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چىیذُ
در ایي همبلِ ،تدشیِ ٍ تحلیل ارتؼبػ عبسُّبی ًبهتمبرى دیَار -لبة ثزؽی ثب اعتفبدُ اس رٍػ هبتزیظ اًتمبل هَرد ثزرعی لزار
هیگیزد .در ایي رٍػ عبسُ ّوبًٌذ یه تیز وَپل ثزؽی -پیچؾی -خوؾی هذل عبسی هیؽَد .هؼبدالت دیفزاًغیل حبون ثرز
تیز هؼبدل ثب اعتفبدُ اس رٍػ سًدیزُ فزهَل ثٌذی ٍ در فزم یه هبتزیظ اًتمبل عجمِ هغزح هیؽَد .ثب اعتفبدُ اس هربتزیظّربی
اًتمبل عجمِ ٍ هبتزیظّبی اًتمبل ًمغِ وِ ًیزٍّبی داخلی را هحبعجِ هیوٌٌذ ،هبتزیظ اًتمبل عیغتن ثذعت هیآیذ ٍ فزوبًظ-
ّبی عجیؼی ثب اعتفبدُ اس اػوبل ؽزایظ هزسی هحبعجِ هیؽًَذ.
ٍاصُّبی ولیذی :ارتؼبػً ،بهتمبرى ،دیَار -لبة ،هبتزیظ اًتمبل


 .1همذهِ
در عَل عِ دِّ گذؽتِ ،هغبلؼبت ثغیبری رٍی آًبلیش عبسُّبی دیَار -لبة ثزؽی اًدبم گزفتِ اعت)Ng( .
ٍوًَگ (  )Kuangارتؼبػ عبسُ ّبی ًبهتمبرى را عِگبًِ در ًظز گزفتِاًذ .ثب اعتفبدُ اس رٍػ گبلزویي یه رٍػ
تمزیجی ثزای آًبلیش ارتؼبػ ٍ ثزای اًذاسُگیزی فزوبًظّبی عجیؼی ٍ هَد ؽیپّبی هزتجظ ارتؼبػ عبختوبى ثذعت
هیآیذ .رافشی (ٍَّ )Rafezyعبى ( )Howsonیه ػولگز خْبًی ثزای هحبعجِ فزوبًظّبی عجیؼی هضبػف
ًبهتمبرى ،عِ ثؼذی ٍ عبسُّبی چٌذ عجمِ دیَار -لبة پیؾٌْبد دادًذ .وِ در آى فزك هیؽَد لبةّب ٍ دیَارّبی
عبختبر افلی در دٍ خْت افلی لزار دارًذ ٍ ٍیضگیّبی آًْب هوىي اعت در رٍػ گبم ثِ گبم در عغح یه یب
چٌذ عجمِ هتغیز ثبؽٌذ .اس ایي رٍ عبسُ ثب تَخِ ثِ تغییزات ٍیضگیّبی همغغ ثِ عَر عجیؼی ثِ ثخؼّبی یىٌَاختی
تمغین هیؽَد .عپظ یه ثخؼ اس عبسُ ثب یه تیزوَپل ثزؽی – پیچؾی -خوؾی وِ هؼبدالت دیفزاًغیل حبون
آى ثب اعتفبدُ اس رٍػ سًدیزُ فزهَلثٌذی ؽذُ خبیگشیي ٍ در فزم یه هبتزیظ عختی ػضَ دیٌبهیىی هغزح
هی ؽًَذ .یه رٍػ ثزای حل تئَری ٍ یه راُ حل ػوَهی ثزای هغبئل هؼبدلِ همبدیز ٍیضُ ارائِ ؽذُ وِ در
ًْبیت فزوبًظّبی عجیؼی ٍ هَد ؽیپّبی هزتجظ ثب آى ثز اعبط تئَری هؼبدالت دیفزاًغیل ثذعت هیآیٌذ.
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ثشدگبى ( ٍ )Bozdoganاستزن ( )Ozturkرٍػ هبتزیظ اًتمبل را ثزای تدشیِ ٍ تحلیل ارتؼبػ عبسُ ّبی ثب
دیَار ًب هتمبرى پیؾٌْبد دادًذ .یه رٍػ ثزای تدشیِ ٍ تحلیل ارتؼبػ یىٌَاخت عبسُ ّبی لبة – دیَار ًب هتمبرى
در ایي همبلِ پیؾٌْبد ؽذُ اعت .فزضیبت سیز در ایي رٍػ در ًظز گزفتِ ؽذُ :رفتبر هَاد االعتیه خغی اعت،
تئَری خبثدبییّبی وَچه هؼتجز اعت ،اثز ∆ P-لبثل چؾن پَؽی اعت ،هزوش عختی خوؾی در ّز عجمِ فزك
هیؽَد وِ رٍی یه خظ ػوَدی در اهتذاد ارتفبع عبسُ ٍالغ اعت .تغییز ؽىلّبی ثزؽی دیَارّب لبثل چؾن
پَؽی ّغتٌذ ،خزم عجمِ رٍی وف عجمِ اػوبل هیؽَد ،لبة ّب هتؼبهذًذ ،اثز وَپل دیٌبهیىی عبسُ ًبؽی اس خزٍج
اس هزوش ثیي هزوش عختی ثزؽی ٍ هزوش عختی خوؾی در تدشیِ ٍ تحلیل ًبدیذُ گزفتِ هیؽَد ٍ عیغتن وف
فلت فزك هیؽَد.

 .2تدشیِ ٍ تحلیل
الف) هذل فیشیىی

ؽىل  -1یه ًوًَِ پالى ًب هتمبرى را ًؾبى هیدّذ ،اگز تغییز ؽىلّبی ثزؽی در دیَار ٍ تغییز ؽىلّبی هحذٍد
در عتَى ٍ تیزّب ًب دیذُ گزفتِ ؽَد عبسُّبی لبة -دیَار رفتبر تیز وَپل ثزؽی -خوؾی-پیچؾی را اس خَد ًؾبى
هیدٌّذ.
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ؽىل ( :)1عیغتن لبة -دیَار هؼوَلی
ة) هبتزیظّبی اًتمبل عجمِ

هؼبدلِ ّبی حبون عجمِ هیتَاًٌذ ثِ ایي فَرت ًَؽتِ هیؽًَذ:
()1
() 2
()3

وِ

ٍ تغییز ؽىلّبی خبًجی هزوش خوؼ ،

ؽذُ ٍ
ٍ

هحَر ػوَدی ّز عجمِ اعت.

ساٍیِ پیچؾی پالى وف حَل عختی خوؾی در ارتفبع دادُ
ٍ

ّغتٌذ ٍ عجك رٍاثظ سیز آًْب را هیتَاى هحبعجِ ًوَد:

عختی خوؾی هؼبدل عجمِ ثزای عبسُ در خْبت
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() 4
عختی پیچؾی عجمِ ام اعت ٍ عجك فزهَل سیز هحبعجِ هیؽَد:
() 5
وِ و هختقبت هىبى عختی خوؾی اهیي خویذگی در عجمِ ام در عیغتن هختقبت (
و

) ّغتٌذ.

هختقبت هزوش عختی خوؾی ّغتٌذ ٍ عجك راثغِ سیز هحبعجِ هیؽًَذ:

() 6
() 7
ٍ

عختی هؼبدل ثزؽی عجمِ ثزای لبة در خْبت

ثزای الوبىّبی لبة وِ ؽبهل عتَى ٍ

ٍ ّغتٌذ.
عجك فزهَل سیز هحبعجِ هیؽَد:

تیز ّغتٌذ

() 8

هؼزف خوغ هوبى ایٌزعی عتَى ّب ثِ اسای ارتفبع ٍاحذ در عجمِ ام لبة،

وِ

هؼزف خوغ

هوبى ایٌزعی ّز تیز ثِاسای عَل ٍاحذ در یه عجمِ اس لبة ام اعت.
عختی پیچؾی عٌت ًٍبًت عجمِ ام اعت ٍ عجك فزهَل سیز هحبعجِ هیؽَد:
( )9

وِ

ٍ

هختقبت هزوش عختی خوؾی ووزثٌذ ام عجمِ ام در عیغتن هختقبت

هؼبدلِّبی ( )3-3حل ؽًَذ ثب تَخِ ثِ

،

((31

)

()11
()32

ٍ

ٍ

عجك فزهَلّبی سیز ثِ دعت هیآیٌذ:
)+

)
)

ّغتٌذ .سهبًی وِ

)+
)+

وِ در آى:
()33

ٍ

ٍ
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وِ ضزایت ثبثتّبی اًتگزالی ّغتٌذ ،ثب اعتفبدُ اس هؼبدلِّبی ( )31(ٍ )33(ٍ )32ساٍیِ چزخؼ در خْتّبی
ٍ

( ٍ ) ،همذار پیچؼ ( ) ،هوبى در خْبت

ًیزٍّبی ثزؽی در خْت ّبی

ٍ

ٍ

(

ٍ

) ٍ پیچؼ

(

ٍ

) ٍ هوبى دٍعزفِ )

ثزای عجمِ ام عجك فزهَلّبی سیز هحبعجِ

هیؽًَذ:
()34

(

()35

(

()36
(
()37
(
()38
(
()39
() 21
()23
()22
هؼبدلِ ( )23فزم هبتزیغی هؼبدالت ( )34( ٍ )32( ٍ )31تب ( )22را ًؾبى هیدّذ:

()23

وِ

ٍ

ٍ

ٍ

سیز هبتزیظ ّبی

(،

ٍ ثِ فَرت سیز تؼزیف هیؽًَذ:
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()24

()25

()26

()27

در ًمغِ آغبس عجمِ ثزای=0

هؼبدلِ ( )23ثِ فَرت سیز ًَؽتِ هیؽَد:
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()28

سهبًی وِ ثزدار

اس فزهَل ( )28ثِ دعت آهذُ در هؼبدلِ ( )23خبًؾیي هیؽَد ٍ هؼبدلِ ( )29ثِ دعت هیآیذ:

()29

در هؼبدلِ ()29

هؼزف هبتزیظ اًتمبل عجمِ ثزای

=

اعت .هبتزیظ اًتمبل عجمِ ثِدعت آهذُ اس فزهَل

( )29ثزای آًبلیش دیٌبهیه لبة ثب پالى ًبهتمبرى اعتفبدُ دارد .اس ایي رٍ ثب در ًظز گزفتي ًیزٍّبی ایٌزعی در تزاس
عجمبت راثغِ ثیي عجمبت ٍ ( )i +1ام ثب هؼبدلِ هبتزیظ سیز ًؾبى دادُ هیؽَد :
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()31

وِ در آى

خزم عجمِ ام ٍ

فزوبًظ عجیؼی عیغتن ّغتٌذ ٍ

ؽؼبع صیزاعیَى اعت وِ اس فزهَل سیز

هحبعجِ هیؽَد:
() 31
اثؼبد هحل هزوش ٌّذعی ّغتٌذ ٍ عجك فزهَلّبی سیز هحبعجِ هیؽًَذ :

ٍ
()32
()33
(

ٍ ) هىبى هزوش ٌّذعی

هیؽَد:
()34

در عیغتن هختقبت( ٍ ) ،هبتزیظ دیٌبهیىی اًتمبل ثب

ًؾبى دادُ
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رٍاثظ خبثدبیی ًیزٍّبی داخلی اس پبیِ تب ثبالی عبختوبى عجك فزهَلّبی سیز پیذا هیؽًَذ:

()35

ؽزایظ هزسی تیز هؼبدل:
)6
)12

)5
)11

)4
)10

سهبًی وِ ؽزایظ هزسی در هؼبدلِ ( )35اػوبل هیؽَد ثزای حل غیز ثذیْی

)2
)8

)3
)9

هؼبدلِ ( )36وبرثزد دارد:

()36

همبدیز

وِ دتزهیٌبى فَق را ففز هیوٌٌذ ،فزوبًظّبی عجیؼی عبسُ دیَار ًبهتمبرى ّغتٌذ.

 .3فزآیٌذ هحبعجِ
 )1فلجیت هؼبدل ّز عجمِ ثب اعتفبدُ اس ٌّذعِ ٍ خَاؿ هَاد عبسُ هحبعجِ هیؽَد.
 )2هبتزیظ اًتمبل عجمِ ثزای ّز عجمِ ثب اعتفبدُ اس فلجیت هؼبدل هحبعجِ هیؽَد .
 )3عیغتن هبتزیظ اًتمبل ثب اعتفبدُ اس هبتزیظّبی اًتمبل عجمِ ٍ ًیزٍّبی ایٌزعی هَثز تزاس عجمبت ثب رٍػ
هؾخـ ؽذُ در ثخؼ  2ثِ دعت هیآیذ.

)1
)7
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 )4هؼبدلِ غیز ثذیْی ثذعت آهذُ ثب اعتفبدُ اس هؼبدلِ (ً )36تیدِ اػوبل ؽزاثظ هزسی اعت.
 )5فزوبًظّبی ساٍیِای ٍ پزیَدّبی هزثَط ثب ووه یه رٍػ ثذعت آهذُ اس آًبلیش ػذدی پیذا هیؽًَذ.
 )6هذ ّب ثب ووه فزوبًظ ساٍیِ ٍ هؼبدلِ ( )33یبفت هیؽَد.
ً )7زخ خزم هَثز ٍ فبوتَر هؾبروت ثب اعتفبدُ اس هذّب ثذعت هیآیٌذ.
ثب اعتفبدُ اس عیف ؽتبة ٍ خبثدبیی ثذعت آهذُ اس ثجت سلشلِ یب عزاحی عیف اس وذ ّب ،خبثدبیی ٍ
ًیزٍّبی داخلی ثب اعتفبدُ اس خزم هَثز ٍ فبوتَر هؾبروت ثذعت هیآیذ.

 .4هثبل ػذدی
در ایي ثخؼ اس همبلِ یه هثبل ػذدی حل ؽذُ ثب ثزًبهِ  MATLABثِ هٌظَر ثزرعی اثي رٍػ ارائِ ؽذُ اعت،
عپظ ًتبیح ثب آًچِ وِ در وتبةّبی دیگز آهذُ اعت همبیغِ هیؽَد.
هثبل :یه عبسُ لبة -دیَار هؼوَلی ًبهتمبرى ثِ تدشیِ ٍ تحلیل ؽذُ اعت (ؽىل  )3عبسُ  31عجمِ ثب ارتفبع
 H=90هتز ٍ اثؼبد آى  L=42هتز ٍ b=24هتز اعت .ؽبهل  8دیَار ثب ضخبهت  0.25هتز ٍ لبة ثب هذٍل االعتیه
 ٍ E=20*106چگبلی وف  ρ=2.3 kg/m3اعت .خَاؿ هَاد در خذٍل  3دادُ ؽذُ اعت.
فزوبًظّبی عجیؼی هحبعجِ ؽذُ ثب ایي رٍػ ثب ًتبیح همبیغِ ؽذُ در خذٍل  2ارائِ ؽذُ اعت.

خذٍل(ٍ .)1یضگی عبختبری عبسُّبی دیَار – لبة ًبهتمبرى
ٍیضگی ّبی عبختبری

999/7*136 kNm2
574/53*136 kNm2
264/22*139 kNm4
274/29*133kN
297/14*133KN
43/54*136kNm2
7/81m
7/63m
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355/41 m
17/726 m

خذٍل ( .)2همبیغِ فزوبًظّبی عجیؼی در هثبل 1
ETABS

Ng & Kuang

رٍػ ارائِ ؽذُ
mode

1/163 1/587 2/437 1/197 1/539

2/362

1/128 1/543

1

5/799 7/655 12/34 5/898 7/313 11/64

11/94

5/611 7/435

2

2/29

3 15/337 19/89 29/333 15/317 23/26 33/13 14/77 19/45 31/35

ؽىل (:)2همبیغِ فزوبًظّبی عجیؼی اٍلیي هذ

ٌپىجمیه کىفراوس ملی زلسلٍ ي ساز
 جُاد داوشگاَی استان کرمان، 3393ٌ اردیبُشت ما4  ي3

همبیغِ فزوبًظّبی عجیؼی دٍهیي هذ:)3( ؽىل

 ًتیدِ گیزی.5
در ایي همبلِ تدشیِ ٍ تحلیل ارتؼبػ عبسُّبی دیَار– لبة ثزؽی ًبهتمبرى ثب اعتفبدُ اس رٍػ هبتزیظ اًتمبل ثذعت
 هؼبدالت. در ایي رٍػ فزك هیؽَد وِ ول عبسُ یه تیز وَپل هؼبدل ثزؽی– خوؾی اعت.آهذُ اعت
-دیفزاًغیل حبون تیز هؼبدل ثب اعتفبدُ اس رٍػ سًدیزُ ثذعت هیآیٌذ ٍ در غبلت هبتزیظ اًتمبل عجمِ هغزح هی
 فزوبًظّبی عجیؼی ثب اػوبل ؽزایظ. ثب اعتفبدُ اس هبتزیظ اًتمبل ًیزٍّبی ایٌزعی عیغتن ثذعت هیآیذ.ؽًَذ
ٍ ُ در اًتْبی همبلِ ثزای ارسیبثی رٍػ ارائِ ؽذُ یه هثبل ثب اعتفبدُ اس ثزًبهِ هتلت حل ؽذ،هزسی ثذعت هیآیٌذ
. وِ هغبثمت خَثی را ًؾبى هیذّذ،ًُتیدِ ثب وتبةّبی دیگز همبیغِ ؽذ
 ایي رٍػ.در ایي رٍػ خَاؿ عبختبری عبسُ هتغیز ّغتٌذ ٍ هثبل ّبی ػذدی هختلفی هیتَاًٌذ ثب آى حل ؽًَذ
.ثِ اًذاسُ وبفی دلیك ٍ عبدُ اعت وِ ّن در هزحلِ عزاحی وبرثزد دارد ٍ ّن در تدشیِ ٍ تحلیل ًْبیی
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