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عولکزد قاب فَالدی سزد ًَرد شذُ پزشذُ با بتي سبک پلی استایزًی
تحت بار جاًبی
حسیي پزستش ،*1هحوذ رضائیاى پاکیشُ ،*2
 -1ؼاٍ٘یاـ ٌفٟٙٔ ٜٚؽوی ػٕفاٖ ،ؼاٍ٘ىؽ ٜفٙی ٟٙٔ ٚؽوی ،ؼاٍٍ٘ا ٜػّٓ  ٚفف ،ًٙٞتٟفاٖ ،ایفاٖ
 -2ؼاٍ٘دٛی ؼٚـ ٜؼوتفیٌ ،فٟٙٔ ٜٚؽوی ػٕفاٖ ،ؼاٍ٘ىؽ ٜفٙی ٟٙٔ ٚؽوی ،ؼاٍٍ٘ا ٜػّٓ  ٚفف ،ًٙٞتٟفاٖ ،ایفاٖ

چکیذُ
اوتفاؼ ٜاق فٙاٚـی ٘ٛیٗ ّٔ ٚاِص واـا ؼـ ِٙؼت واغتٕاٖ ؼـ ـاوتای اٞؽافی اق خّٕ ٝوثه واقی ،وا ًٞقٔاٖ واغتف
افكایً تٟفٜٚـی ٔ ٚمأٚت ؼـ تفاتف قِكِٕٛٞ ٝاـٛٔ ٜـؼ تٛخ ٝتٛؼ ٜاوت .اوتفاؼ ٜاق فٛالؼ وثه وفؼ ٘ٛـؼ ٌؽ ٜؼـ
واغتٕاٖ واقی ِٙؼتی یىی اق پؽیؽٞ ٜای ٘ٛیٗ ؼـ ایٗ ِٙؼت تٌٕ ٝاـ ٔیـٚؼ .فضای غاِی ؼیٛاـٞا ؼـ ایٗ ٘ٛع واقٞ ٜا
ػٕٔٛاً تا ّٔاِص ػایمی ٕٞس ٖٛپٍٓ و ٚ ًٙتّٛن ٞای پّی اوتایفٖ پفٔی ٌٛؼ .یىی اق ـٌٟٚای پف وفؼٖ ایٗ فضاٞای
غاِی اوتفاؼ ٜاق تتٗ وثه ( )LWCت ٝػٛٙاٖ پفوٙٙؽ ٚ ٜتٟثٛؼ ؼٙٞؽ ٜـفتاـ ایٗ ٘ٛع لاِة ٞا تٛؼ ٜو ٝتاػث ٔكایای ٚیمٜ
ای ٕٞس ٖٛافكایً ٔمأٚت خا٘ثی ،افكایً خؿب ا٘فلی ،افكایً وػتی  ٚوا ًٞوٕاً٘ ٔٛضؼی ٔماعغ ٔیٍفؼؼ .ایٗ
تطمیك تٙٔ ٝظٛـ اـقیاتی ػّٕىفؼ لاب فٛالؼی وفؼ ٘ٛـؼ ٌؽ ٜپف ٌؽ ٜتا تتٗ وثه پّی اوتایفٖ تا اوتفاؼ ٜاق ٘فْ افكاـ
 ABAQUSا٘داْ ٌؽ ٜاوت .تفای ت ٝؼوت آٚـؼٖ تٟتفیٗ ٘ٛع  ٚ LWCـویؽٖ ت ٝعفش اغتالط تٟی ،ٝٙآقٔایٍی تف
ـٚی  ٕٝ٘ٛ٘ 30اق تتٗ پفِیت  ٚتتٗ پّی اوتایفٖ ا٘داْ ٌؽ ٚ ٜتا یىؽیٍف ٔمایىٌ ٝؽ ٜا٘ؽ .ؼـٕٞیٗ ـاوتا و ٝلاب فٛالؼی
وفؼ ٘ٛـؼ ٌؽ ٜپیٍٟٙاؼی ٔؼففی ٛٔ ٚـؼ آقٔایً لفاـ ٔیٌیف٘ؽ ت ٝعٛـیى ٕٝ٘ٛ٘ ٝأ َٚتٍىُ اق اػضای فٛالؼی وفؼ ٘ٛـؼ
ٌؽ ٜت ٝػٛٙاٖ اوتاؼ  ٚـا٘ف تا اتّاالت ٘یِّٕ ٝة  ٚتؽٞ ٖٚفٌٟٔ ٝ٘ٛاـتٙؽ ٕٝ٘ٛ٘ ،ؼٌ ْٚأُ اوتاؼ  ٚـا٘ف ٕٞ ٚفا ٜتا ٟٔاـتٙؽ
تىٕ ٝای  ٚؼـ ٟ٘ایت ٕ٘ ٝ٘ٛؤ ْٛتٍىُ اق اوتاؼ  ٚـا٘ف ٕٞفا ٜتا تتٗ وثه ٔی تا ٌؽ ٌ ٝوّی ٝاتّاالت تٚ ٝویّ ٝپیر ٞای
غٛؼواـ ِٛـت ٌففت ٝاوتٞ ٕٝ٘ٛ٘ .ا ؼـ ٔمایىٛٔ %50 ٝـؼ آقٔایً لفاـ ٌففت ٝا٘ؽ .تؽیٗ ٔٙظٛـ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛا تطت تاـ خا٘ثی
افكایٙؽ ٜلفاـ ٌففت ٝا٘ؽ .اق ٘تایح ت ٝؼوت آٔؽ ٜاق آقٔایً ٔی تٛاٖ ؼـیافت اوتفاؼ ٜاق تتٗ وثه ٘ىثت تٟٔ ٝاـتٙؽ تىٕٝ
ای وثه افكایً  %84/6ؼـ تاـتفی خا٘ثی ٌؽ ٚ ٜوػتی خا٘ثی ـا  %35افكایً ٔی ؼٞؽٕٞ .سٙیٗ ٔیكاٖ خؿب ا٘فلی،
ؼـ ِٛـت اوتفاؼ ٜاق تتٗ وثه  %68تیٍتف اق لاب تا ٟٔاـتٙؽ تىٕ ٝای ٔی تا ٌؽ.
ٍاصُّای کلیذی :فٛالؼ وفؼ ٘ٛـؼ ٌؽ ،ٜتتٗ وثهٟٔ ،اـتٙؽ تىٕ ٝای ،پّی اوتایفٖ
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