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تحلیل حساسیت شرایط مختلف مرزی پی بر پاسخ دیىامیکی سذ Pine Flat
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چکیسُ
زض هسلؿاظی ضفتاض زیٌاهیکی ؾسّای تتٌی ٍظًی هؼوَالً اًسضکٌف ؾیؿتن ؾس ٍ پی تِ هٌظَض ؾَْلت زض هسلؿاظی ٍ
پیكطفتِ ًثَزى ًطمافعاضّای تداضی اخعای هحسٍز قسیوی اظ تقطیة پی تسٍى خطم اؾتفازُ هیقَز .ایي فطض تاػث ایداز
ذطاّایی زض ًحَُ هسلؿاظی هیگطزز .تِ هٌظَض تسقیق اًسضکٌف زیٌاهیکی ؾس ٍ پی تایس اثط خطم پی ضا زض هحاؾثات زضًظط
گطفت کِ تطای ایي هٌظَض ضٍقْای هرتلفی زض ازتیات هٌْسؾی ٍخَز زاضز .زض ایي هقالِ تاثیط ًحَُ هسلؿاظی پی زض
اًسضکٌف ؾسٍ پی تطضؾی قسُ ٍ یک ضٍـ زضًظط گطفتي هیطایی تكؼكؼی زض ًطم افعاض  ANSYSاضائِ قسُ ٍ ًتایح
آًالیعّای زیٌاهیکی ضٍی هسل ایداز قسُ تِ ایي ضٍـ تا هسلّای زیگط هقایؿِ قسُ اؾت ٍ حؿاؾیت هسل تِ تؼسازی پاضاهتط
هسلؿاظی تطضؾی قسُ اؾت.
ٍاغُّای کلیسی :ؾسّای ٍظًی ،اًسضکٌف زیٌاهیکی ؾسٍپی ،هیطایی تكؼكؼی

هقسهِ:
اًسضکٌف پی تا ؾاظُ یکی اظ پسیسُّایی اؾت کِ تِ طَض گؿتطزُای زض هقَلِ هٌْسؾی ظلعلِ زض ؾالّای
اذیط هَضز تطضؾی قطاض گطفتِ اؾت .تفکطی کِ زض پكت تحلیل اًسضکٌف ؾاظُ ٍ پی ًْفتِ اؾت ،ایي اؾت کِ زض
ؾاظُ ّای ذیلی ؾرت ٍ ؾٌگیي ّواًٌس ؾسّای تتٌی ،کِ ؾرتی پی ًؿثت تِ ؾرتی ؾاظُ کوتط اؾت ،خاتدایی-
ّای ًاقی اظ تاض لطظُای زض کف ؾاظُ تا خاتداییّای هیساى آظاز (تسٍى حضَض ؾاظُ) تفاٍت ظیازی زاضز .تٌاتطیي
تا زض ًظط گطفتي اثط اًسضکٌف پی ٍ ؾاظُ زض چٌیي ؾاظُّایی ،زض فاصلِای هحسٍز اظ کف ؾاظُ ،خاتداییّا تا
خاتداییّای هیساى آظاز تطاتط هیقَز(.)9
.
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زض ایي هقالِ آًالیع زیٌاهیکی ؾس  PINE FLATتِ ػٌَاى هَضز هطالؼاتی تطای اضظیاتی ضٍـّای هرتلف زض
ًظط گطفتي پی زض ًطم افعاض  ANSYSاضائِ هیگطزز .تسیي هٌظَض اتتسا تِ هؼطفی هكرصات ٌّسؾی ؾس ٍ هكرصات
هصالح آى پطزاذتِ ٍ ؾپؽ ًحَُی هفتٌسی ٍ هسلؿاظی ؾس تا قطایط هرتلف زض ًظط گطفتي پی زض ًطم افعاض
 ANSYSتَضیح زازُ قسُ اؾت ٍ ًتایح آًالیع زیٌاهیکی ایي هسلْا زض هحسٍزُ فطکاًؽ هقایؿِ قسُ اؾت.

 .1هؼطفی ؾس
ؾس  Pine Flatیک ؾس ٍظًی تتٌی اؾت کِ اظ  36هًََلیت 1ؾاذتِ قسُ اؾت .کِ زض هدوَع  9841فَت
طَل تاج ؾس هیتاقس .اضتفاع تلٌستطیي قؿوت ؾس  411فَت تَزُ ٍ ،اضتفاع آب زض حالت هرعى پط  389فَت
زضًظط گطفتِ قسُ اؾت .]3،2[.هكرصات هصالح فطض قسُ زض هسلؿاظی هطاتق خسٍل ( )9هیتاقس [.]3،2
خسٍل( : )1هكرصات فطض قسُ هصالح زض هسلؿاظی.

تتي

هصالح پی

آب

هسٍل االؾتیؿیتِ

3.25 million psi

ضطیة پَاؾي

0.2

هیطایی ٍیؿکَظ

5%

ٍظى هرصَل

155 lb/ft

هسٍل االؾتیؿیتِ

1 million psi

ضطیة پَاؾي

1/3

هیطایی ٍیؿکَظ

5%

ٍظى هرصَل

165 lb/ft

ٍظى هرصَل

62.5 lb/ft

ؾطػت هَج حدوی زض آب

4720 ft/sec

3
3

ػالٍُ تط هكرصات شکط قسُ زض خسٍل ( )9شکط فطضیات ظیط ًیع الظم هیتاقس.
تتي ؾس تِ صَضت ّوگي ،ایعٍتطٍپیک ٍ ،االؾتیک ذطی فطض قسُ ٍ پی تِ صَضت ّوگي،
ایعٍتطٍپیکٍ ٍ ،یؿکَاالؾتیک ًینصفحِ اؾت .آب پكت ؾس تِ صَضت ؾیال ایسآل فطض قسُ اؾت[.]3،2
ًکتِ :هسٍل یاًگ پی زض هطخغ( )2تطاتط  91هلیَى  ،psiفطض قسُ تَز ٍلی زض ایي گعاضـ تا تَخِ تِ ایٌکِ
کاّف هسٍل یاًگ پی ،تاػث اًؼطاف پصیطتط قسى پی هیگطزز ،تٌاتطیي تطای پطضًگتط قسى تأثیط ًحَُی
هسلؿاظی پی زض اًسضکٌف ؾس ٍ پی تطخیح زازُ قس اظ هسٍل  9هلیَى  psiتطای پی اؾتفازُ گطزز .ترف کف
هرعى قاهل الیِّای ضؾَتی اؾت کِ تاثیط آى زض خصب اًطغی هَثط اؾت .ضطیة خصب اًطغی( )αتایس تطاؾاؼ
monolith

1
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هصالح ضؾَب کف هرعى اًتراب گطزز ،کِ تِ زلیل ًثَز اطالػات زقیق اظ ذصَصیات ایي هصالح ٍ ،تط اؾاؼ
تَصیِ هطاخغ تطای ططاحی ،ایي ضطیة تطاتط 1.8اًتراب قسُ .ایي ضطیة زض هطحلِی صحت ؾٌدی هسل تطای
تطاتق تا هطخغ( )2تطاتط  1.5اًتراب قسُ ،اها زض ازاهِ تِ  1.8تغییط زازُ قسُ اؾت.

 .2هسلؿاظی
تا تَخِ تِ ایٌکِ ؾس هَضز هطالؼِ یک ؾس ٍظًی اؾت ،هیتَاى هسلؿاظی ضا تِ صَضت زٍتؼسی اًدام زاز،
تطای هسلؿاظی زٍ تؼسی تایس هقطغ ػطضی تلٌستطیي هًََلیت ؾس هسل قَز .زض ایي هقالِ ًیع تلٌستطیي هًََلیت ؾس
 Pine Flatتِ صَضت زٍ تؼسی هسل ٍ هفتٌسی قسُ اؾت.
 -1-2هسلؿاظی تسًِ ٍ هرعى ؾس

هفتٌسی تسًِ ؾس قاهل  962گطُ ٍ  936الواى اؾت کِ الواى تٌسی تِ صَضت  97ضزیف ٍ زض ّط ضزیف
 8الواى ،ایداز قسُ اؾت .تطای هسلؿاظی تسًِ ؾس اظ الواى  PLANE182زض حالت تٌف هؿطح اؾتفازُ قسُ اؾت.
هرعى تِ صَضت پط زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت ٍ تٌاتطیي اضتفاع آب  389فَت هیتاقس .طَل هرعى زض خْت
تاالزؾت ؾِ تطاتط اضتفاع حالت پط هرعى هسل قسُ اؾت ٍ .کف هرعى زض توام طَل آى افقی تَزُ ٍ تٌاتطیي اضتفاع
آب زض کل هرعى ثاتت گطفتِ قسُ اؾت هفتٌسی هرعى تا  96ضزیف الواى ٍ زض ّط ضزیف  42الواى هفتٌسی
قسُ کِ اتؼاز الواىتٌسی تا حطکت اظ ًعزیکی تسًِ ؾس تِ ؾوت تاالزؾت تعضگتط قسُ اؾت .الواى اًتراب قسُ
تطای هرعى الواى ؾیال آکَؾتیک (اٍیلطی) اًتراب قسُ اؾت.]4[.
اػوال قطایط هطظی هرعى:
قطایط هطظی هرعى تا تَخِ تِ فطهَالؾیَى اٍیلطی ٍ حل ٍؾتطگاضز [ ]4اػوال قسُ اؾت .ذالصِ ًکات
آى زض ازاهِ آٍضزُ قسُ اؾت.
-9هطظ تواؼ ؾیال تا ؾاظُ :
()9

-2هطظ تواؼ ؾیال تا پی
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 -3ؾطح آظاز  :قطایط هطظی
() 3
 -4هطظ تكؼكؼی
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-2-2هسلؿاظی پی ؾس

تطای اضظیاتی تاثیط ًحَُی هسلؿاظی پی تط پاؾد زیٌاهیکی ؾس ،چْاض هسل تا تسًِ ٍ هرعى یکؿاى ٍ ًحَُی
هسلؿاظی پی هتفاٍت زض ًطم افعاض  ANSYSایداز قسُ ًٍتایح آًالیع زیٌاهیکی آًْا تا یکسیگط هقایؿِ گطزیس.
حاالت هرتلف ایي هسلؿاظی زض ظیط شکط قسُ اؾت .قاتل شکط اؾت کِ زض توام هسلّا هرعى تِ صَضت گفتِ
قسُ هسل قسُ اؾت.
 -9هسل تا پی صلة
 -2هسل تا پی اًؼطاف پصیط تسٍى خطم
 -3هسل تا پی اًؼطاف پصیط خطمزاض
 -4هسل تا پی اًؼطاف پصیط خطم زاض ٍ تا اػوال هطظ الیعهط (هسل کاهل)
زض هسل تا پی صلة ،پی هسل ًكسُ ٍ تسًِ ؾس زض پای ؾس تِ ظهیي هقیس قسُ اؾت .زض ؾِ هسل زیگط پی تا
اتؼاز ًكاى زازُ قسُ زض قکل( )9هسل قسُ اؾت .زض هسل قواضٍُ 2ظى هرصَل هصالح پی صفط ٍاضز قسُ ٍ
گطُ ّای هَخَز زض هطظّای پی (ؾوت چپ ٍ ضاؾت ٍ ترف ظیطیي پی) زض زٍ ضاؾتای افقی ٍ ػوَزی تؿتِ قسُ
اؾت .زض هسل ؾَم خطم پی لحاظ قسُ ٍ هطظّا ًیع هاًٌس هسل قواضُ ،2زض زٍ خْت هقیس قسُ اؾت .زض هسل
قواضُ  ،4خطم پی زضًظط گطفتِ قسُ ٍ هطظّا تِ صَضت هطظ خاشب الیعهط [ ]5هسل قسُ اؾت ،تِ ایي قکل کِ
زض گطُ ّای اًتْایی زٍ هیطاگط زض زٍ خْت هسل قسُ ٍ اًتْای هیطاگطّا زض ضاؾتای افقی ٍ ػوَزی هقیس قسُ
اؾت.

قکل( : )9هفتٌسی ٍ هسلؿاظی هدوَػِ ؾس،هرعى ٍ پی زض .ANSYS
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الواى هَضز اؾتفازُ زض هسلؿاظی هیطاگطّا الواى  COMBIN14تَزُ ٍ ضطیة هیطاگطّا تا تَخِ تِ طَل
الواىّای پی کِ تطاتط  41فَت اؾت ،تطاؾاؼ ضاتطِ ظیط هحاؾثِ گطزیس[.]5
C1= ρAV

 Vؾطػت هَج تطقی یا حدوی زض پی
 ρخطم هرصَل هصالح پی
 Aؾطح اذتصال زازُ قسُ تِ ّط الواى

تطای هسلؿاظی پی اظ الواى  PLANE182زض حالت تٌف هؿطح اؾتفازُ
قسُ اؾت .هفتٌسی پی تِ صَضت  21ضزیف افقی ٍ ّط ضزیف قاهل56
الواى ٍ تا اًساظُّای یکؿاى زض توام ؾطح پی اًدام قسُ اؾت .زض قکل( )9هسل کاهل تسًِ پی هرعى تطای هسل
قواضًُ 3 ٍ 2كاى زازُ قسُ اؾت.
-4-2صحت ؾٌدی هسل ایداز قسُ زض  ANSYSتط اؾاؼ هطخغ(.)2

تطای صحت ؾٌدی هسلّای ایداز قسُ ،فطکاًؽ غالة تِ زؾت آهسُ اظ آًالیع هَزال چْاض هسل تِ قطح
ظیط تا هقازیط هسلّای هكاتِ زض هطخغ ( )2هقایؿِ قسُ اؾت کِ ًتایح زض خسٍل( )2اضائِ گطزیسُ اؾت.
 -9هسل تا پی صلة تسٍى هرعى
 -2هسل تا پی صلة تا هرعى
 -3هسل تا پی اًؼطافپصیط خطهساض تسٍى هرعى
 -4هسل تا پی اًؼطافپصیط خطهساض تا هرعى
خسٍل( :)2صحت ؾٌدی هسل ایداز قسُ زض گعاضـ حاضط.
ذطا

پطیَز غالة

پطیَز غالة

زض هطخغ(())2

زض گعاضـ حاضط

هرعى

هسل پی

قواضُ هسل

9.2%

1.397

1.393

هسل ًكسُ

صلة

9

2%

1.397

1.389

هسل قسُ

صلة

2

9.7%

1.349

1.347

هسل ًكسُ

اًؼطاف پصیط خطهساض

3

1.7%

1.429

1.432

هسل قسُ

اًؼطاف پصیط خطهساض

4

 .3اضائِ ًتایح
 -1-3هقایؿِ تاثیط ًحَُ هسلؿاظی پی تط پاؾد زیٌاهیکی ؾس
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هسلّای ایداز قسُ تا قطایط هرتلف زض ًظط گطفتي پی ،زض ًطم افعاض  ANSYSتحت قتاب ّاضهًَیکی
ٍاحس زض ضاؾتای افقی تحلیل زیٌاهیکی قسُ ٍ ًتایح آى زض ازاهِ آٍضزُ قسُ اؾت .قکل(ً )2وَزاض پاؾد
ّاضهًَیکی چْاض ًَع هسل شکط قسُ اضائِ گطزیسُ اؾت.
harmonic respons to difrent model in Ansys
0.015
rigid foundation
flexible unmassed foundation
flexible massed foundation
flexible massed foundation with Lysmer boundary

0.01

)displacement(foot
0.005

20

25

10

15

5

0

0

)frequency(HZ

قکل(-)2الف :هقایؿِ پاؾد ّاضهًَیکی هسل ّای ایداز قسُ تا قطایط هرتلف زض ًظط گطفتي پی.

تا تَخِ تِ ًتایح آًالیع ّاضهًَیکی کِ تطای ّط چْاض هسل زض یک قکل ضؾن قسُ اؾت ،هیتَاى چٌس ًکتِ
شکط کطز.


تا زض ًظط گطفتي پی تِ صَضت پی تسٍى خطم ،تغییط هکاى هاکعیون هقساضی افعایف یافتِ ٍ اظ
ططفی هحتَای فطکاًؿی هسل ًیع تغییطات خعئی هیزّس.



تا زض ًظط گطفتي خطم پی ٍ ،زض صَضتی کِ هطظّای خاشب اًطغی زضًظط گطفتِ ًكَزًِ ،تٌْا
پاؾد زیٌاهیکی افعایف یافتِ اؾت تلکِ هحتَای فطکاًؿی ًیع تغییطات اؾاؾی زاقتِ اؾت.



تا زضًظط گطفتي خطم پی ٍ تا اؾتفازُ اظ ضٍـ هطظّای خاشب (الیعهط) ،پاؾدّا تِ طَض قاتل
تَخْی،کاّف یافتِ اؾت.

 -2-3حؿاؾیت ؾٌدی هسل پیكٌْازی (پی خطمزاض تا هطظّای الیعهط) تِ پاضاهتطّای هرتلف

زض ایي ترف اظ گعاضـ حاضط قصس زاضین حؿاؾیت هسل پی خطمزاض تا هطظّای الیعهط ضا تِ پاضاهتطّای
ظیط تؿٌدین(.حؿاؾیت ؾٌدی ضٍی هسل پی خطهساض تا هطظّای الیعهط اًدام قسُ اؾت).


اتؼاز پی



تاثیط تغییط ضطیة خصب اًطغی کف هرعى ()α



تاثیط زضًظط گطفتي تحطیک ظلعلِ اظ کف هرعى
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-1-2-3تاثیط اتؼاز پی هسل قسُ

قکل ( )3تغییط ًتایح پاؾد ّاضهًَیکی هسل تا تغییط طَل پی اظ  7Bتِ  11B ٍ 5Bضا ًكاى هیسّس.
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respons for diffrent length of foundation
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قکل( : )3تطضؾی تاثیط طَل پی هسل قسُ تط ضفتاض هسل.

تا تَخِ تِ قکل ( )3تا افعایف طَل پی هسل قسُ خَابّا زض چٌس هَز اصلی ًوَزاض افعایف زاقتِ اؾت،
تِ ذصَل زض چٌس هَز تاالتط اظ هَز اٍل ایي افعایف قاتل تَخِ هیتاقس .هقازیط حساکثط پاؾد تطای هسل تا طَل

پی هتفاٍت زض خسٍل ( )3آهسُ اؾت.
خسٍل( :)3تطضؾی تاثیط طَل پی هسل قسُ تط پاؾد زیٌاهیکی حساکثط.
پاؾد حساکثط

زضصس تغییطات ًؿثت تِ هسل هطخغ

طَل پی

-2.4%
هطخغ

0.0040
0.0041

5B
7B

9.7%

0.0045

11B

 -2-2-3تاثیط تغییط ضطیة خصب اًطغی کف هرعى ()α

)displacement(foot

3

پىجمیه کىفراوس ملی زلسله ي سازه
 3ي  4اردیبهشت ماه ، 9393جهاد داوشگاهی استان کرمان

-3

respons for diffrent alpha
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قکل( :)4تطضؾی تاثط ضطیة خصب اًػی تط پاؾد زیٌاهیکی هسل.

قکل( )4تاثیط تغییط ضطیة خصب اًطغی کف هرعى تط ضفتاض زیٌاهیکی ؾس زض حَظُی فطکاًؽ ضا ًكاى
هیزّس.طثیؼتاً کاّف هقساض  αکِ هؼازل خصب اًطغی تیكتط هیتاقس تاػث کاّف پاؾد زیٌاهیکی هیگطزز کِ
هیعاى آى تطای حساثط پاؾد هسل زض خسٍل(ً )4كاى زازُ قسُ اؾت.
خسٍل( :)4تطضؾی تاثیط ضطیة خصب اًطغی تط پاؾد حساکثط هسل.
زضصس تغییط ًؿثت تِ هسل هطخغ

هاکعیون پاؾد()foot

هقساض α

هسل هطخغ

0.0041

0.8

-12.2%

.0036

0.6

-3-2-3تاثیط زضًظط گطفتي تحطیک ظلعلِ اظ کف هرعى

زض هسل هطخغ تحطیک ظلعلِ اظ کف هرعى زض ًظط گطفتِ قسُ اؾت ،تٌاتطیي زض ایي قؿوت ایي اثط ضا اظ
هسل حصف کطزُ ٍ یک تاض تاثیط آى تط پاؾد زیٌاهیکی هسل زض تطاتط اػوال قتاب افقی ٍ تاض زیگط زض تطاتط قتاب
ػوَزی تطضؾی قسُ اؾتً .وَزاض قکل( )5تاثیط حصف ایي اثط زض حالت تحطیک قتاب افقی ضا ًكاى هیزّس ٍ
ًوَزاض قکل( )6تاثیط حصف ایي اثط زض حالت تحطیک قتاب ػوَزی ًكاى هیسّس.

پىجمیه کىفراوس ملی زلسله ي سازه
 3ي  4اردیبهشت ماه ، 9393جهاد داوشگاهی استان کرمان

-3

respons for diffrent FSI condition
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قکل( :)5تطضؾی تاثط زضًظط گطفتي اثط تحطیک ظلعلِ اظ کف هرعى تط ضفتاض هسل ،زض تطاتط تحطیک افقی ظلعلِ.
-3

respons for diffrent FSI condition
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قکل( :)6تطضؾی تاثط زضًظط گطفتي اثط تحطیک ظلعلِ اظ کف هرعى تط ضفتاض هسل ،زض تطاتط تحطیک قائن ظلعلِ.

ّواًطَض کِ زض قکل( ٍ )5قکل( )6زیسُ هیقَز ،پاؾد زیٌاهیکی ًاقی اظ تحطیک ظلعلِ اظ کف هرعى
زض حالت هؤلفِ قائن قتاب ،تؿیاض تؼییي کٌٌسُ تَزُ ٍ زض هقاتل هؤلفِ افقی قتاب قاتل صطف ًظط کطزى هیتاقس.
تٌاتطیي ایي اثط زض ظلعلِّایی کِ هؤلفِ قائن قتاب ،قتاب قاتل تَخْی تِ ؾیؿتن اػوال هیکٌس ایي اثط زض پاؾد
حساکثط ؾاظُ تأثیط ظیازی زاضز .زض خسٍل( ٍ )5خسٍل( ،)6حساکثط پاؾدّا تطای حاالت گفتِ قسُ اضائِ قسُ
اؾت.
خسٍل( :)5تطضؾی تاثیط زضًظط گطفتي تحطیک ظلعلِ اظ کف هرعى تط پاؾد حساکثط زیٌاهیکی هسل زض تطاتط تحطیک
قتاب افقی
قطایط

زضصس تغییط ًؿثت تِ هسل هطخغ

هاکعیون پاؾد()ft

هسل هطخغ

0.004113

 FSIفؼال

-0.2%

0.004105

 FSIغیط فؼال

خسٍل( :)6تطضؾی تاثیط زضًظط گطفتي تحطیک ظلعلِ اظ کف هرعى تط پاؾد حساکثط زیٌاهیکی هسل زض تطاتط تحطیک
قتاب قائن
زضصس تغییط ًؿثت تِ هسل هطخغ

هاکعیون پاؾد()ft

قطایط
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هسل هطخغ

0.0044

 FSIفؼال

-93.4%

0.00029

 FSIغیط فؼال

 .4ذالصِ ٍ ًتیدِ گیطی

تا تَخِ تِ هطالؼات اًدام قسُ ٍ ًتایح اضائِ قسُ زض فصل قثل ،ذالصِ ًتایح تِ قطح ظیط هیتاقس.


تا تَخِ تِ آًالیع ّاضهًَیکی اًدام قسُ ،تا زض ًظط گطفتي پی تِ صَضت پی تسٍى خطم ،تغییط هکاى
هاکعیون هقساضی افعایف یافتِ ٍ اظ ططفی هحتَای فطکاًؿی هسل ًیع تغییطات خعئی هیزّس.



تا تَخِ تا آًالیع ّاضهًَیکی اًدام قسُ ،تا زض ًظط گطفتي خطم پی ٍ ،زض صَضتی کِ هطظّای
خاشب اًطغی زضًظط گطفتِ ًكَزًِ ،تٌْا پاؾد زیٌاهیکی افعایف یافتِ اؾت تلکِ هحتَای
فطکاًؿی ًیع تغییطات اؾاؾی زاقتِ اؾت.



تا زضًظط گطفتي خطم پی ٍ زضًظط گطفتي هیطایی تكؼكؼی تا اؾتفازُ اظ ضٍـ هطظّای خاشب
(الیعهط) ،پاؾدّا تِ طَض قاتل تَخْی،کاّف یافتِ اؾت.



زض هسلؿاظی ؾس تا پی خطهساض تا هطظ الیعهط تا افعایف طَل پی هسل قسُ اظ  7Bتِ  11Bحسٍز
 %91پاؾد حساکثط هَز اٍل زض هقایؿِ ّاضهًَیکی افعایف هییاتس اها زض هَزّای تؼسی
ًوَزاضّا تِ یکسیگط ًعزیک قسُ اؾت.



تا زض ًظط گطفتي طَل پی هسل قسُ تطاتط  7Bخَاتْای هَزّای تاالتط ًؿثت تِ  11Bتفاٍت
چٌساًی ًساقتِ اها طَل پی تطاتط  5Bخَابّا ضا کاّف هیزّس ،تٌاتطیي تِ ًظط هیضؾس زضًظط
گطفتي طَل پی تطاتط  7Bهٌاؾة هیتاقس.



مقذار ضزیة جذب انزصی کف مخشن( )αدر جواتها تاثیز نسثتاً سیادی دارد.



زض ًظط گطفتي اثط تحطیک ظلعلِ اظ کف زض تطاتط تحطیک هؤلفِ افقی ظلعلِ تسٍى تاثیط هیتاقس،
اها زض تطاتط هؤلفِ تحطیک قائن ظلعلِ تؿیاض هؤثط تَزُ (حسٍز ٍ ،)%93تایس ایي اثط لحاظ گطزز.
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