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 لاتٟای ذٕكی فٛالزی تا ؾیؿتٓ ؾتٖٛ زضذتی وٝ تٝ ضفتاض ِطظٜ ای ٚ عطاحیضارغ ٌعاضـ حاضط اعالػات ٚ ٘ىاتی ضا 

تٝ تس٘ٝ  واضذا٘ٝتىٝ ٞای وٛچه اظ تیط زض زض ایٗ ؾیؿتٓ   . ػٕٛٔا زض اؾىّت ؾاذتٕاٖ اؾتفازٜ ٔیكٛ٘س ، اضائٝ ٔیىٙس

 ٔی قٛز. پیچ ئٓزض فانّٝ تیٗ زٚ تىیٝ ٌاٜ تٝ تس٘ٝ انّی ؾتٖٛ لا افمی ٔیا٘ی تیط رعء قسٜ ا٘سؾتٖٛ انّی رٛـ زازٜ 

 اؾت. (واضذاٟ٘ٝٔطٜ )زض ٔحُ( ٚ رٛـ )زض  ٚ ایٗ ٘ٛع اؾىّت پیچ ؾیؿتٓ ؾاظٜ ایتٙاتطایٗ 

 .لاتٟای ذٕكی فٛالزی ٚیػٜ تا ؾیؿتٓ ؾتٖٛ زضذتی اؾت ی حطظٜ ای ٚ عطاِ ٘ىتٝ ٟٔٓ زض ایٗ ٌعاضـ تط ضفتاض
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 هقذهه :

تٝ  تؿتٝ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت. 1-1اؾت وٝ زض قىُ  ییىی اظ ا٘ٛاع ضایذ ؾیؿتٓ ٞای اؾىّت فّعی لاتٟای ذٕك

 ٚ ٔؼِٕٛی زؾتٝ تٙسی ٔیكٛ٘س. ٚیػٜلاتٟای فّعی ذٕكی تٝ زٚ زؾتٝ  كاٖقىُ پصیطی ذانیت

تاض را٘ثی اؾت. ایٗ لاتٟا عٛضی عطاحی ٔیكٛ٘س وٝ  تحت احط٘كاٖ زٞٙسٜ ضفتاض ؾٕثّیه ٞط زٚ زؾتٝ لاتٟا  1-2قىُ 

ظِعِٝ ٔماْٚ تاقس.  َٛزاضای لاتّیت قىُ پصیطی تاال تاقس تا زض ٔماتُ تغییط قىُ ٞای غیط اضتزاػی ٘اذٛاؾتٝ زض ع

ایزاز ی غیط اضتزاػی تاػج افعایف زٔپیًٙ ٚ واٞف نّثیت ؾاظٜ زض ٘تیزٝ ٘یطٚٞای ِطظٜ ای ایٍٙٛ٘ٝ تغییط قىُ ٞا

 قسٜ زض ؾاظٜ اؾت.

ٔی زٞٙس تا لاتٟای ذٕكی ٚیػٜ تطای ٘یطٚٞای ِطظٜ ای وٛچىتط اظ لاتٟای ذٕكی اراظٜ آییٗ ٘أٝ ٞا  ٘تیزٝتٝ ػٙٛاٖ 

 ٔؼِٕٛی عطاحی قٛ٘س .

 

 (1-1(                                                                  )قى1ُ-2)قىُ                  
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ایاِت واِیفط٘یا لطاض  ٔٛضز تٛرٝ عطاحاٖ ٚ ٟٔٙسؾاٖرٛقی اتهاالت لاتٟای تا  1994٘ٛضحطیذ زض ؾاَپیف اظ ظِعِٝ 

تٝ عٛض ٔىطض زض ٔٙاعك ظِعِٝ ذیع یه  عطاحی تٛزٜ اؾت .ٚ ؾِٟٛت زض  یالتهاز نطفٝ رٛیی وٝ تیكتط تٝ ؾثةزاقتٙس

 تسٚیٗ ٚ ؾاذتٝ قس.زیسٜ ٔی قٛز  1-3وٝ زض قىُ اؾتا٘ساضزرٛقی ذٕكی  اتهاَ

 ٘كاٖ زازٜ قسٜ 1-3ایٍٙٛ٘ٝ لاتٟای ذٕكی رٛقی وٝ زض قىُ ذؿاضت تطای حاَ ظِعِٝ ٘ٛضحطیذ تاػج ایزاز تٝ ٞط

٘یع تٛز٘س .اٌطچٝ فمظ زض تؼساز وٕی اظ  ٔكاتٟی ذغطاتزاضای وثٛتٝ غاپٗ ظِعِٝ ٞای زیٍط اظ لثیُ ظِعِٝ ،قس . ؾتا

ٞط چٙس ٌٛ٘ٝ ٚیطا٘ی زض عی ٚلٛع ظِعِٝ ٘ٛضث ضیذ زض ؾاظٜ ٞای فٛالزی ٔكاٞسٜ ٍ٘طزیس اؾىّت ٞا اتفاق افتازٜ اؾت. 

٘أٝ ٞای عطاحی ضا ِیىٗ ذطاتی ٞا ٚ تطن ٞای تٝ ٚرٛز آٔسٜ زض اتهاالت لاب ذٕكی ، زؾت ا٘سضواضاٖ تسٚیٗ آییٗ 

ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای تط آٖ زاقت تا تا وٕه ٟٔٙسؾاٖ ٚ ٔحمماٖ ٘ؿثت تٝ ضٛاتظ عطاحی اتهاالت ذٕكی تزسیس ٘ظط وٙٙس. 

تیكٕاضی اظ ذطاتی ٞا زض عَٛ ظِعِٝ ٘ٛضث ضیذ ٌعاضـ ٌطزیس . تطن ٞایی وٝ زض ٘عزیىی تاَ پاییٙی تیط ٌؿتطـ ٔی 

  ٞا تیكتط زض ٘عزیىی پكت تٙس ٚ زض ٔحُ ضیكٝ رٛـ لطاض زاقتٙس .یاتٙس اظ ٕٞٝ تیكتط ٔكاٞسٜ قس . ایٗ تطن 

 

 (1-3)قىُ 
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 ٘ٛع ؾتٟٛ٘ای زضذتی اؾت. یىی اظ واضآٔس تطیٗ ؾیؿتٓ ٞای اؾىّت زض ا٘ٛاع ظٔیٙٝ رٛقی ٚ پیچی ،

تٝ فٛت زض واضٌاٜ  4تا  2زض یه ؾیؿتٓ ؾتٖٛ زضذتی ارعا وٛتاٜ ٕٞا٘ٙس تیط ٞای حٕاَ وٝ تغٛض ٔؼَٕٛ تا عَٛ 

ة ؾتٖٛ زضذتی زض ٔحُ رع ٔیا٘ی تیط افمی تٝ ا٘تٟای تیطوٟا پیچ هتٙاتطایٗ پؽ اظ ٘ ؾتٖٛ انّی رٛـ زازٜ ٔیكٛ٘س .

 ٕ٘ٛ٘ٝ ای ذال اظ ؾتٟٛ٘ای زضذتی ٚ لاتٟای ذٕكی قىُ پصیط اؾت. 1-4ٔیكٛز. قىُ 

تس٘ٝ تٝ اؾت.رٛـ تیطوٟا  زض واضٌاٜ پیچی ٚ اتهاَؾتٟٛ٘ای زضذتی ٔغطح زض ایٗ ٌعاضـ اظ ٘ٛع رٛـ واضذا٘ٝ ای 

 ویفیتٟای تاال ٚ رٛقٟای التهازی ٚ ٘یع تاظزیس آؾاٖ اؾت. تٝ ٔٙظٛض زؾتطؾی تٝؾتٟٛ٘ای انّی تغٛض ٔؼَٕٛ 

 ٚ ٘هة آؾا٘تطی زاض٘س .اؾت ٘هة تیطوٟای پیچی التهازی تط ٕٞچٙیٗ 

 

 

 (1-4قىُ )
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 درختی تز اساس دیتیل وغله ای  تا سیستن ستوىانواع قاتهای خوطی 

اتهاالت ٚنّٝ ای ٚ ؾتٟٛ٘ای زضذتی تٝ تیط انّی ٔیتٛا٘س وأال پیچ ٌطزز ، رٛـ زازٜ قٛز ٚ وأال پیچی یا وأال 

 رٛقی تاقٙس.
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 ستوى درختی تزاساس انؼغاف پذیزی سیستن تافوالدی انواع قاتهای خوطی 

ٔؼِٕٛی تمؿیٓ ٔماْٚ تا ؾتٟٛ٘ای زضذتی ٔیتٛا٘ٙس تٝ زٚ زؾتٝ ٚیػٜ ٚ ٞط لاب ذٕكی فٛالزی ، لاتٟای ذٕكی  ٔا٘ٙس

 .قٛ٘س 

 ا٘ؼغاف پصیط: ٚیػٜ لاتٟای ذٕكی

پیچكی ارعاء  -عٛضی عطاحی ٔی قٛ٘س تا اظ قىؿت تطز ٚ وٕا٘ف ٔٛضؼی ٚ را٘ثی اتهاالت ٚ ارعا ایٗ زؾتٝ لاتٟا 

 اؾىّت ٚ اتهاالت رٌّٛیطی قٛز .

ت قسٖ پیسا ٔیىٙٙس ٚ ؾرت تط ٔیكٛ٘س أا ا٘ؼغاف پصیطی رٔؼِٕٛی تٕایُ تٝ ؾزض حاِت ٔؼَٕٛ لاتٟای ذٕكی 

 وٕتطی ٘ؿثت تٝ ٌطٜٚ ٚیػٜ زض قطایظ یىؿاٖ پیسا ٔیىٙٙس.

فٛالز ، وٕا٘ف ٔحّی ، تؿّیٓ تطای زؾتیاتی تٝ ا٘ؼغاف پصیطی تاال ذغط ٚرٛز قىّی اظ ِغعـ  زض لاتٟای ذٕكی ٚیػٜ

تایؿتی اظ  افتازٜ زض زاذُ اتهاالت تیط انّی یا ٔفهُ پالؾتیىی ٚرٛز زاضز. غیط اضتزاػی ٔحسٚز قسٜ ٚ تٝ تاذیط

ضا ذطاب وٙس رٌّٛیطی ٌطزز. ایٗ ٘ٛع زؾتٝ تٙسی ضفتاض  ؾیؿتٓ رصب تاض حمّیقىؿت زض ٞط تركی وٝ ٔی تٛا٘س 

 ٝ تٝ ؾیؿتٓ ا٘ؼغاف پصیط اؾت.یؾیؿتٓ قث

زؾتٝ ٚیػٜ اتهاالت لاتٟای ذٕكی ی تٛنیٝ وطزٜ ا٘س وٝ زض ٞای فٛالزتطاؾاؼ ٔغاِؼاتكاٖ تط اؾىّت   ٘ازض ٚ آؾتا٘ٝ

ضازیاٖ ٚرٛز زاقتٝ تاقس . تؼالٜٚ ،ِٔٛف پیكٟٙاز وطزٜ اؾت وٝ ظطفیت 33/3حسالُ ٔمساض ا٘ؼغاف پصیطی تایؿتی 

ضازیاٖ تاقس. ایٗ ٔؼیاض 75/3اتهاَ ذٕكی قىُ پصیط حسالُ تایؿتی یه چطذكی قىُ ٞای غیط اضتزاػی تطاوٕی اظ 

 وٛتاٜ اتهاالت اؾت.  ؾیىُ ٞای ذؿتٍیطی پیكٟٙاز قسٜ تطای اعٕیٙاٖ وافی اظ تحج تاذی
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ٔماْٚ زؾتٝ تٙسی ٌطزز ضطیة واٞف زض عطاحی ِطظٜ ای _لاب تٙسی تتٛا٘س زض زؾتٝ لاِثٟای ذٕكیؾیؿتٓ ٍٞٙأیىٝ 

 ٔٛضز اؾتفازٜ لطاض ٔیٍیطز. UBC94عطاحی ِطظٜ ای  آییٗ ٘أٝتا تٛرٝ تٝ  12ٔؼیٗ ٔمساض تٝ 

 لاتٟای ذٕكی ٔؼِٕٛی:

٘تظاض زاقت وٝ لاب ٔٛضز اآٍ٘اٜ ٕ٘یتٛاٖ  لاتٟای ذٕكی ٚیػٜ ضا ٘ساقتٝ تاقسٔمتضیات اٌط یه لاب ذٕكی فٛالزی 

زؾتٝ ٔؼِٕٛی لاتٟای  ٔا٘ٙس ِطظٜ ایعطاحی  آییٗ ٘أٝ٘كاٖ زٞس ٚ ٕٞچٙیٗ عثك اظ ذٛز  ٘ظط یه ضفتاض قىُ پصیط

 ذٛضقىُ پصیطی پیچكی وافی ٘یاظ زاضز وٝ آٖ ضا زض ٞٓ تٝ ٔمساضی ٞٙٛظ  ٝ تٙسی ٌطزیسٜ ا٘س.زؾتٝ ٔؼِٕٛیذٕكی زؾت

ٔمتضی ٌطفتٝ قسٜ تطای قىُ پصیطی  ٘ظطزض ٔمساضوٙس ٚ ٕٞچٙیٗ ایٗ  6تط تا اعطاحی تا اؾتفازٜ اظ ضطیة واٞف تط

اتهاالت اتهاالت تیكتطٛز ٔمازیط لاتُ اعٕیٙاٖ تىاض ٌطفتٝ قسٜ تطای ٌطٜٚ ٔؼِٕٛی اؾت پیكٟٙاز قسٜ اؾت وٝ زض ٘ث

 اؾت. ضازیاٖ 32/3قىُ پصیطی پیچكی حسالُ تٝ ٔمساض ایؿتی یه لاتٟای ذٕكی ٔؼِٕٛی ت

 پیكٟٙاز قسٜ اؾت. ضازیاٖ 1/3تطاوٕی زض حسالُ ؾیىُ ٞای ظطفیت پیچكی 

تٙاتطایٗ ٔی تٛاٖ آ٘طا  ٔماْٚ زؾتٝ تٙسی ٌطزز._ٕٞچٖٛ لاب ذٕكی تٛا٘سٕ٘ی  ؾیؿتٓ لاب تٙسیٍٞٙأیىٝ یه 

زض ٘ظط  6ٔمساض ضطیة واٞف ٔغاتك آییٗ ٘أٝ عطاحی ِطظٜ ایٙسی وطز وٝ تزؾتٝ لاب ذٕكی ٔؼِٕٛی  ٕٞچٖٛ

ی لاتٟای لاتٟای ذٕكی ٔؼِٕٛی تمطیثاً ٘هف ٔمساض زض ٘ظط ٌطفتٝ قسٜ ضطیة واٞف تطای   UBC94 ٌطفتٝ ٔی قٛز

  ٚیػٜ ٔی تاقس .ذٕكی 

اؾتفازٜ ٘ىطزٜ ا٘س لاتٟای ذٕكی ٔؼِٕٛی یىؿاٖ ا٘س وٝ  ؾاذتٕاٖ ٞایعطاحی ٘یطٚٞای ِطظٜ ای تطای  ٘تایذ تٙاتطایٗ

 زض آٟ٘ا اؾتفازٜ قسٜ اؾت.ؾاذتٕاٖ ٞایی اؾت وٝ اظ لاب ذٕكی ٚیػٜ تمطیثا زٚ تطاتط 
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 :قاتهای خوطی تا ستونهای درختی تزاساس غلثیت 

 ظیط تمؿیٓ تٙسی ٔی قٛ٘س:فٛالزی تٝ ؾٝ زؾتٝ لاب ذٕكی ٚیػٜ تطاؾاؼ ؾرتی ٌطٜٚ 

 (نّة )وأال ٟٔاض قسٜ-1

 ٘یٕٝ نّة )تمطیثا ٟٔاض قسٜ(-2

 ا٘ؼغاف پصیط  -3

تٝ  mایٗ پاضأتطٞا تٝ عٛض ٔىطض تطای ؾرتی پیچكی ٘ؿثی یه تیط حٕاَ ٚ اتهاالت آٖ تٝ واض ٌطفتٝ قسٜ ا٘س، ٔمساض 

 طیف قسٜ اؾت :قىُ ظیط تؼ

  
  

 
  

 
 
 

( ؾرتی پیچكی اتهاالت ٚ )   )
  

 
( فانّٝ تیٗ زٚ تىیٝ ٌاٜ را٘ثی تیط اؾت . تطای   ( ؾرتی پیچكی تیط اؾت. )  

% فانّٝ تیٗ زٚ تىیٝ ٌاٜ اؾت ، 15ؾیؿتٓ ؾتٖٛ ٞای زضذتی وٝ عَٛ تیط ا٘تٟایی رٛـ زازٜ قسٜ تٝ ؾتٖٛ وٕتط اظ 

ٚنّٝ ٕ٘ی تٛا٘س احط ٟٕٔی تط ضٚی ؾرتی تیف اظ حس عَٛ تیٗ زٚ تىیٝ ٌاٜ زاقتٝ تاقس .تٙاتطایٗ  ا٘ؼغاف پصیطی ٚضق

% اظ عَٛ تیٗ زٚ 15زض عَٛ عطاحی تطای اعٕیٙاٖ اظ ایٙىٝ ؾتٖٛ زضذتی یه لاب نّة اؾت ، عَٛ تیط ا٘تٟایی تایس 

 تىیٝ ٌاٜ وٕتط تاقس . 
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 ط ٘ٛع لاب ، تٝ قىُ ظیط زض ضٚاتغی ذال زؾتٝ تٙسی ٔی قٛ٘س :ؾرتی پیچكی لاتُ لثَٛ تطای ٞط ٘ٛع اتهاَ زض ٞ

γلاب نّة :       

         لاب ٘یٕٝ نّة :  

γلاب ا٘ؼغاف پصیط :        

 ٘كاٖ زٞٙسٜ ؾرتی پیچكی ٘ؿثی ٚضق ٚنّٝ ٚ تیط اؾت وٝ ٔمساض آٖ تطاتط اؾت تا :  γوٝ 

  
  

 
  

 
 
 

% فانّٝ تیٗ زٚ تىیٝ ٌاٜ تاقس ، پاضأتطٞای   ٚ   زض ٔؼازالت تاال ذیّی 15تٙاتطایٗ اٌط عَٛ تیط ا٘تٟایی وٕتط اظ 

 ٘عزیه تٝ ٞٓ ٞؿتٙس ٚ تمطیثاً ٔی تٛاٖ ایٗ زٚ ضا تطاتط فطو وطز . تٙاتطایٗ زاضیٓ :

    
  

 
  

 
 
 

 ( ؾرتی پیچكی ٚضق ٚنّٝ ٔی تاقس .  زض ٔؼازالت تاال )
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 سٞسٔی ؾرتی پیچكی ٘ؿثی ٘كاٖاالت ٚ تیط زض لاتٟا ضا تط اؾاؼ پیچكی اته –ؾٝ ٘احیٝ اظ ضفتاض ذٕكی  1-6قىُ 

 

 (1-6)قىُ                                                     

زؾتٝ تٙسی تاال تٟٙا تط اؾاؼ  ؾرتی پیچكی اضتزاػی اتهاالت ٚ تیط زض فانّٝ ٔٙفطز تیٗ زٚ تىیٝ ٌاٜ ٟٔاض تیط اؾت . 

تٝ ٞط حاَ ظطفیت ذٕكی پالؾتیه اتهاالت ٚ تیط ٘یع تایؿتی زض زؾتٝ تٙسی فانّٝ تیٗ زٚ تىیٝ  زض عطاحی ِطظٜ ای

ٌاٜ ٟٔاض تیط تهٛض ٌطزز . تطای تمؿیٓ تٙسی لاتٟای ذٕكی تا ؾتٖٛ ٞای زضذتی ٕٞا٘ٙس ٌطٜٚ نّة یا ٘یٕٝ نّة یه 

 ٝ قىُ ظیط تؼطیف ٔی ٌطزز:پاضأتط تایؿتی قأُ اؾتحىاْ ذٕكی ٘ؿثی تیطٞا ٚ ٚضق ٞای ٚنّٝ تاقس وٝ ت

  
   

   
 

 تٝ تطتیة ظطفیت ٞای ذٕكی پالؾتیه اتهاالت ٚ تیط ٞؿتٙس .    ٚ     وٝ 

زض لاب ٞای ذٕكی ؾٙتی وٝ اتهاالت تیط تٝ ؾتٖٛ زض پیكا٘ی ؾتٖٛ تٛز٘س ، تا تطویة احطات نّثیت تیط ٚ ٚضق ٞای 

٘یٕٝ نّة ٔی تٛا٘س زٚتاضٜ ا٘زاْ قٛز تا قأُ احطات پیكطفتٝ آٖ ٘یع ٚنّٝ ، تؼطیف لاب ٞای ؾتٖٛ زضذتی نّة ٚ 

 تاقس .
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 پؽ زاضیٓ : 

αٚ                 زض لاب نّة :                                 

αیا                   زض لاب ٘یٕٝ نّة :                       

             زض لاب ا٘ؼغاف پصیط :           

تطای ٞط  αٚ   ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت . تٛرٝ زاقتٝ تاقیس وٝ  1-7طیف پاضأتطٞای ٔرتّف ٔؼازالت تاال زض قىُ تؼ

فانّٝ ای ٔاتیٗ زٚ تىیٝ ٌاٜ ٟٔاض تیط تؼطیف قسٜ اؾت . ٔؼٕٛالً زض لاب ٞای ذٕكی فٛانُ ٔتٙٛع تیٗ تىیٝ ٌاٞی 

زض ؾطاؾط لاب ٚرٛز زاضز . پیكٟٙاز قسٜ اؾت وٝ زض عطاحی     ٚ     ( ٚ ظطفیت ٞای ذٕكی    عَٛ ) 

 تطای فانّٝ تیٗ تىیٝ ٌاٞی ٚؾظ اضتفاع عثمات لاب تاقس .  αٚ   ٔیاٍ٘یٗ ٔمساض  α ٚ  ٔمازیط

 

 (1-7)قىُ 
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زض ٌصقتٝ ؾیؿتٓ ؾتٖٛ ٞای زضذتی ، لاب ٞای نّة تٛز٘س . زض ایٗ لاتٟا ٚضق ٞای ٚنّٝ تیط لٛی تط اظ تیطٞای 

ٔیا٘ی ضاتظ عطاحی ٔی قس٘س . زض ٘تیزٝ پؽ اظ ٘هة ، ٚضق ٞای ٚنّٝ تیط ٘مف انّی ضا زض ػّٕىطز ِطظٜ ای لاب 

 تاظی ٕ٘ی وطز٘س . 

تیط تٝ ٔٙظٛض وٙتطَ ٚ تٟثٛز ػّٕىطز ِطظٜ ای لاب ٞای ذٕكی ٘یٕٝ تٛؾظ آؾتا٘ٝ انُ تٝ واضٌیطی ٚضق ٞای ٚنّٝ 

 نّة تا ؾیؿتٓ ؾتٖٛ زضذتی پیكٟٙاز قس . 

زض ؾیؿتٓ پیكٟٙاز قسٜ اتهاالت پیچ قسٜ تیط زٚض اظ تط ؾتٖٛ لطاض ٌطفتٝ ا٘س . تٝ وٕه اؾتفازٜ اظ اتهاالت ٘یٕٝ نّة 

ٔی تٛا٘س تٝ آؾا٘ی تطای واٞف ٘یطٚٞای ِطظٜ ای تٙظیٓ ؾرتی ، اؾتحىاْ ، ا٘ؼغاف پصیطی ٚ ظطفیت اتالف ا٘طغی 

 ٌطزز ، تطای ٔحسٚز وطزٖ تغییط ٔىاٖ ، تطای ؾغٛح لاتُ پصیطـ ٚ تطای تٟثٛز ػّٕىطز ِطظٜ ای .

یه تحمیك رسیس اظ اؾتا٘ساضز نّة ٚ ؾیؿتٓ ٞای ؾتٖٛ زضذتی ٘یٕٝ نّة پیكٟٙاز قسٜ ، ٘كاٖ زازٜ اؾت وٝ  

 ة تغٛض تاِمٜٛ لاتُ اعٕیٙاٖ ٚ التهازی تط اظ ؾیؿتٓ ٞای زیٍط زض ٔماتُ ِطظـ اؾت.ؾیؿتٓ ؾتٖٛ زضذتی ٘یٕٝ نّ

یىی اظ ٔعایای انّی ؾیؿتٓ ؾتٖٛ زضذتی ٘یٕٝ نّة ٘ؿثت تٝ لاب ذٕكی ایٗ اؾت وٝ اتهاالت ٘یٕٝ نّة زض ٔحُ 

اظ اتهاالت رٛـ زازٜ  ٚنّٝ تیطٞا ٚ ذاضد اظ ٘احیٝ پالؾتیه پیچ ٌطزیسٜ ٚ ٔی تٛا٘س ٕٞا٘ٙس یه فیٛظ ػُٕ وطزٜ ٚ

قسٜ زض تط ؾتٖٛ ٞا زض ٔحسٚزٜ ٔٙغمٝ تحطا٘ی ٔحافظت وٙس. تؼالٜٚ اؾتفازٜ اظ اتهاالت ٘یٕٝ نّة ٔی تٛا٘س زٔپیًٙ 

ضا واٞف زازٜ ، زٚضٜ ٘ٛؾا٘ات ضا عٛال٘ی وطزٜ ، ؾرتی ضا تٝ ؾغح ٔٙاؾة واٞف زازٜ ٚ زض ٘تیزٝ ٔی تٛا٘س تاػج 

 ىاٖ ٌطزز.واٞف ٘یطٚٞای ِطظٜ ای ٚ تغییط ٔ
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 تقسین تنذی تزاساس ظزفیت خوطی اػضای هتػل ضذه:

تیط ضؼیف یا  -تٙاتط ظطفیت ذٕكی ٘ؿثی ؾتٖٛ ٞا ٚ تیطٞا ، یه لاب ذٕكی ٔماْٚ ٕٞا٘ٙس ؾیؿتٓ ؾتٖٛ لٛی 

 تاِؼىؽ زؾتٝ تٙسی ٔی ٌطزز .

تیط ضؼیف تغٛض ٔىطض اؾتفازٜ ٔی قٛ٘س ٚ تؿیاضی اظ ٟٔٙسؾیٗ اؾىّت اػتماز زاض٘س وٝ ایٗ  -لاتٟای ؾتٖٛ لٛی 

تاػج ٌؿتطـ اؾتفازٜ  ubc94 ؾیؿتٓ ٞا ضفتاض ِطظٜ ای تؿیاض ذٛتی اظ ذٛز ٘كاٖ ٔی زٞٙس . تیكتط لٛا٘یٗ آییٗ ٘أٝ 

وٝ تط اؾاؼ  MRFs٘كاٖ ٔی زٞس وٝ لاتٟای فٛالزی  تیط ضؼیف ٔی قٛ٘س . تحمیمات رسیس  -اظ فّؿفٝ ؾتٖٛ لٛی 

تیط لٛی ٞؿتٙس  -تیط ضؼیف عطاحی قسٜ ا٘س،تیكتط اظ لاتٟایی وٝ زاضای ؾیؿتٓ ؾتٖٛ ضؼیف  -ؾیؿتٓ ؾتٖٛ لٛی 

حثات ٚ پایساضی اظ ذٛز ٘كاٖ ٔی زٞٙس. زض ایٗ ؾیؿتٓ ظطفیت ذٕكی تیطٞا زض یه اتهاَ ، وٕتط اظ ظطفیت ذٕكی 

تٙاتط ایٗ تحت احط تاضٞای حمّی ٚ تاضٞای را٘ثی ٔفانُ پالؾتیه تٝ قىّی وٝ پیف تیٙی ٔی قس زض  ؾتٖٛ ٞا اؾت .

تیط تٝ ٚرٛز ٔی آیس . یىی اظ ٔعایای ؾیؿتٓ ؾتٖٛ زضذتی ا٘تراب ظطفیت ذٕكی ٔتٙاؾة تا ٚنّٝ ٞای تیط اؾت 

ازٜ قسٜ زض تط ؾتٖٛ ضا تٝ ذاضد اظ ٚنّٝ ٞا ٔی تٛا٘ٙس ٕٞا٘ٙس یه فیٛظ ذٕكی ػُٕ وطزٜ ٚ ٍِٙطٞای ذٕكی تعضي ایز

 ٘احیٝ ضفتاض پالؾتیه تیط ٔٙتمُ وٙٙس .
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 هقذهه

ا٘تظاض ٔی ضفت وٝ ضفتاض لاتٟای ذٕكی ٚیػٜ تا ؾیؿتٓ ؾتٖٛ زضذتی ، قىُ پصیط ٚ ضاضی وٙٙسٜ تاقس ، تطذالف 

تعاضی تؿیاض لسضتٕٙس تطای لاتٟای ذٕكی رٛقی اؾتفازٜ قسٜ لثُ اظ ظِعِٝ ٘ٛضتطیذ ، زض ؾتٖٛ ٞای زضذتی عطاح ا

وٙتطَ ٚ واٞف ضفتاض ِطظٜ ای لاتٟا زض اذتیاض زاضز ، ایٗ اتعاض ٚنّٝ ٞایی اؾت وٝ تط تیط ؾٛاض٘س . ٚنّٝ ٞای تیط ٔی 

تٛا٘ٙس عٛضی عطاحی قٛ٘س وٝ زاضای قىُ پصیطی زِرٛاٜ ٚ ظطفیت ذٕكی ٔزاظ تاقٙس زض ایٙچٙیٗ عطحی زض عَٛ 

فیٛظ قىُ پصیط ضا تاظی وطزٜ ٚ زأٙٝ ی ٘یطٚٞای قأُ ٍِٙط ذٕكی ضا وٝ ٔی تٛا٘ٙس زض ظِعِٝ ٚنّٝ ٞای تیط ٘مف یه 

عَٛ تیط تٛؾؼٝ پیسا وٙٙس ضا ٔحسٚز ٔی وٙس . ٔٙٛط تط اؾتحىاْ ذٕكی ٚ ؾرتی پیچكی ٚنّٝ ٞای تیط زض لاتٟای 

زأٝ تطذی اعالػات پیف ؾتٖٛ زضذتی ضفتاضی قثیٝ تٝ لاتٟای ذٕكی نّة ٚ ٘یٕٝ نّة اظ ذٛز ٘كاٖ ٔی زٞس . زض ا

 تیٙی قسٜ اظ ضفتاض ِطظٜ ای ؾیؿتٓ ٞای ؾتٖٛ زضذتی نّة ٚ ٘یٕٝ نّة تٟیٝ قسٜ اؾت .
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 رفتار لزسه ای پیص تینی ضذه ی قاتهای خوطی ستوى درختی غلة :   

قطط ظیط ضا ٕٞا٘ٙس ٔثاحج لثُ تطای یه لاب ؾتٖٛ زضذتی وٝ ٕٞا٘ٙس لاتٟای نّة زؾتٝ تٙسی قسٜ تاقس تایؿتی زٚ 

 اضضا ٕ٘ایٙس :

                                                                                                                     ٚα    

قطط اَٚ تط ؾرتی پیچكی ٘ؿثی تیط ٚ ٚنّٝ ٞا ٚاتؿتٝ اؾت حاَ آ٘ىٝ قطط زْٚ تٝ اؾتحىاْ ذٕكی ٘ؿثی تیط ٚ 

 ٔطتٛط اؾت .ٚنّٝ ٞا 

اٌط قطایظ تاال ٔٙاؾة تاقٙس آٍ٘اٜ ٚنّٝ ٞای ؾتٖٛ زضذتی ٔماْٚ تط اظ تیط ٞؿتٙس ایٗ تسیٗ ٔؼٙی اؾت وٝ لاب ؾتٖٛ 

زضذتی ٔصوٛض ضفتاضی قثیٝ تٝ لاتٟای قىُ پصیط لسیٕی اظ ذٛز ٘كاٖ ذٛاٞس زاز . تٙاتطایٗ زض ایٗ ٔٛضز ٚنّٝ ٞا قثیٝ 

یه ؾیؿتٓ ؾاظ ٜ ای تا اتهاالت رٛقی واضذا٘ٝ ای ٚ اتهاالت پیچی واضٌاٞی  تٝ فیٛظ ػُٕ ٕ٘ی وٙٙس ٚ ایٗ ؾیؿتٓ

اؾت .پیف تیٙی قسٜ اؾت وٝ زض ٚنّٝ ٞای پیچ قسٜ ِغعـ ٞایی تا ٔمازیط وٛچه ٚ زأٙٝ وٛتاٜ زض عَٛ ظِعِٝ اتفاق 

اػج ٔحسٚز وطزٖ ٚ اتالف ذٛاٞس افتاز . ایٗ ِغعـ ٞا ٔتغیط٘س ٚ زض ٚالغ ٘مف یه اتعاض انغىاوی ضا تاظی ٔی وٙٙس ٚ ت

ا٘طغی ٚ حتی واٞف ٘یطٚٞای ِطظٜ ای ٔی قٛ٘س ٘تایذ آظٔایكٍاٞی ٚ ٔغاِؼات تحّیّی ٘كاٖ زازٜ اؾت وٝ اٌط ِغعـ 

زض احط تاضٞای حمّی ضخ زٞس ٔكىالتی زض تٟطٜ تطزاضی ؾاظٜ ایزاز ٔی قٛز ٚ تاػج تطن ذٛضزٌی إِاٖ ٞای غیط ؾاظٜ 

 حت قطایظ وٙتطَ قسٜ حیٗ ظِعِٝ ضخ زٞس تاػج تٟثٛز ػّٕىطز ِطظٜ ای ٔی قٛز .ای تطز ٔی قٛز أا اٌط ِغعـ ت
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 رفتار لزسه ای پیص تینی ضذه قاتهای خوطی ستوى درختی نیوه غلة:

اٌط زض یه ؾیؿتٓ ؾتٖٛ زضذتی ٞط یه اظ زٚ ٔؼازِٝ ٌفتٝ قسٜ زض تاال اضضا ٘كس٘س ، لاب ٔٛضز ٘ظط ٔی تٛا٘س زض زؾتٝ 

طز ٔغاتك انَٛ فٙی تطای یه لاب ذٕكی ؾتٖٛ زضذتی وٝ رعٚ زؾتٝ ٘یٕٝ نّة زض ٘ظط ٌطفتٝ ٘یٕٝ نّة لطاض تٍی

 ٔی قٛز الظْ اؾت وٝ یىی اظ قطٚط ظیط نسق وٙس :

1)                                                                                          α        ٚ                         

2)                                                                                       α     ٚ                             

زض ؾاِٟای اذیط ضفتاض ِطظٜ ای لاتٟای ذٕكی ؾتٖٛ زضذتی نّة ٚ ٘یٕٝ نّة ٔٛضز ٔغاِؼٝ لطاض ٌطفتٝ ا٘س ، ٔغاِؼات 

لاتٟای ذٕكی ؾتٖٛ زضذتی ٘یٕٝ نّة ػّٕىطز تٟتطی اظ لاتٟای نّة ٔی تٛا٘س  ٘كاٖ زازٜ اؾت وٝ زض حاِت ٔؼَٕٛ

زاقتٝ تاقس . تطای ایٙىٝ لاتٟای ذٕكی ٘یٕٝ نّة قىُ پصیط تاقٙس ٚ ٕٞچٙیٗ ا٘ؼغاف پصیطی ظیازی زض تطاتط تاضٞای 

ٕكی ٘یٕٝ نّة حسالُ غیط ِطظٜ ای ٘ساقتٝ تاقٙس ، پیكٟٙاز قسٜ اؾت وٝ نّثیت ٚ اؾتحىاْ اتهاالت ٚنّٝ زض لاب ذ

 % ٔمساض ٘ظیطـ زض اتهاالت نّة تاقس . ایٗ ٔٛضٛع زض ظیط ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت :73

                                                                        α             ٚ                    
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عطاحی ِطظٜ ای لاب ٞای ذٕكی تا ؾتٖٛ زضذتی ٔكاتٝ عطاحی لاب ٞای ذٕكی تا اتهاالت رٛقی اؾت. اتتسا، 

تاضٞای را٘ثی ِطظٜ ای تا اؾتفازٜ اظ آییٗ ٘أٝ ٞای ٔٛرٛز تؼییٗ ٔی قٛ٘س. زض ٌاْ زْٚ، تاضٞای ِطظٜ ای ٚ حمّی تط ٔسَ 

ٚ راتزایی ٞای ٌطٞی ٔحاؾثٝ ٔی قٛ٘س. زض پایاٖ ارعای اػٕاَ ٔی قٛ٘س ٚ پؽ اظ تحّیُ ؾاظٜ، ٔؤِفٝ ٞای ٘یطٚٞا 

ؾاظٜ ای ) ٔخُ تیطٞا، ؾتٟٛ٘ا، اتهاالت تیط تٝ ؾتٖٛ ٚ ٚنّٝ ٞا(، تطای تحُٕ تاضٞای تؼییٗ قسٜ ، عطاحی ٔی قٛ٘س. تٝ 

ازیط ٔزاظ ػالٜٚ، ٕٞا٘ٙس زیٍط لاب ٞا راتزایی ٞای را٘ثی، ٔحاؾثٝ قسٜ ٚ وٙتطَ ٔی قٛ٘س تا اظ وٕتط تٛزٖ آٟ٘ا اظ ٔم

 اعٕیٙاٖ حانُ قٛز. 

 ( هالحظات عزاحی  3-1

٘رؿتیٗ ٌاْ زض عطاحی ؾیؿتٓ لاب تا ؾتٖٛ  زضذتی، تهٕیٓ ٌیطی زض ٔٛضز ٔحُ ٚنّٝ اؾت. ٚنّٝ ٞای تیط ضا ٔی 

عَٛ زٞا٘ٝ اظ تاض ٔطوعی ؾتٖٛ  8/1تا  13/1تٛاٖ زض ٘مغٝ ػغف تیط، تحت تاض حمّی لطاض زاز. ایٗ ٘مغٝ زض فانّٝ 

تٛنیٝ قسٜ اؾت وٝ ٚنّٝ ٞا زض ٔحّی لطاض ٌیط٘س وٝ لطاض زاضز. تٝ ػالٜٚ ، تا تٛرٝ تٝ ٔحسٚزیت ٞای حُٕ ٚ ٘مُ 

 ٔتط تزاٚظ ٘ىٙس.  5/2ػطو وّی ؾتٖٛ اظ 

تطای اؾتفازٜ اظ فٛایس ؾیؿتٓ ٞای تا ؾتٖٛ زضذتی، پیكٟٙاز قسٜ اؾت وٝ ٚنّٝ ٞای اتهاَ تیط تٝ نٛضت پیچی 

ا ٔٙثغ لاتُ اعٕیٙا٘ی تطای ضفتاض غیط رٛقی یا وأالً پیچی ارطا قٛ٘س. ٚنّٝ ٞای پیچی فٛایس ظیازی زاض٘س. ِغعـ پیچ ٞ

اضتزاػی ٚ اتالف ا٘طغی زض ؾاظٜ ٞای فٛالزی اؾت.  زض نٛضتی وٝ ِغعـ تحت تاضٞای حمّی ضخ زٞس، ٔكىالتی زض 

تٟطٜ تطزاضی ؾاظٜ ایزاز ٔی قٛز ٚ تاػج تطن ذٛضزٌی إِاٖ ٞای غیط ؾاظٜ ای تطز ٔی قٛز. أا اٌط ِغعـ تحت 

 ظِعِٝ ضخ زٞس، تاػج تٟثٛز ػّٕىطز ِطظٜ ای ٔی قٛز. قطایظ وٙتطَ قسٜ ، حیٗ 
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ارعای انّی یه لاتُ ذٕكی تا ؾتٖٛ زضذتی ػثاضتٙس اظ : ) اِف( ٚنّٝ تیط، )ب( تیط، ) د( اتهاالت رٛقی تیط تٝ 

 ی ِطظٜ ای ایٗ ارعا تحج ٔی وٙیٓ. ح) ٞـ( چكٕٝ اتهاَ ٚ )ٚ( نفحٝ پای ؾتٖٛ. زض ازأٝ، زضتاضٜ عطا ؾتٖٛ ،

 واتظ عزاحی اجشای قاب های تا ستوى درختی ( ض3-2

 پیكٟٙاز قسٜ اؾت وٝ ٚنّٝ ٞای تیط تطای اضضای قطایظ ظیط عطاحی قٛ٘س: 

 اِف( ٘یاظی ٘یؿت وٝ ظطفیت ٕٔاٖ پالؾتیه ٚنّٝ تیط تیكتط اظ ظطفیت ٕٔاٖ پالؾتیه تیط تاقس. 

زٚ ٔمساض ظیط تاقس: ٕٔاٖ ٔحاؾثٝ قسٜ زض تطاتط یا تعضٌتط اظ تعضٌتطیٗ  Mpsب( ظطفیت ٕٔاٖ پالؾتیه ٚنّٝ، تایس

 تطاتط ظطفیت ٕٔاٖ پالؾتیه تیط.  1(  a/L2ٔحُ ٚنّٝ یا ) 

 ضازیاٖ زاقتٝ تاقس. 33/3د( ٚنّٝ تایس ٌٛ٘ٝ ای عطاحی قٛز وٝ ظطفیت قىُ پصیطی زٚضا٘ی 

ٚنّٝ تیط تایس تٝ ٌٛ٘ٝ ای عطاحی قٛز وٝ ظطفیت تؿّیٓ زض ٔمغغ وّی ٚضق حاوٓ تاقس. ؾایط ٔٛزٞای ذطاتی ٘ظیط  ز(

ٌؿیرتٍی زض ٔمغغ ذاِم یا ٌؿیرتٍی پیچ، تایس ظطفیت تیكتطی اظ ظطفیت تؿّیٓ زاقتٝ تاقس. اتهاالت تیطٞای 

تطاتط تطـ ٔتٙاظط تا  2/1ٔت تطقی چكٕٝ اتهاَ تایس ا٘تٟایی تٝ ؾتٖٛ تایس ٔماٚٔتی تیكتط اظ تیط زاقتٝ تاقٙس. ٔماٚ

 ، تیطٞای ٔتهُ تٝ چكٕٝ اتهاَ تاقس.  Mpظطفیت ذٕكی ، 

 زض تیطٞا ٚ ؾتٖٛ ٞا تایس ضٛاتظ آییٗ ٘أٝ ٞا ضا زض ٔٛضز لاب ٞای ذٕكی قىُ پصیط ٚیػٜ اضضاء وٙس.  b/t٘ؿثت 

ؾتٖٛ زاقتٝ تاقٙس. نفحٝ  Mp 2/1ظطفیتی تطاتط تا نفحٝ ٞای پای ؾتٖٛ ٌیطزاض تایس تٝ ٌٛ٘ٝ ای عطاحی قٛ٘س وٝ 

 ضازیاٖ ضا تحُٕ وٙس.  33/3ٞای پای ؾتٖٛ ٔفهّی تایس تٝ ٌٛ٘ٝ ای عطاحی قٛ٘س وٝ تتٛا٘ٙس حسالُ زٚضاٖ 
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 ( عزاحی وغله تیز 3-3

ٌاْ ٘رؿت زض عطاحی ِطظٜ ای ٞط اتهاَ، قٙاذتٗ ٔٛزٞای ٌؿیرتٍی ) حاالت حسی( آٖ اؾت. پؽ اظ آٖ تایس 

 ٛزٞای ٌؿیرتٍی تٝ ٌٛ٘ٝ ای ٔطتة قٛ٘س وٝ ٔٛزٞای ٌؿیرتٍی قىُ پصیط ٚ زیٍط ٔٛزٞای ٔٙاؾة، حاوٓ تاقٙس. ٔ

 ٔٛزٞای ٌؿیرتٍی وٝ زض ٚنّٝ اتهاَ تیط ٕٔىٗ اؾت ضخ زٞس، ػثاضتٙس اظ : 

 هودهای گسیختگی ضكل پذیز : 

 اِف( ِغعـ پیچ ٞای تاَ.

 ب( تؿّیٓ زض ؾغح ٔمغغ وّی ٚضق ٞای اتهاَ تاَ.

 د( تؿّیٓ ِٟیسٌی ؾٛضاخ ٞای پیچ ٞا زض تاَ ٞای تیط ٚ ٚضق ٞای ٚنّٝ تاَ. 

 ز( تؿّیٓ زض ؾغح ٔمغغ وّی تیط. 

 هودهای گسیختگی تا ضكل پذیزی هحذود :

 ٜ ( وٕا٘ف ٔٛضؼی ٚضق ٞای ٚنّٝ تاَ.

 ٚ( وٕا٘ف ٔٛضؼی تاَ تیط. 

 ظ( تؿّیٓ تطقی چكٕٝ اتهاَ ؾتٖٛ. 
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  هودهای گسیختگی نسثتاً تزد :

 ح ( قىؿت ٚضق ٞای ٚنّٝ تاَ زض ِثٝ آٖ یا زض فانّٝ پیچ ٞا. 

 ط( قىؿت تطقی تطز ٚضق ٞای ٚنّٝ تاَ .

 ی ( قىؿت تطقی پیچ ٞای تاَ. 

 ن( قىؿت رٛـ ٚضق ٞای تاَ ) زض ٚنّٝ ٞای رٛقی پیچی (. 

 َ( قىؿت زض ؾغح ٔمغغ ذاِم ٚضق ٞای ٚنّٝ تاَ.

 ْ( قىؿت تطقی تطزتاَ ٞای تیطٞا. 

 ٖ( قىؿت تاَ تیطٞا زض ِثٝ یا زض فانّٝ پیچ ٞا. 

 ؼ( تؿّیٓ ؾغح ٔمغغ وّی ٚضق ٞای ٚنّٝ راٖ تٝ ػّت تطویة تطـ ٚ ذٕف

 ع( قىؿت تطقی پیچ ٞای راٖ. 

 ف( قىؿت زض ؾغح ٔمغغ ذاِم راٖ تیط یا ٚضق ٞای ٚنّٝ راٖ. 

 ل( قىؿت زض ؾغح ٔمغغ ذاِم تیط. 
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ٔٛزٞای ٌؿیرتٍی وٝ زض تاال ػٙٛاٖ قسٜ اؾت، تٝ تطتیة ٔیعاٖ ٔغّٛتیت ٔطتة قسٜ ا٘س. ِغعـ پیچ ٞای تاَ ٞا ٚ تٝ 

ز٘ثاَ آٖ تؿّیٓ ٚضق ٞای تاَ، ٔغّٛب تطیٗ ٔٛز ٌؿیرتٍی اؾت ) زٚ ٔٛز اِف ٚ ب زض ِیؿت تاال ( . زض ٔماتُ 

 اال ( ، ٘أٙاؾة تطیٗ ٔٛز ٌؿیرتٍی اؾت. قىؿت زض ؾغح ٔمغغ ذاِم تیط ) آذطیٗ ٔٛز ٌؿیرتٍی زض ِیؿت ت

 الف( لغشش پیچ های تال  -3-3

تٝ ٔٙظٛض زذاِت زازٖ ِغعـ زض عطاحی ِطظٜ ای ، ایٗ ؾؤاَ ٔغطح ٔی قٛز وٝ ظٔاٖ ٔٙاؾة تطای ایٗ وٝ زض اتهاَ 

ٛاضز ظیط ، ٔ Mslipذٕكی، ِغعـ ضخ زٞس، چٝ ظٔا٘ی اؾت؟ تطای تؼطیف ظطفیت ذٕكی وٝ زض آٖ ِغعـ ایزاز قٛز، 

 ٔغطح ٔی قٛز : 

( زض اتهاالت پیچی ٘ثایس تحت تاضٞای حمّی ِغعـ ضخ زٞس. ٔمساض ٕٔا٘ی وٝ تاػج ِغعـ ٔی قٛز، تٝ عٛض ٔحافظٝ 1

 تطاتط ٕٔاٖ ٘اقی اظ تاضٞای ؾطٚیؽ ) تسٖٚ ضطیة( پیكٟٙاز قسٜ اؾت.  25/1واضا٘ٝ ، 

تحت ظِعِٝ ٞای ٔتٛؾظ ٚ لٛی، پیكٟٙاز قسٜ اؾت ( تطای واٞف ؾرتی ٚ افعایف قىُ پصیطی ٚ اؾتٟالن ا٘طغی، 2

 تطاتط ظطفیت ٕٔاٖ پالؾتیه ٚنّٝ تاقس.  8/3وٝ ِغعـ  زض ٕٔاٖ وٕتط اظ 

 تا تطویة زٚ ضاتغٝ فٛق، ضاتغٝ ظیط تطای ٕٔاٖ ٔتٙاظط تا ِغعـ تٝ زؾت ٔی آیس : 

)31(8/0),(25/1  psslip MMspliceserviveM 

),(وٝ  spliceserviveM   ٚ ٕٔاٖ زض ٚنّٝ ٘اقی اظ تاض ؾطٚیؽMps  ّٝظطفیت ذٕكی پالؾتیه ٚضق ٞای ٚن

 اؾت.
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 ب( تسلین در سغح هقغغ كلی ورق های اتػال تال -3-3

تطای افعایف قىُ پصیطی اتهاَ، ٔٛز ٌؿیرتٍی حاوٓ، تایس ٔٛز ٌؿیرتٍی تؿّیٓ ٚضق ٞای اتهاَ تاَ تاقس. تطای 

ٚنّٝ تایس ٔحسٚز قٛز؛ تٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ٚلتی ٕٔاٖ زض ٚضق اتهاَ تٝ ٔمساض زؾت یافتٗ تٝ ایٗ أط، ظطفیت ذٕكی 

ٕٔاٖ پالؾتیه ضؾیس، ٕٔاٖ زض اتهاَ تیط تٝ ؾتٖٛ اظ ٕٔاٖ پالؾتیه تیط تزاٚظ ٘ىٙس. ایٗ ٔؿأِٝ تاػج ٔی قٛز وٝ 

ضاتغٝ  3قىُ تؿّیٓ ٚضق ٞای ٚنّٝ تٝ نٛضت یه فیٛظ تطای ٔحافظت اظ اتهاالت رٛقی تیط تٝ ؾتٖٛ ػُٕ وٙس. زض 

 تیٗ ٕٔاٖ ٞای پالؾتیه ٚنّٝ ٚ تیط ٔكرم قسٜ اؾت. 

 تطای زاقتٗ ضفتاض ٔٙاؾة زض ٚنّٝ، وٝ تٝ نٛضت یه فیٛظ ػُٕ وٙس، ٔؼیاض ظیط پیكٟٙاز قسٜ اؾت: 

)32(  VaMpgMps 

 :  3ٚ یا تٝ ػثاضتی تا تٛرٝ تٝ قىُ 

)33()
2

1(  Mpg
L

a
Mps 

 ظطفیت ذٕكی پالؾتیه تیط اؾت.  Mpgوٝ 

تطاتط ٕٔاٖ ذٕكی تٝ  25/1ػالٜٚ تط ٔؼیاض فٛق، پیكٟٙاز قسٜ اؾت وٝ ظطفیت ذٕكی ٚضق ٞای ٚنّٝ تعضي تط اظ 

 زؾت آٔسٜ اظ آ٘اِیع تاقس تٝ ػثاضتی : 

)34(25/1  sMMps  

 ٕٔاٖ ضطیة زاض زض ٚنّٝ اؾت. Msوٝ 
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 ( زیاٌطاْ رؿٓ آظاز زٞا٘ٝ - 3) قىُ 

 ج( تسلین لهیذگی سوراخ های پیچ ها در تال های تیز و ورق های وغله تال -3-3

تؿّیٓ ِٟیسٌی ؾٛضاخ ٞای پیچ ٞا زض واٞف پاؾد ِطظٜ ای ؾٛزٔٙس اؾت. پیكٟٙاز  قسٜ اؾت وٝ زض عطاحی ِطظٜ ای 

 ٔؼیاض ظیط ضػایت قٛز. 

)35(25/1  MpsMpb 

 ِٟیسٌی ٔی قٛز. ظطفیت ذٕكی اؾت وٝ تاػج  Mpbوٝ زض آٖ 

 د( تسلین در سغح هقغغ كلی تیز -3-3

ایٗ ٔٛز ٌؿیرتٍی ٚلتی ضخ ٔی زٞس وٝ ٔفهُ پالؾتیه زض تیط تكىیُ قٛز. ٔؼازِٝ ظطفیت ٕٔاٖ پالؾتیه تیط 

 ػثاضت اؾت اظ : 

)36(  xyZFMpg 
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 ( كوانص هوضؼی ورق های وغله تال 3-4-5

ٚنّٝ تاَ زض حیٗ ظِعِٝ تا تأذیط ضخ زٞس، پصیطفتٙی اؾت . تطای ارتٙاب اظ زض نٛضتی وٝ وٕا٘ف ٔٛضؼی ٚضق ٞای 

تزاٚظ ٘ىٙس. تٝ ػثاضتی  23ٚضق اظ    KL/rوٕا٘ف ظٚزضؼ ٚضق ٞای ٚنّٝ تاَ، پیكٟٙاز قسٜ اؾت وٝ ٘ؿثت الغطی

زیف اظ پیچ ٞا تزاٚظ ٘ىٙس. عَٛ آظاز ٚضق ٚنّٝ، ٕٞاٖ فانّٝ تیٗ اِٚیٗ ض 11٘ؿثت عَٛ آظاز ٚضق تٝ ضرأت آٖ اظ 

 ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت.  4زض زٚ ؾٕت ٚضق اتهاَ اؾت وٝ زض قىُ 

 

 

 عَٛ آظاز ٚضق ٚنّٝ ( - 4) قىُ 

 و( كوانص هوضؼی تال تیز  -3-3

وٕا٘ف ٔٛضؼی تط حؿة ایٗ وٝ ٘احیٝ ای وٝ وٕا٘ف ٔٛضؼی زض آٖ ایزاز قسٜ اؾت، تحت تاضٌصاضی ضفت ٚ تطٌكتی 

تٝ چٝ ؾطػتی ظٚاَ یاتس، تٝ ٞط زٚ حاِت قىُ پصیط ٚ تطز عثمٝ تٙسی ٔی قٛز. ٘تایذ آظٔایف ٞای ضفت ٚ تطٌكتی 

( وٝ تٕایُ تٝ  AISC -94اضایٝ قسٜ زض   rتط اظظیاز ، ) تیك b/tٔٛرٛز، ٘كاٖ ٔی زٞس وٝ اػضای فٛالزی تا ٘ؿثت 

تغییط قىُ وٕا٘كی ٔٛضؼی ذیّی ؾطیغ زاض٘س، راتزایی ٞای را٘ثی ٘ؿثتاً تعضٌی ایزاز ٔی وٙٙس. زض ٘ٛاحی وٝ تٝ 
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 ٔمساض نٛضت ٔٛضؼی وٕا٘ف وطزٜ ا٘س، قىؿت ایزاز ٔی قٛز. یه چٙیٗ وٕا٘كی تٝ نٛضت تطز عثمٝ تٙسی ٔی قٛز.

rوٝ تطای تاَ تیطٞا زض لاب ٞای ذٕكی ٚیػٜ پیكٟٙاز قسٜ اؾت،  اؾتyF/95  ( 94-AISC تٝ ػثاضتی . )

آٟ٘ا وٕتط اظ ایٗ ٔمساض تاقس، تٕایُ تٝ وٕا٘ف ٔٛضؼی تؼس اظ تؼساز ٘ؿثتاً ظیازی تغییط قىُ  b/tاػضایی وٝ ٘ؿثت 

ؾیىُ ضفتاض غیط االؾتیه لثُ اظ وٕا٘ف ٔٛضؼی ضخ  15تا  13ضفت ٚ تطٌكتی غیط االؾتیه زاض٘س) ٔؼٕٛالً تیكتط اظ 

 (. AISC -93اؾت ) yF52تا  تطای تاَ تیطٞا ٔؼٕٛالً زض قطایظ ِطظٜ ای تطاتط b/tٔی زٞس(. حس ٘ؿثت 

 س( تسلین تزضی چطوه اتػال -3-3

. قطایظ  CBU – 94، تؿّیٓ ٔحسٚز چكٕٝ اتهاَ ضا زض لاب ٞای ذٕكی ٚیػٜ ٔزاظ ٔی قٕاضز  UBCآییٗ ٘أٝ 

UBC  زضنس ظطفیت ٕٔاٖ تیطٞای ٔتهُ قسٜ تٝ آٖ ٔحاؾثٝ  83ایٗ اؾت وٝ تطـ چكٕٝ اتهاَ تایس تا اؾتفازٜ اظ

قٛز. اظ آٖ رایی وٝ تطن ٞایی زض چكٕٝ اتهاَ پؽ اظ ظِعِٝ ٘ٛضتطیذ ٔكاٞسٜ قسٜ اؾت، پیكٟٙاز قسٜ اؾت وٝ تطای 

سالُ تطاتط تطقی وٝ تٛؾظ ٕٔاٖ پالؾتیه رٌّٛیطی اظ تؿّیٓ ٌؿتطزٜ چكٕٝ اتهاَ، ظطفیت تطقی چكٕٝ اتهاَ، ح

 تیطٞا ٕٔىٗ اؾت تٝ چكٕٝ اتهاَ ٔٙتمُ قٛز، تاقس : 

)37( 


d

Mpg
Vpz 

 اضتفاع تیط اؾت . dوٝ 
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 ح( ضكست ورق های وغله تال در لثه یا فاغله پیچ ها  -3-4

ضی ضفت ٚ تطٌكتی تطوی وٝ زض ِثٝ قىؿت ِثٝ ٚضق تٝ ذٛزی ذٛز، ٍ٘طاٖ وٙٙسٜ ٘یؿت، أا ٕٔىٗ اؾت زض حیٗ تاضٌصا

ایزاز قسٜ اؾت، تٝ ؾٛضاخ پیچ ٞا ٌؿتطـ پیسا وٙس ٚ تاػج قىؿت ؾطاؾطی ػطو ٚضق یا تاَ تیط قٛز. تط پایٝ 

اعالػات ٔحسٚز زض زؾتطؼ زض ٔٛضز ضفتاض ضفت ٚ تطٌكتی زض فانّٝ پیچ ٞا، پیكٟٙاز قسٜ اؾت وٝ فانّٝ پیچ ٞا زض 

تطاتط لغط آٖ ٞا ٘ثاقس. زض اوخط اتهاالت  2/3تطاتط لغط پیچ ٞا ٚ تطریحاً وٕتط اظ  5/1لاب ٞای ذٕكی ٚیػٜ وٕتط اظ 

پیچی، ػطو ٚضق ٚ تاَ تیط تٝ ا٘ساظٜ ای اؾت وٝ تتٛاٖ پیچ ٞا ضا تا فانّٝ زٚ تطاتط لغط زض آٟ٘ا را زاز. فانّٝ پیچ ٞا تٝ 

ظ آ٘زایی وٝ تاوٖٙٛ ٌعاضقی اظ ٌؿیرتٍی زض فانّٝ ایٙچ اؾت . ا 3ػّت اتٛٔاتیه قسٖ ؾٛضاخ واضی، ٔؼٕٛالً تطاتط تا 

 ایٙچ ، ٔٙاؾة تاقس.  3پیچ ٞا زض ظِعِٝ ٞای اذیط یا تؿت ٞای آظٔایكٍاٞی اضایٝ ٘كسٜ اؾت، تٝ ٘ظط ٔی آیس وٝ فانّٝ 

 ط( گسیختگی تزضی تزد ورق های تال -3-3

 ا ضخ ٘سٞس، قطایظ ٞای ظیط پیكٟٙاز قسٜ اؾت : تطای اعٕیٙاٖ اظ ایٗ وٝ ٔٛز ٌؿیرتٍی ٘ؿثتاً تطز، لثُ اظ تؿّیٓ ٚضق ٞ

)38(/.25.1 )(  dMP splicepnn  

(3-9-1 )ntugvynnvuntu AFAFPAFAF  6060 // 

(3-9-2 )gtynvynnvuntu AFAFPAFAF  6060 // 
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 ی( ضكست تزضی پیچ های تال -3-3

 پؽ اظ ِغعـ پیچ ٞا ٚ تؿّیٓ ِٟیسٌی ٔحسٚز، وُ ٕٔاٖ اػٕاَ قسٜ، تٛؾظ ٔماٚٔت تطقی پیچ ٞا تحُٕ ٔی قٛز.

 تطای ایٙىٝ فٛالز لثُ اظ ٌؿیرتٍی تطقی پیچ، تؿّیٓ قٛز، ضاتغٝ ظیط پیكٟٙاز قسٜ اؾت:

(3-13   )psbb MNdAF ..   

 ك( ضكست جوش های اتػال وغله ته تال تیز-3-3

تطاتط ظطفیت تؿّیٓ ٔحٛضی ٚضق عطاحی  25/1رٛـ ٞای اتهاَ ٚضق تٝ تیط، ٔؼٕٛالً رٛـ ٌٛقٝ ٞؿتٙس ٚ تایس تطای 

 ٛ٘س.ق

 ل( ضكست سغح هقغغ خالع ورق های وغله تال-3-4

ٚضق ٞای ٚنّٝ تایس تٝ ٌٛ٘ٝ ای عطاحی قٛ٘س وٝ قىؿت ٚضق ٞا لثُ اظ تؿّیٓ تیط ضخ ٘سٞس. تٝ ٕٞیٗ زِیُ ضاتغٝ ظیط 

 پیكٟٙاز قسٜ اؾت.

(3-11   )pspnn MM ..   

 تال تیز م( گسیختگی تزضی تزد-3-3

ط زضتاضٜ ٌؿیرتٍی تطقی تطز ٚضق ٞای ٚنّٝ تاَ تحج قس. تطای ٌؿیرتٍی تطی تطز تاَ تیط -3-3پیكتط زض ترف 

 ط تٝ واض ٔی ضٚز.-4-3ٕٞاٖ ضٚاتظ ترف 
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 ى( ضكست تال تیزها در لثه یا در فاغله پیچ ها-3-3

ا ٘یع تٝ واض ح، ایٗ ٔؿاِٝ زض ٔٛضز ٚضق اتهاَ تحج قس. ٕٞاٖ تحج ٚ پیكٟٙاز تطای تاَ تیطٞ-4-34پیكتط زض ترف 

 ٔی ضٚز.

 س( تسلین سغح هقغغ كلی ورق های وغله جاى ته ػلت تزكیة تزش و خوص-3-3

ٔٛزٞای ٌؿیرتٍی اتهاالت تطقی زض ؾاَ ٞای اذیط ٔٛضز تطضؾی لطاض ٌطفتٝ ا٘س ٚ فطآیٙسٞای عطاحی ٔؼتثطی تطای 

اؾت وٝ فٛالز پیف اظ قىؿت ؾغح  آٟ٘ا زض زؾتطؼ اؾت. ایسٜ ٔٛضز اؾتفازٜ زض عطاحی ٚضق ٞای اتهاَ تطقی، ایٗ

 ٔمغغ ذاِم، رٛـ، یا پیچ تؿّیٓ قٛز.

ٚضق ٞای ٚنّٝ ؾتٖٛ زضذتی زض ٔؼطو تطویثی اظ تطـ ٚ ذٕف ٞؿتٙس. تطای وٙتطَ ایٗ ٔٛز ٌؿیرتٍی ٔؼازِٝ ا٘سض 

 وٙكی ظیط پیكٟٙاز قسٜ اؾت.

(3-12   )122  )
.

()
.

(

wpwp py M

M

V

V


 

وٝ 
wpyV  ٚ ٖظطفیت تؿّیٓ تطقی پّیت را

wppM .ظطفیت ذٕكی پالؾتیه پّیت راٖ اؾت 

 ع( ضكست تزضی پیچ های جاى-3-3

پیچ ٞای راٖ تحت تطویثی اظ تطـ ٚ ذٕف ٞؿتٙس. پیكٟٙاز قسٜ اؾت وٝ تطای تأیٗ ضفتاض قىُ پصیط، ٔماٚٔت پیچ 

ٗ تٝ ایٗ ٔؿاِٝ، پیچ ٞا تایس تطای تطـ ذاضد اظ ٔحٛض، عطاحی قٛ٘س ٞا اظ ٔماٚٔت ٚضق تیكتط تاقس. تطای زؾت یافت
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 AISC-LRFDضإٞٙای  Iتطای عطاحی ٌطٜٚ ٞای پیچ تحت تطـ ذاضد اظ ٔحٛض، فطآیٙس ٚ رسَٚ اضایٝ قسٜ زض ترف 

 لاتُ اؾتفازٜ اؾت.

 ف( ضكست در سغح هقغغ خالع تیز-3-3

 اوی تٝ ز٘ثاَ ذٛاٞس زاقت. چطا وٝ ٕٔىٗ اؾت تاػج فطٚزض نٛضتی وٝ ایٗ ٔٛز ٌؿیرتٍی ضخ زٞس، ٘تایذ ذغط٘

 ضیرتٗ زٞا٘ٝ قٛز. تطای رٌّٛیطی اظ ایٗ وٝ ایٗ ٔٛز ٌؿیرتٍی لثُ اظ تؿّیٓ ضخ زٞس، ضاتغٝ ظیط لاتُ اؾتفازٜ اؾت.

(3-13   )122  )
.

()
.

(

wpwp unun M

Ve

V

V


 

وٝ 
wpunV  ٚ ٖظطفیت تطقی ٟ٘ایی پّیت را

wpunV .ظطفیت ذٕكی ٟ٘ایی پّیت راٖ اؾت 

 ظ( ضكست در سغح هقغغ خالع تیز-3-3

 Mps 25/1ایٗ ٔٛز ذطاتی لاتُ پصیطـ ٘یؿت. پیكٟٙاز قسٜ اؾت وٝ ظطفیت ذٕكی ٟ٘ایی ؾغح ٔمغغ تیط تیكتط اظ 

 ظطفیت ذٕكی پالؾتیه ٚضق ٞای ٚنّٝ تیط اؾت. Mpsتاقس. 

(3-14  )psngn MM ..   

 ، ظطفیت ذٕكی ٟ٘ایی ؾغح ٔمغغ ذاِم تیط، تٝ نٛضت ظیط لاتُ تؼییٗ اؾت. ngMوٝ 

(3-15  )ufhxng FtNdZM )(  

 لغط ؾٛضاخ اؾت. dhضرأت تاَ ٚ  tfتؼساز پیچ،  Nٔسَٚ ٔمغغ پالؾتیه،  Zxوٝ 
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 ( كنتزل جوش های اتػال تیز ته ستوى3-4

ٞای ٘فٛشی اتهاَ تاَ تیط تٝ ؾغح ؾتٖٛ تایس تا اؾتفازٜ اظ ٔٛاز ٚ فطآیٙسی ایزاز قٛ٘س وٝ رٛـ قىُ پصیطی  رٛـ

تطاتط  25/1حانُ قٛز. پیكٟٙاز قسٜ اؾت وٝ رٛـ ٞای ٌٛقٝ وٝ راٖ تیط ضا تٝ ؾتٖٛ ٔتهُ ٔی وٙٙس تطای ٘یطٚی 

 ظطفیت تطقی راٖ تیط عطح قٛ٘س.
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 هطلَة است طزاحی یک اتصبل صلت خوطی اس یک قبة ستَى درختی ثب هطخصبت سیز :

 هتصل ضذُ اًذ. W14x132کِ ثِ کوک ٍرق ّبی کٌبری ثِ یک ستَى   W24x  68اتصبل ثزای دٍ تیز

هی ثبضٌذ ّوچٌیي اس  A325ایٌچ ٍ اس تَع  7.8، قط پیچ ّب  A572فَالد هصزفی در تیزّب ٍ ستَى ّب اس ًَع گزیذ 

 ثزای جَضکبری استفبدُ ضذُ است . E70الکتزٍد ًَع 

 دادُ ّبی هسئلِ :

 . ثبرّبی ٍاردُ ضبهل :طجقِ  ّفتیک قبة فَالدی ستَى درختی 

 سقف 

 20psfسًذُ :  ثبر          67psfثبر هزدُ : 

 طجقبت تیپ

 50psfثبر سًذُ :           85psfثبر هزدُ : 

 ثز رٍی ّوِ طجقبت       15psf   ثبر پبرتیطي ثٌذی : 
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در ضکل ثبال ًیزٍی ثزضی ٍ لٌگز خوطی در اتصبل ًطبى دادُ ضذُ است . در ایي هثبل اتصبل سوت چپ گزُ کِ دارای 

 . اتصبل سوت راست گزُ ًیش هطبثِ ّویي اتصبل است .ثشرگتزیي ًیزٍ است طزاحی ضذُ است 

   =                                                                                kips 64 هبکشیون ًیزٍی ثزضی در اتصبل : 

                                                                             ft. Kips 636 =هبکشیون لٌگز خوطی در اتصبل :

   =                       kips 300ثبر هحَری ٍارد ثز ستَى :                                                                 

 (            ) = 242 ft.kips                                                                                               

کِ در ضکل ثبال ًطبى دادُ ضذُ  aایٌچ اس تبر هزکشی ستَى )فبصلِ  43لٌگزّبی خوطی ٍ ًیزٍّبی ثزضی در فبصلِ 

 است( ثز رٍی ٍصلِ اثز هی گذارًذ . ایي ًیزٍّب عجبرتٌذ اس :

   =                                                                        kips 55.4هبکشیون ًیزٍی ثزضی در ٍصلِ تیز :  -1

   =                           ft.kips 422 هبکشیون لٌگز خوطی در ٍصلِ تیز :                                          -2

 (              )                  ft.kips 161.5 =در اثز ثبر سزٍیس :  ز ثز رٍی ٍصلِ تیز لٌگز خوطی هَث -3
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 مشخصات تیرها و ستون 

 تیز

A=20.1       ,   d=23.73 in  ,     =65 ksi    ,     =50   ,     =.415 in   

  =8.965 in   ,    =.585 in    ,     =1830       ,     =177     

 ستَى

A=38.8       ,   d=14.66 in  ,     =65 ksi    ,     =50   ,     =.645 in   

  =14.725 in   ,    =1.030 in    ,     =1530       ,     =234     
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 حل:

 تعییي ظزفیت خوطی پالستیک تیز  -گبم اٍل

                                         

 کٌتزل کوبًص هَضعی ثبل ّبی تیز  -گبم دٍم 

 
 ⁄       (       )⁄       

  

√  
       

 تعییي اًذاسُ ٍرق ّبی ٍصلِ ثبل تیز  -گبم سَم 

    (  
  

 
)    

    (           )(     )                       

           

                      

Try: 3/4" plate 

                 (          )⁄                  ⁄  

Try : PL  10"x3/4" 
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 کٌتزل ضکست در سطح هقطع خبلص ٍرق ّبی ٍصلِ -گبم چْبرم 

           

    (    ) (
 

 
) (  )(     )  (   )(       )(  )(          ) 

            

 کٌتزل ضکست سطح هقطع خبلص تیز -پٌجن گبم 

           

  (          )        

    [             (           )](  )    

 (   )(       )(  )(          ) 

                         

 تعییي تعذاد پیچ ّبی ثبل -گبم ضطن 

  (     )( )          

    (  )(     )( )(     )      (     ) 

                                                                                           

 ایٌچ استفبدُ ًوَد. 7/8ثب قطز  A325N عذد  پیچ  14ثٌبثزایي هی تَاى اس  
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 بی ٍصلِ ثبلکٌتزل تسلین لْیذگی سَراخ ّبی پیچ ّب در ثبل ّبی تیز ٍ ٍرق ّ -گبم ّفتن 

            

   (     )(    )(    )(  )(     )      (     ) 

                     

 کٌتزل کوبًص هَضعی ٍرق ّبی ٍصلِ ثبل  -گبم ّطتن 

    (   )(  ) [(   )    )]                  ⁄  
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 ثبرّبی سزٍیسکٌتزل جلَگیزی اس لغشش پیچ ّبی ثبل تحت اثز  -گبم ًْن 

     (              )               

    (        )  (        )(              )(      )     (     ) 

                            

 کٌتزل تسلین ثزضی چطوِ اتصبل -گبم دّن 

    
∑   

 
⁄   

             (  
       

 

      
) 

                      (  
              

                 
)             

        (     )           

 ثٌبثزایي اس ٍرق تقَیتی ثب هطخصبت سیز استفبدُ هی ضَد :

      (
   

   
)                                                                    
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 طزاحی اتصبل ثزضی جبى -گبم یبسدّن 

 ثبرّبی هَثز ثز رٍی ٍرق جبى در ضکل سیز ًطبى دادُ ضذُ است .

 

ٍرق ّبی ٍصلِ ستَى درختی در هعزض تزکیجی اس ثزش ٍ خوص ّستٌذ . ثزای کٌتزل ایي هَد گسیختگی هعبدلِ 

 اًذرکٌص سیز استفبدُ هی ضَد :

1)
.

()
.

( 22 

wpwp py M

M

V

V


 

  (    ) (    )   (    )   

          (        )  (             )(        )            

Try : PL 7"x3/8"x1'-3" 

(
  

   (   )(  )(      )
)  (

    

   (   )(     )(  )
 

)         
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 ضکست ثزضی پیچ ّبی جبى -گبم دٍاسدّن 

 است. 2inchٍ خزٍج اس هزکشیت  76kipsگزٍُ پیچ ّب ثبیذ ثزای ثزش خبرج اس هحَر طزاحی ضَد . هقذار ثزش ثزاثز 

 AISC-LRFDراٌّوبی  IIثزای طزاحی گزٍُ ّبی پیچ تحت ثزش خبرج اس هحَر،فزآیٌذ ٍ جذٍل ارائِ ضذُ در ثخص 

 ایٌچ استفبدُ هی ضَد . 7/8ثب قطز  A325Nعذد پیچ  5قبثل استفبدُ است . در ًتیجِ اس 

 ضکست سطح هقطع خبلص ٍرق اتصبل جبى -گبم سیشدّن 

 ثزای کٌتزل ایي هَد گسیختگی رٍاثط سیز پیطٌْبد ضذُ است :

122  )
.

()
.

(

wpwp unun M
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 ( )(     )(     )
)
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 ( ) (
  

             ) (  )
)    

(
  

   (   )(       )(      )
)
 

 (
     

   (   ) (
   

             ) (  )
)                    
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 کٌتزل جَش اتصبل تیز ثِ ستَى -گبم چْبردّن 

          (     )    

    (         )( )(   )(      )          (      )            

                                                                               

 

 

 

 

 





 مقدمه

 -یزتزیي ٍ ّوچٌیي هقاٍم تزیي ساسُساسُ ّای دارای قاب ّای خوطی ، تِ عٌَاى ضکل پذ، 4991سلشلِ ًَرث ریج در سال  ٍقَع تا قثل اس

هٌجز تِ صذهات  4991یِ ًَاٍقَع سلشلِ ًَرث ریج در ص هی ضذًذ . حسَبدر تزاتز سلشلِ ًسثت تِ سایز طزح ّای ساسُ ای دیگز ه ّا

صذهات ٍارد  دارای اتصاالت جَضی تیز تِ ستَى گزدیذ . تزرسی ّای هتعذدی تِ هٌظَر تعییي علل دیفزاٍاًی در ساسُ ّای خوطی فَال

طی جَضی تیز تِ ستَى هطاّذُ گسیختگی ّای تزد گًَاگًَی در اتصاالت خو العاتت هذوَر اًجام ضذ . در پی ایي ه تِ اتصاالضذُ 

تضعیف هقاٍهت  رفتار غیز ارتجاعی اس خَد ًطاى دٌّذ ، جلَگیزی ًوَدُ ٍ تاعجگزدیذ . گسیختگی تزد هذوَر اس ایٌکِ اتصاالت خوطی 

اتصال در تزاتز تارگذاری سلشلِ هی گزدد . پس اس سلشلِ ًَرث ریج ه العات سیادی تِ هٌظَر تْثَد تخطیذى رفتار اتصال خوطی جَضی 

ٌَى ًیش در حال اًجام هی تاضذ . تز اساس ه العات صَرت گزفتِ تِ اس سلشلِ ًَرث ریج صَرت پذیزفت ٍ ایي ه العات تاوهزتَط تِ قثل 

ستَى درختی هی تاضذ . در  التي پیطٌْادات ایذُ استفادُ اس اتصاهٌظَر اصالح دیتیل اتصاالت پیطٌْاداتی ه زح ضذُ است . یکی اس ای

ساًتی هتز طَل دارًذ در وارخاًِ تِ  426ساًتی هتز الی  06تیز وَتاُ چٌذ تکِ وِ هعوَال سیستن ستَى درختی تکِ ّای وَتاُ تیز یا یک 

، تیز اصلی تِ اًتْای دٍ تکِ تیز جَش ضذُ تِ ستَى ، ستَى ّا جَش هی ضًَذ ٍ پس اس آًکِ ستَى ّای درختی در وارگاُ ًصة ضذًذ

زّای وَتاُ تِ ستَى وِ در وارخاًِ اًجام هی ضَد ، جَش حاصل پیچ هی ضًَذ . در سیستن ستَى درختی تِ علت جَضکاری اتصال تی

 دارای ویفیت تاال ٍ ًیش قیوت هٌاسة است ٍ در عیي حال تاسرسی جَش ًیش تِ سَْلت اهکاى پذیز است .

درختی تا  ، تحت عٌَاى اتصال ستَى  اتصال ستَى درختی سیستندر ایي تخص تِ ه العِ تحلیلی تز رٍی رفتار لزسُ ای یک ًَع جذیذ اس

 تیز وَتاُ غیز هٌطَری پزداختِ هی ضَد .

 

 

 

 

 

 

 

 





 

  
   CT -H اجزاء محدود نمونه مدل:  1شكل                                            CT-S-H اجزاء محدود نمونه مدل:  2شكل            

 
  

ضـريب  . از مـدل تـنش كـرنش دو خطـي اسـتفاده شـده اسـت        مـدل كـردن رفتـار آن    يمي باشد كه برا ASTM A572 Gr.50مصالح  جنس فوالد
مـي    E 0.04 ليم، منحني با شيب  خط دوم كـه برابـر  پس از نقطه تس .لحاظ شده است MPa 350 و تنش تسليم آن برابر GPa 200 الستيسيته فوالدا

مدل پالستيستيه براسـاس   .ته شده ، قانون سخت شوندگي جنبشي مي باشدفنظر گرقانون سخت شوندگي در  .به روند صعودي خود ادامه مي دهد  ،باشد
  . استفاده شده است Shell93از المان  در نرم افزار، براي مدل سازي .بنا نهاده شده استمرتبط و قانون جريان  زفون ميستسليم  معيار

شرايط مـرزي بـه گونـه اي در نظـر     . شده استمدلسازي  ]ANSYS ]2در نرم افزار مورد مطالعه   (Subassemblage)مدل اجزاء محدود زير سازه 
مي گره هاي انتهـاي تيـر   بارگذاري بر روي تما. ي ستون بصورت مفصلي عمل نمايدالو تكيه گاه باين ستون بصورت غلتكي كه تكيه گاه پائگرفته شده 

  . گرفته استو در جهت قائم انجام اصلي 
مي باشـد كـه در آئـين     ]SAC 97  ]4استفاده شده ، بارگذاري استاندارد بارگذاري . براي  بررسي رفتار اتصال از بارگذاري سيكلي استفاده شده است 

  .نشان داده شده است 3اين بارگذاري در شكل . است توصيه شده زني ]FEMA350 ]6و  AISC2005نامه لرزه اي 
  
 

  
  SAC 97پروتكل بارگذاري استاندارد   -3شكل 

  
 

  نتايج   . 3
  توزيع تنش و كرنش   1.3

با . راديان نمايش داده شده است 04/0و كرنش پالستيك معادل براي مدل هاي مورد مطالعه در زاويه دريفت  زسيتوزيع تنش فون م 5و 4در شكل هاي  
اهيچـه  ماز خارج ( مي شود كه مفصل پالستيك در خارج از ناحيه اتصال و در قسمت هاي ابتدايي تير اصلي  توجه به توزيع تنش هاي ارائه شده مشاهده

 . تنشها عمدتاً در ستون ها در حد پائيني قرار دارند. يد مي كنديتوزيع كرنش هاي پالستيك معادل نيز به خوبي اين موضوع را تأ. تشكيل مي شود) 



 

  
  
  
  
  
  
  

  
  )الف(                                                                                                                                    )ب(

راديان در  04/0توزيع كرنش پالستيك معادل در زاويه دريفت ) ب(  راديان 04/0توزيع تنش فون ميسز در زاويه دريفت )الف( - 4شكل
  CT-Hكلي، مدل بارگذاري سي

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )الف(                                                                                            )ب(                    

راديان در  04/0توزيع كرنش پالستيك معادل در زاويه دريفت ) ب(  راديان 04/0توزيع تنش فون ميسز در زاويه دريفت ) الف( - 5شكل
 CT-S-Hبارگذاري سيكلي، مدل 

  
  

  ) زاويه دريفت ( دوران  –منحني هاي هيسترزيس لنگر   2.3
. نشان داده شده اسـت  7و  6كه دو نمونه از آنها در شكل هاي  سترزيس بدست آمده از بارگذاري سيكلي براي تمامي مدلها رسم شده انديمنحني هاي ه

و منظور از دريفت، نسبت تغيير مكان انتهاي تير كوتاه به طول تيـر  در وجه ستون ، لنگر لنگر منظور از  ،زاويه دريفت –سترزيس لنگر يمنحني هاي ه  در
مي باشد كه براي بررسي شرايط قاب خمشي بـا شـكل پـذيري ويـژه بـا توجـه بـه ضـوابط آئـين نامـه اي            Mpخط افقي رسم شده خط . كوتاه مي باشد
AISC2005 ]1[ در آيين نامه لرزه اي . و بررسي مقاومت اتصال رسم شده استAISC 2005        ذكر شده است كـه در قـاب هـاي خمشـي بـا شـكل
د در شـو همانگونه كه مشـاهده مـي   . درصد لنگر پالستيك تير كمتر باشد  80راديان نبايد از  ٪4دار لنگر در وجه ستون در زاويه دريفت پذيري ويژه مق

 ، تا قبل از رسـيدن بـه زاويـه دوران    CT-S-Hهمچنين در مدل . بيشتر مي باشد 0.8Mpراديان از  ٪4مدلها مقدار لنگر  در وجه ستون در زاويه دوران 
بنابراين مـي تـوان نتيجـه    . راديان دچار كمانش گرديد 03/0) دوران(در زاويه دريفت  CT-Hدر صورتيكه مدل . راديان، كمانشي رخ نداده است 04/0

در عليرغم اينكه مقدار لنگـر در وجـه سـتون      CT-Hدر صورتيكه در مدل . ، قابليت استفاده در قابهاي خمشي ويژه را دارد CT-S-Hگرفت كه مدل 
بـا توجـه    راديان دچار كمانش گرديد،  03/0) دوران(نيز بيشتر مي باشد، اما با توجه به اينكه اين مدل در زاويه دريفت  Mpراديان از  04/0زاويه دوران 
تصال مورد مطالعـه تـا قبـل از    ، قابليت استفاده در قابهاي خمشي ويژه را ندارد زيرا يكي از شرايط اتصال خمشي ويژه اين است كه ا AISCبه آيين نامه 

ب هاي خمشي متوسط، اتصال در مورد قا AISC – 2005با توجه به ضوابط آئين نامه لرزه اي  .راديان، دچار زوال نگردد 04/0رسيدن به زاويه دوران 
  .  فاده در قابهاي خمشي متوسط را داردقابليت است CT-H لذا مي توان گفت كه مدل . راديان دچار زوال نشود 02/0مي بايست حداقل تا زاويه دوران 
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                   CT-Hزاويه دريفت مدل  -منحني هيسترزيس لنگر:  6شكل              CT-S-Hزاويه دريفت مدل  -منحني هيسترزيس لنگر:  7شكل  
                                                                                          

  
  )زاويه دريفت(دوران  -منحني هاي پوش لنگر   . 3.3

همانطور كه مالحظه مي . ، در كنار يكديگر رسم شده استگاه لنگر تير بر تكيهمنحني هاي پوش ) 8(مدل مذكور با يكديگر، در شكل دوبراي مقايسه 
نده در دو طرف جان تير و در محل نوك ماهيچه، تأثيري در رفتار خطي سيستم ندارد اما باعث افزايش مقاومت در ناحيه غير شود قرار دادن سخت كن

  .افت هايي كه در منحني ها مشاهده مي شود، ناشي از بروز كمانش در تير است .ارتجاعي مي شود
  

  
                                              

  
  
                                                                                      

                                                                                    
  
  
  
  
  

  CT-S-Hو  CT-Hزاويه دريفت مربوط به مدل هاي - لنگرپوش  منحني  -8شكل 
 

  
  : زاويه  چرخش چشمه اتصال   -ني هاي هيسترزيس لنگر منح 4.3

ويه چـرخش  از. براي بررسي چرخش چشمه اتصال ، منحني هاي لنگر در وجه ستون نسبت به زاويه چرخش چشمه اتصال براي مدل ها رسم شده است 
   .]5[ بدست مي آيد زيراز رابطه چشمه اتصال 

)1                                                                                                                            (                   )(
2

)(
21

22

δδγ −
+

=
ab

ba
PZ  

12ابعاد اوليه چشمه اتصال و  bو aق كه در رابطه فو  ,δδ تغيير در طول قطرهاي چشمه اتصال مي باشند .  
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                                   CT-Hچرخش چشمه اتصال مدل  -منحني لنگر:  9شكل                            CT-S-Hچرخش چشمه اتصال مدل  -منحني لنگر:  10شكل        

  
اتصال فوق، دو در هر ) ماهيچه(زيرا تير كوتاه غير منشوري . همانگونه كه در شكل هاي فوق مالحظه مي شود، چرخش چشمه اتصال بسيار ناچيز است

در خارج از ستون و در تير اتفاق بيفتد و عملكرد چرخشي كامالً از مشاركت و تغيير شكل اتصال اتالف انرژي  اين امكان را ايجاد مي كند كه محل
بنابراين نگراني موجود در اتصاالت گيردار متعارف ناشي از پارگي ناگهاني محل اتصال بال و جان ستون ديگر وجود . ناحيه چشمه اتصال مستقل باشد

  .ندارد
  
  
   AISC-2005ل ها براساس ضوابط آئين نامه لرزه اي طبقه بندي مد . 4
  طبقه بندي براساس معيار مقاومت  

زاويه  -با توجه به منحني هاي هيسترزيس لنگر. است كه مقاومت آن از ظرفيت خمشي پالستيك تير بيشتر باشد )Full Strength( اتصالي كامالً مقاوم
شود كه در مدل هاي مورد مطالعه، مقاومت اتصـال از ظرفيـت خمشـي پالسـتيك تيـر       بدست آمده از تحليل اجزاء محدود، مشاهده مي) دوران(دريفت 

  .مي باشند اتصال فوق، اتصال كامالً مقاوم دوبنابراين هر . بيشتر است
 

  طبقه بندي براساس معيار شكل پذيري 
بيشتر  Mpدرصد  80راديان، از 04/0 نگر در وجه ستون، در زاويه دوران به دست آمده، مقدار ل) زاويه دريفت(دوران  -در منحني هاي هيسترزيس لنگر

بنابراين مي توان نتيجه گيري كـرد كـه ايـن اتصـال     . راديان، كمانشي رخ نداده است 04/0زاويه دوران قبل از ، تا  CT-S-Hهمچنين در مدل . مي باشد
در صورتيكه در . ذير بوده و قابليت استفاده در قابهاي خمشي ويژه را دارا مي باشد، يك اتصال كامالً شكل پ AISC 2005براساس آئين نامه لرزه اي 

نيز بيشتر مي باشد، اما بـا توجـه بـه اينكـه ايـن مـدل در        Mpراديان از  04/0عليرغم اينكه مقدار لنگر در وجه ستون در زاويه دوران   CT-Hمورد مدل 
، قابليت استفاده در قابهاي خمشي ويژه را ندارد زيـرا يكـي از    AISCرديد، لذا با توجه به آيين نامه راديان دچار كمانش گ 03/0) دوران(زاويه دريفت 

  .راديان، دچار زوال نگردد 04/0شرايط قاب خمشي ويژه اين است كه اتصال مورد مطالعه تا قبل از رسيدن به زاويه دوران 
راديان دچار  02/0مي بايست حداقل تا زاويه دوران اتصال  رد قاب هاي خمشي متوسط،در مو AISC – 2005با توجه به ضوابط آئين نامه لرزه اي 

  .  قابليت استفاده در قابهاي خمشي متوسط را دارد  CT-H لذا مي توان گفت كه مدل  . زوال نشود
  
  نتيجه گيري    . 5

  :با توجه به مطالعه انجام شده در اين پژوهش به نتايج زير دست مي يابيم
 AISC 2005شكل، نياز مندي هاي آيين نامه Hدرختي با تير كوتاه غير منشوري داراي سخت كننده، و ستون با مقطع  –ستون  اتصاالت -1

 . را در مورد شكل پذيري و مقاومت خمشي براي قاب هاي خمشي ويژه تأمين مي نمايند
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را  AISC 2005شكل، نياز مندي هاي آيين نامه  H قطعدرختي با تير كوتاه غير منشوري بدون سخت كننده، و ستون با م –اتصال ستون  -2
را در مورد شكل  AISC 2005در مورد مقاومت خمشي براي قاب هاي خمشي ويژه تأمين نموده و همچنين نياز مندي هاي آيين نامه

 .پذيري براي قاب هاي متوسط تأمين مي نمايند

و به دور از وجه ) ويا كمي بعد از آن و در تير اصلي( محل نوك ماهيچه  در مدل هاي داراي تير كوتاه غير منشوري، مفصل پالستيك در -3
 . ستون ستون تشكيل مي گردد

درختي با تير كوتاه غير منشوري بسيار مؤثر مي  –استفاده از سخت كننده در محل نوك ماهيچه ، در بهبود  رفتار چرخه اي اتصاالت ستون  -4
 .باشد
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