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 خالصِ

ًقؼ ػوذُ ای در  ،ثیؾتز هحصَالت کؾبٍرسی تقبظبی ثب افشایؼ جوؼیت ٍتَلیذات گلخبًِ ای 

ثِ  کٌتزل هحیػ گلخبًِ ّب سیبد هی ثبؽذ ثٌبثزایي ّشیٌِ ی کِ ییًجبآ اس ٍ تَلیذ هَاد غذایی اًغبى ّب دارد

هؼزفی ٍ تجشیِ تحلیل اعتبتیکی یک  ثِّب عَْلت اًجبم کبرآهذ ٍ هٌظَر کبّؼ ّشیٌِ ّب ٍ افشایؼ در

ثغیبری اس ػولیبت ّبی کِ ثتَاًذ ثبالی عز هحصَالت کؾبٍرسی حزکت کزدُ ٍ  عیغتن گبًتزی عقفی

را اًجبم دّذ پزداختِ  کَد پبؽی ٍ حول ٍ ًقل هحصَالت ثیي ردیف ّب ٍ غیزُ ،هبًٌذ عن پبؽی کؾبٍرسی

الت کِ رٍی ریل ّبیی در دٍ ؼزف کِ تَعػ عتَى آکِ ایي عیغتن اس یک تیز ػزظی حبهل هبؽیي  این

رٍػ کبر ثِ ایي صَرت اعت کِ  ّبیی در ثبالی عز هحصَالت ًگِ داؽتِ ؽذُ اعت حزکت خَاّذ کزد ٍ

ی ثب ؼزاحی کزدُ ٍ اس ًظز اعتبتیک Solid worksقغوت ّبی هختلف عیغتن هَرد ًظز را در ًزم افشار 

در ٍعػ تیز ػزظی هبکشیون  N2222ًیزٍی ػوَدی. ثب اػوبل ى هَرد ارسیبثی قزار دادینآاػوبل ًیزٍ ثز 

حذاکثز جبثجبیی ثزاثز ثب  ٍ e1.277 -4هبکشیون کزًؼ ثزاثز ثب ، MPa 34.63تٌؼ ثذعت آهذُ ثزاثز ثب 

mm1.857 ٍعبیل جبًجی ٍقتی کِ در ثیي دٍ ى ثِ ّوزاُ هی ثبؽذ. اثز ًیزٍی ٍاردُ ثز تیز ػزظی ٍ ٍسى آ

 -4هبکشیون کزًؼ ثزاثز ثب ، MPa54.29 ز ثب تٌؼ هبکشیووی ثزاث عتَى قزار دارد ثز رٍی تیز ؼَلی

e1.75 ذاکثز جبثجبیی ثزاثز ثب ٍ حmm2.263  هی ثبؽذ ّوچٌیي ثب اػوبل ًیزٍی اًتقبل یبفتِ ثِ عتَى ّب

 mmٍ حذاکثز جبثجبیی ثزاثز ثب  e1.358 -5،هبکشیون کزًؼ ثزاثز ثب MPa4.39 ب هبکشیون تٌؾی ثزاثز ث

2-e 2.525  .ثب تَجِ ثِ ایٌکِ تٌؼ تغلین فَالد هَرد اعتفبدُ در ایي عیغتن ثزاثز ایجبد هی ؽَد 

MPa222 اس  تیز ؼَلی ٍ عتَى ّب ،تیز ػزظی هی ثبؽذ ٍ تٌؼ هبکشیون ثذعت آهذُ اس تحلیل اعتبتیکی

 .در هحذٍدُ اهي هی ثبؽذ کل عبسُوتز هی ثبؽذ ثٌبثزایي تٌؼ تغلین ک
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 هقذهِ

ٍردُ ّبی کؾبٍرسی ٍ افشایؼ جوؼیت ٍ ٍجَد هحذٍیت ّب در ًْبدُ ّبی کؾبٍرسی هبًٌذ آفز ثب تَجِ ثِ ًیبس اًغبى ثِ هحصَالت ٍ

ثبال رفتي ّشیٌِ ّبی تَلیذ ٍقیوت ثبالی ًْبدُ ّب ثبػث ؽذُ کِ رٍؽْبی ًَیي ٍ پزثبسدُ در سهیٌِ ی ة ٍ َّای هٌبعت ٍ آسهیي ٍ 

 تَلیذ هحصَالت کؾبٍرسی هَرد تَجِ قزار گیزد. اس جولِ ایي رٍؽْب پزٍرػ ٍ کؾت گلخبًِ ای اًَاع عجشیجبت ٍ هزکجبت هی ثبؽذ.

 ّشیٌِ ّبی هذُآت ٍ ثب تَجِ ثِ ایي کِ فعبی تحت کٌتزل دردر ایي ؽیَُ کؾت هحذٍدیت ّبی عؽح هَرد کؾت هؾَْد اع

را ؼلت هی کٌذ چِ ثغب ثزای اعتفبدُ اس حذاکثز فعبی هَجَد ٍ افشایؼ ثْزُ ٍری ٍ کبّؼ ّشیٌِ ّب هغتلشم ثْزُ گیزی اس  سیبدی

در جْت  ی صحیحاػوبل هذریتؼزح ّب ٍّوچٌیي اعتفبدُ اس عیغتن ّبی هکبًیشُ ٍ اتَهبتیک در گلخبًِ ّب ٍ اهکبى  ،رٍؽْب

.ثٌبثزیي ثِ هٌظَر هکبًیشُ کزدى ثزخی ػولیبت کؾبٍرسی در داخل  یفیت هحصَالت گلخبًِ ای هی ثبؽذافشایؼ ػولکزد ٍ ثْجَد ک

 ،تیز ػزظی( ثبالی عز هحصَالت کؾبٍرسی ٍ اًجبم ثزخی ػولیبت کبؽتگلخبًِ ّب عیغتوی را ثب ّذف حزکت یک پلت فزم) 

 قغوت ّبی هختلفٍ ًیزٍی ٍاردُ ثز  ؽجیِ عبسی کزدُ ٍ اس لحبؾ تؼبدل اعتبتیکی Solid worksدر ًزم افشار  داؽت ٍ ثزداؽت

ٍ حفؿ  ػذم تخزیت خبک ٍ هحصَلهی تَاى ثِ  هشایبی گبًتزی عقفی گلخبًِ ایاس  ین.اددعتگبُ هَرد تحلیل ٍ ثزرعی قزار د

دقت ٍ  ،ثبالی خبک قبثلیت اًجبم کبر در ؽزایػ هختلف هحیؽی هبًٌذ رؼَثت  ،در ٌّگبم حزکت ٍ اًجبم ػولیبت عبختوبى خبک

تَسیغ دقیق ، ایجبد فعبی کبری سیبد در هحیػ تحت کٌتزل، قبثلیت حول ثبر ّبی عٌگیي ثیي ردیف ّب، کبر عزػت ثبالی اًجبم

اهکبى اعتفبدُ اس  ،ٍ کبّؼ ّشیٌِ ّبافشایؼ ثْزُ ٍری  ،افشایؼ عبػبت کبری ٍ دقت اًجبم کبر،کَد ٍ عن در توبم عؽح هحیػ

اًجبم ػولیبت ػکظ ثزداری اس  ،فبت ٍهجبرسُ ثب ػلف ّبی ّزسآاهکبى کٌتزل دقیق  ،فٌبٍری هبؽیي ثیٌبیی در هحیػ گلخبًِ

 هی تَاى اؽبرُ کزد ٍ غیزُ کبّؼ هصزف اًزصی ٍ افشایؼ راًذهبى ،هحصَالت ثِ هٌظَر پزداسػ تصَیز

 

 
 گلخاًِ ای در حال سن پاضی ًَعی گاًتزی سقفی -1ضکل

 

 ایي ػقیذُ ثِ. عبختٌذ ٍ ؼزاحی عجشیجبت ًظیز هحصَالت درکؾت اعتفبدُ ثزای گبًتزی ًَػی( 1987)تیلتَاٍدعیلی

 دادُ ثْجَد تَجْی قبثل هقذار ثِ را ثزداؽت ػولیبت ٍ گیبُ تزاکن ثبسدّی، هیشاى هحصَل، ارسػ فٌبٍری ایي اس اعتفبدُ هحققیي

 کِ ؽذ اًجبم عبل در ّکتبر26 هؼبدل هغبحتی در کبرگز 6 تَعػ گبًتزی عیغتن اس اعتفبدُ ثب عجشیجبت ثزداؽت هثال. اعت

 پضٍّؼ ایي ثزاعبط .گیزد اًجبم عبل ؼی در ّکتبر22 در هیتَاًغت تٌْب کبرگز تؼذاد ثبّویي چٌذکبرُ هبؽیي تَعػ ّویٌکبر

کِ ثز رٍی (1992)چبهي ٍ ّوکبراى. هیجبؽذ هتز9 تب 5 ثیي ثبؽذ هٌبعت اقتصبدی ًظز اس کِ هشرػِ در گبًتزی ػزض تزیي ثْیٌِ

 ثب قذرت هتزی، 12اًگلغتبى اًجبم دادًذ ٍ اػالم کزدًذ کِ اعتفبدُ اس گبًتزی  ّلٌذ، اعکبتلٌذ، ک ٍرسی در آلوبى،بعیغتن کن خ

kw74 ٍی تبیز تحت ثبر هیشاى هبکشیون تٌؼ یکی اس رٍؽْبی کن خبک ٍرسی در سهیي ّبی غلِ ای هحغَة هی ؽَد. ثب آسهبیؼ ر
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ایجبد ؽذُ سیز تبیز ّب را ثذعت آٍردًذ کِ ًتبیج ًؾبى هی داد کِ اعتفبدُ اس گبًتزی ثِ ػٌَاى یک راُ کبر ثزای فؾزدگی خبک اس 

عن  هتزی کِ هجْش ثِ کَد پبػ ٍ 12ّوچٌیي ثب ثکبرگیزی یک گبًتزی . ؼزیق کبّؼ هیشاى تزدد هبؽیي در هشرػِ هٌبعت اعت

 ثغیبر گبًتزی یک عبخت ٍ ؼزاحی ثب( 1999)تیلت ٍ % در سهیي ّبی رعی سیز کؾت افشایؼ دادًذ. ّلت72پبػ ثَد اًزصی را تب

 اعتفبدُ کبَّ ٍ کلن کلن، گل هثل عبالدی هحصَالت ٍ عجشیجبت ثزداؽت ثزای ثَد، عَاری ّبی ؽٌی رٍی ثز کِ هتزی 9 ػزیط

 اس هزحلِ ّز در عیغتن ایي اس اعتفبدُ ٍ هزعَم آالت هبؽیي چزخْبی تَعػ هحصَالت ثِ رعیذى آعیت اس جلَگیزی .کزدًذ

 دیٌبهیک سهیٌِ در (2222)عبفِ آجی ٍ هبًَا. ًوَدًذ اػالم عیغتن ایي اس اعتفبدُ هشایبی اس را هختلف ّبی رؼَثت در ٍ کبؽت

 عتَى 4 رٍی ثز کِ فَالدی ریلْبی ثزرٍی گبًتزی ایي کزدًذ، اعتفبدُ خبک هخشى آسهبیؼ در گبًتزی عیغتن یک اس خبک

 را هَتَر دٍر چْل ّز کِ کبٌّذُ دًذُ جؼجِ یک اس حزکت عزػت ًگْذاؽتي ثبثت ثزای ٍ ثَد گزفتِ قزار ثَدًذ کزدُ ًصت ػوَدی

 در جَیی صزفِ% 33 هیشاى ثِ عیغتن ایي اس اعتفبدُ ثب کِ کزدًذ اػالم آسهبیؼ اس پظ کِ کزدًذ اعتفبدُ هیکزد تجذیل دٍر یک ثِ

 آى رٍی کلزٍفیلی فلَرعٌتی ّبی دٍرثیي ِک  رٍثبتیک گبًتزی عیغتن یک اس (2227)ّوکبراى ٍ چبرل. گزفت صَرت سهبى ٍ کبر

 در کٌتزل تحت گیبّبى ثیوبریْبی عیغتن ایي ثب کِ کزدًذ اػالم ٍ کزدًذ اعتفبدُ هٌیشین کوجَد تؾخیص هٌظَر ثِ ثَد ؽذُ ًصت

 .آهذًذ
 

 هَاد ٍ رٍش

 ،ؼزاحی ٍ اس ًظز اعتبتیکی هَرد تحلیل ٍ ثزرعی قزار گزفتSolid works در ایي تحقیق یک دعتگبُ گبًتزی عقفی در ًزم افشار

رعیذى ثِ تؼبدل اعتبتیکی ٍ در حیي ایٌکِ کوتزیي ّشیٌِ ٍ هَاد هصزفی ٍ هؽبثق ثب اهکبًبت هَجَد در کؾَر اس اّذاف ؼزاحی 

هتز هَرد ثزرعی ٍ  12هتزی ٍ در ؼَل  6هتزی اس عؽح سهیي ٍ ثب ػزض کبری  2.5ایي هذل هی ثبؽذ.هذل ؼزاحی ؽذُ در ارتفبع 

ًظز  در تیز ػزظی ٍعػتؼبدل اعتبتیکی ًیزٍی ٍسى خَد دعتگبُ ٍ ّوچٌیي ًیزٍّبی هٌفزد در تحلیل قزار گزفت. ػَاهل هَثز در 

گبًتزی عقفی گلخبًِ ای ؼزاحی ؽذُ را ًؾبى هی دّذ. ًیزٍی هحزکِ تَعػ یک  عبدُ عبسی ؽذُ عیغتن 3ؽکل گزفتِ ؽذ.

غوِ ٍ پَلی ثِ ؽفت چزخْبی فَالدی اًتقبل الکتزٍهَتَر تَلیذ ؽذُ ٍ اس ؼزیق خزٍجی ؽفت جؼجِ دًذُ ًَع چزخ حلشًٍی ثب ت

عکَی حول ثبر ٍ یب ٍعبیل جبًجی ،هتز خَاّذ داؽت ٍعبیلی هبًٌذ ثَم عن پبؽی 6دادُ هی ؽَد. تیز ػزظی کِ ؼَلی ثِ اًذاسُ 

کِ . هجوَػِ ی ػزظی داؽت خَاٌّذ ػزظی رٍی آى عَار خَاٌّذ ؽذ ٍ ثز رٍی آى حزکت غیزُ آة پبػ ٍ ،دیگز هبًٌذ ًؾب کبر

الکتزٍهَتَر ٍ جؼجِ دًذُ ٍ توبم ٍعبیل جبًجی هی ثبؽذ تَعػ چْبر چزخ فَالدی رٍی ریل ّبی ًغت ؽذُ در رٍی  در ثز گیزًذُ

خَد ثِ عکَی هجْش ثِ عیغتن  ،تیز ّبی ؼَلی حزکت رفت ٍ ثزگؾتی خَاّذ داؽت ٍ ّوچٌیي ٍعبیل جبًجی هبًٌذ عن پبػ

ذ در صَرت السم ٍعبیل جبًجی را در رٍی تیز ػزظی جبثجب کٌذ ٍ اس ثیي یک ردیف اًتقبل قذرت هجشا ًغت خَاّذ ؽذ کِ ثتَاً

 2.5تیز ػزظی ٍ ٍعبیل جبًجی( ثز رٍی عتَى ّبیی کِ هجوَػِ را در ارتفبع  ،تیز ؼَلیثَتِ ثِ ردیف دیگز ثجزد. کل هجوَػِ )

هقبٍهت خوؾی  ثب تَجِ ثِ ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. 2جشئیبت ؼزح در ؽکل  .هتزی اس عؽح سهیي ًگِ خَاّذ داؽت قزار هی گیزد

ؽکل ثَدُ ٍ  Iتیزّبی افقی ٍ ػوَدی ٍ ّوچٌیي عتَى ّبی هَرد اعتفبدُ در ایي ؼزح ثب هقؽغ  سیز ٍ رٍاثػ ؽکل Iهقبؼغ  یثبال

عکَی . هی ثبؽذ MPa222ثزاثز  عبختوبًیتٌؼ تغلین فَالد ( 1382جٌظ آًْب اس فَالدی عبختوبًی هی ثبؽذ. ٍلی ًضاد )

گیزی الکتزٍهَتَرّب ٍ جؼجِ دًذُ ٍ ّوچٌیي هحل قزار گیزی ؽفت ّبی حبهل چزخ ّب در دٍ عز تیز ػزظی جَػ دادُ ؽذُ قزار

 ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. 2ٍ ثِ صَرت یک پبرچِ تحت ػٌَاى تیز ػزظی در ؽکل
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 سیستن گاًتزی سقفی گلخاًِ ای - 2ضکل 

 

 .(3)ؽکل رٍی ّز هقؽغ ػزظی تیز ؽَد گزًؼٍ هَجت ایجبد تٌؼ ّبی ػوَدی ٍ ثزؽی ثبر گذاری تیزّب هی تَاًذ (1392کجیزیبى )
 

 
 بارگذاری تیز ّا -3ضکل 

 M 
 : هقذار لٌگز خوؾی در هقؽغ هَرد ًظز

yفبصلِ ًقؽِ هَرد ًظز تب هحَر : zIهوبى ایٌزعی هقؽغ : ρاًحٌب            : ؽؼبع 

( 1 )        σ ( 2)                    تٌؼ            ε 3)      )              گزًؼ             

 
 ًتایج ٍ بحث

 Solidدر ٍعػ تیز ػزظی هبکشیون تٌؼ ثذعت آهذُ اس تحلیل اعتبتیکی تَعػ ًزم افشار  N 2222ثب اػوبل ًیزٍی ػوَدی

works  ثزاثز ثبMPa 34.63تٌؼ هبکشیون ثذعت آهذُ اس تحلیل اعتبتیکی اس  اًتْبیی ایجبد ؽذُ اعت هی ثبؽذ. کِ در دٍ عز

تٌؼ تغلین کوتز هی ثبؽذ ثٌبثزایي تیز ػزظی در هحذٍدُ اهي هی ثبؽذ. ثب اًتخبة گزُ ّبی هختلف اس ًقبغ هختلف تیز ػزظی 

اعت کِ در دٍ عز تیز هی ثبؽذ.  e1.277 -4ب هبکشیون کزًؼ ثزاثز ث ًوبیؼ دادُ ؽذُ اعت. a4تٌؼ در ًقبغ هَرد ًظز در ؽکل

ًوبیؼ دادُ ؽذُ اعت. حذاکثز جبثجبیی ثذعت  b4گزُ ّبی هختلف اس ًقبغ هختلف تیز ػزظی کزًؼ در ًقبغ هَرد ًظز در ؽکل 

اعت کِ در ٍعػ تیز جبیی کِ ًیزٍی ػوَدی ثز تیز ػزظی ٍارد هی ؽَد هی ثبؽذ.  mm1.857 آهذُ اس تحلیل اعتبتیکی ثزاثز ثب 

ًوبیؼ دادُ ؽذُ اعت. ثب اًتخبة  c4ثب اًتخبة گزُ ّبی هختلف اس ًقبغ هختلف تیز ػزظی جبثجبیی در ًقبغ هَرد ًظز در ؽکل 

 ًوبیؼ دادُ ؽذُ اعت.d4ًقبغ خؽزًبک تحلیل اعتبتیکی تیز ػزظی در ؽکل  ،2ظزیت اؼویٌبى ثِ هقذار
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هاکشیون تٌص ٍ گزُ ّای هختلف بذستآهذُ اس  - a4ضکل 

 تحلیل استاتیکی تیز عزضی

هاکشیون کزًص ٍ گزُ ّای هختلف بذست آهذُ  - b4ضکل 

 اس تحلیل استاتیکی تیز عزضی

  
هاکشیون جابجایی ٍ گزُ ّای بذست آهذُ اس  - c4ضکل 

 تحلیل استاتیکی تیز عزضی
 

 2 ًقاط خطزًاک تیز عزضی با ضزیب اطویٌاى -d4ضکل 

ٍقتی کِ در ثیي دٍ عتَى قزار دارد ثز رٍی تیز ى آٍعبیل جبًجی  خَد تیز ٍثب اػوبل اثز ًیزٍی ٍاردُ ثز تیز ػزظی ٍ ٍسى 

ٍ  اعت هی ثبؽذدر دٍ عز اًتْبیی ایجبد ؽذُ کِ  MPa 54.29ثذعت آهذُ اس تحلیل اعتبتیکی ثزاثز ثب  تٌؼ هبکشیون ،ؼَلی

تٌؼ هبکشیون ثذعت آهذُ اس  .ًؾبى دادُ ؽذُ اعت a5در ؽکل  ثب اًتخبة گزُ ّبی هختلف اس ًقبغ هختلف تیز ؼَلی ىجشئیبت آ

ثذعت آهذُ اس  هبکشیون کزًؼ .تحلیل اعتبتیکی اس تٌؼ تغلین کوتز هی ثبؽذ ثٌبثزایي تیز ؼَلی ًیش در هحذٍدُ اهي هی ثبؽذ

 ًؾبى دادُ ؽذُ اعت b5ّوبًؽَر کِ در ؽکل  ّوزاُ ثب هقبدیزگزُ ّبی هختلف اس ًقبغ هختلف ًیشتحلیل اعتبتیکی تیز ؼَلی 

کِ در ٍعػ تیز جبیی کِ  هی ثبؽذ mm2.263 ذاکثز جبثجبیی ثذعت آهذُ اس تحلیل اعتبتیکی ثزاثز ثب ح ٍ e1.75 -4ثزاثز ثب 

. ثب اًتخبة گزُ ّبی هختلف اس ًقبغ هختلف تیز ؼَلی جبثجبیی در ًقبغ ایجبد ؽذُ اعتٍارد هی ؽَد  یؼَلًیزٍی ػوَدی ثز تیز 

ًقبغ خؽزًبک تحلیل اعتبتیکی تیز ؼَلی در  ،2هقذارثب اًتخبة ظزیت اؼویٌبى ثِ  .ًوبیؼ دادُ ؽذُ اعتc5هَرد ًظز در ؽکل 

 .وبیؼ دادُ ؽذُ اعتً d5ؽکل 

  
 هاکشیون کزًص بذست آهذُ اس تحلیل استاتیکی تیز طَلی b5ضکل  طَلیبذست آهذُ اس تحلیل استاتیکی تیزهاکشیون تٌص  a5ضکل 
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هاکشیون جابجایی بذست آهذُ اس تحلیل  c5ضکل 

 استاتیکی تیز طَلی

 

ًقاط خطزًاک بذست آهذُ اس تحلیل استاتیکی تیز طَلی  d5ضکل 

 2 با ضزیب اطویٌاى

 

خَد تیز ٍ ٍعبیل جبًجی ًبؽی اس ًیزٍی ٍاردُ ثز تیز ػزظی ٍ ٍسى  عز ّز یک اس عتَى ّب هَثزثز ػوَدیثب اػوبل ًیزٍی 

هی MPa 4.39ثزاثز ثب  Solid worksهبکشیون تٌؼ ثذعت آهذُ اس تحلیل اعتبتیکی تَعػ ًزم افشار  ثِ ّوزاُ ٍسى تیز ؼَلی ىآ

تٌؼ هبکشیون ثذعت . ًؾبى دادُ ؽذُ اعت a6تلف تیز ؼَلی در ؽکل ثب اًتخبة گزُ ّبی هختلف اس ًقبغ هخ ىٍ جشئیبت آ ثبؽذ

هبکشیون کزًؼ ثذعت  َى ّب ّن در هحذٍدُ اهي هی ثبؽذ.آهذُ اس تحلیل اعتبتیکی اس تٌؼ تغلین کوتز هی ثبؽذ ثٌبثزایي عت

ًؾبى دادُ  b6آهذُ اس تحلیل اعتبتیکی یکی اس عتَى ّب ًیش ّوزاُ ثب هقبدیزگزُ ّبی هختلف اس ًقبغ هختلف ّوبًؽَر کِ در ؽکل 

اعت کِ در عز عتَى جبیی کِ  mm 2-e 2.525. حذاکثز جبثجبیی ثذعت آهذُ ثزاثز ثب هی ثبؽذ e1.358 -5ثزاثز ثب  ؽذُ اعت

ثز عتَى ّب ٍارد هی ؽَد هی ثبؽذ. ثب اًتخبة گزُ ّبی هختلف اس ًقبغ هختلف عتَى هَرد ًظز جبثجبیی در ًقبغ ًیزٍی ػوَدی 

ًقبغ خؽزًبک تحلیل اعتبتیکی عتَى در ؽکل  ،2هقذارثب اًتخبة ظزیت اؼویٌبى ثِ  ٍ ًوبیؼ دادُ ؽذُ اعت c6هختلف در ؽکل

d6 .ًوبیؼ دادُ ؽذُ اعت 
 

  
بذست آهذُ اس تحلیل هاکشیون تٌص  a6ضکل 

 استاتیکی یکی اس ستَى ّا

هاکشیون کزًص بذست آهذُ اس تحلیل استاتیکی یکی  b6ضکل 

 اس ستَى ّا

  
هاکشیون جابجایی بذست آهذُ اس تحلیل  c6ضکل 

 استاتیکی یکی اس ستَى ّا

 

ًقاط خطزًاک بذست آهذُ اس تحلیل استاتیکی یکی اس  d6ضکل 

 2 ستَى ّا با ضزیب اطویٌاى
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 ًتیجِ گیزی کلی

ٍ هبکشیون  MPa 34.63هبکشیون تٌؼ گبًتزی عقفی گلخبًِ ای در ٍعػ تیز ػزظی N 2222ثب اػوبل ًیزٍی ػوَدی -1

هی ثبؽذ ّوچٌیي ثب اًتخبة ظزیت اؼویٌبى ثِ  mm1.857 ٍ حذاکثز جبثجبیی ثذعت آهذُ ثزاثز ثب e1.277 -4کزًؼ ثزاثز ثب 

 .اس ًقبغ خؽزًبک ایي عیغتن ثِ حغبة هی آیٌذ 222387ّبی تکیِ گبُ ّب قزار دارًذ هثال گزُ  گزُ ّبیی کِ در ًشدیکی 2هقذار 

ى ٍقتی کِ در ثیي دٍ عتَى قزار دارد ثز رٍی آخَد تیز ٍ ٍعبیل جبًجی ثب اػوبل اثز ًیزٍی ٍاردُ ثز تیز ػزظی ٍ ٍسى  -2

 mm2.263ٍ حذاکثز جبثجبیی ثذعت آهذُ ثزاثز ثب  e1.75 -4ٍ هبکشیون کزًؼ ثزاثز ثب    MPa 54.29تٌؼ هبکشیون ،تیز ؼَلی

 اس ًقبغ خؽزًبک ایي عیغتن ثِ حغبة هی آیٌذ. 2636گزُ  2هی ثبؽذ ّوچٌیي ثب اًتخبة ظزیت اؼویٌبى ثِ هقذار 

 خَد تیز ٍ ٍعبیلثب اػوبل ًیزٍی ػوَدی هَثز ثز عز ّز یک اس عتَى ّب ًبؽی اس ًیزٍی ٍاردُ ثز تیز ػزظی ٍ ٍسى  -3

ٍ حذاکثز جبثجبیی  e1.358 -5ٍ هبکشیون کزًؼ ثزاثز ثب  MPa4.39ثزاثز ثب  تٌؼ ثِ ّوزاُ ٍسى تیز ؼَلی هبکشیون ىآجبًجی 

گزُ ّبیی کِ ثِ هحل اػوبل ًیزٍ ًشدیکتز ّغتٌذ  ،2ثب اًتخبة ظزیت اؼویٌبى ثِ هقذار ّوچٌیي هی ثبؽذ mm2-e 2.525ثزاثز ثب 

 .عتَى ّب هحغَة هی ؽًَذ ًقبغ خؽزًبک اس 18248هبًٌذ 

هی ثبؽذ ثٌبثزایي ثب تَجِ ثِ ًتبیج  MPa222 اس آًجب کِ تٌؼ تغلین فَالد هَرد اعتفبد در اجشای ایي عیغتن ثزاثز  -4

 کلیِ عیغتن در هحذٍدُ اهي هی ثبؽذ تز هی ثبؽذهبکشیون تٌؼ ٍارد ثز ّز یک اس اجشا کِ اس تٌؼ تغلین کو
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