثِ ؽااذُ هزت اَط تااِ ًوًَااِ  cتااا همااذار ( )R=7/83هاای تاؽااذ .هیااشاى ضاازیة رفتااار ًوًَااِ
ً Cغثت تِ ًوًَِ  Aدر حذٍد  %32افشایؼ داؽتِ اعت.
 -4تاا اعواال ؽازایظ تىیاِ گااّی گیازدار تاا اعاتفادُ اس هاذل عااسی  ، Hold downهیاشاى ًیازٍ ّاای تَجاَد آهاذُ در
لاب در حذٍد  %31افشایؼ هی یاتذ.
 -5تیؾااتزیي تااٌؼ ّااای تَجااَد آهااذُ در ًااَاحی گَؽااِ ّااای ٍرق هاای تاؽااذ .اٍلاایي ًماااعی وااِ در لاااب تااِ تغاالین هاای
رعذ ّویي ًَاحی هی تاؽذ .تٌاتزایي تا تمَیت ایي ًَاحی اًتظار عولىزد لزسُ ای تْتزی اس لاب هی رٍد.
 -6تااا در ًظااز گاازفتي فاوتَرّااای تعااذیل پاعااخ لزسؽاای ارسیاااتی ؽااذُ تاازای حالتْااای هختل ا

 ٍ CFSتااا در ًظااز

گازفتي ضازیة اعویٌااى هٌاعاة ،تاِ ایاي ًتیجاِ های رعاین واِ ارسػ ّاای تَصایِ ؽاذُ تازای فااوتَر  Rدر اعاتاًذارد
 ]2 , 7 AISI ٍ FEMAتازای عیغاتن ّاای هْارتٌاذی اس جاٌظ صافحات فاَالدی ( )R=6.5هٌاعاة در ًظاز
گزفتِ ؽذُ اعت.
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