
"1393ٟٔزٔبٜ  15ایزاٖ  تٟزاٖ ـ ثتٗ  سبِیب٘ٝ ّٔیوٙفزا٘س  ضطٕیٗ"  

1 

 

 
 
 
 

 ّای ّدف تا عًاهٌظن در ارتفا هسلح تتي خوشی ّای قاب اٍلیِ ارسیاتی
 ػولکزد اساس تز طزاحی

 
 2، هحسي قاسن فام1ػلیزضا حثیثی

 استبدیبر ٌزٜٚ ٟٔٙذسی ػٕزاٖ، دا٘طٍبٜ وزدستبٖ -1

 سبسٜ، ٌزٜٚ ٟٔٙذسی ػٕزاٖ، دا٘طٍبٜ وزدستبٖ دا٘طزٛی وبرضٙبسی ارضذ -2

 
Email: ar.habibi@uok.ac.ir                                                                                            ٗ08716664600:  تّف  

Email: mohsen_ghasemfam@yahoo.com                                                                   09334526437تّفٗ :  
         

  Aوذ :

106A-1 

 چکیدُ :
 لزار ارسیبثی ٔٛرد ضفبف عٛر ثٝ )سِشِٝ( خغز ٔتفبٚت سغٛح ثزاثز در ٞب سبسٜ خسبرت آٖ در وٝ ٘ٛ است رٚضی ػّٕىزد، اسبس ثز عزاحی رٚش

 ایٗ ثٝ ٘یُ ثزای. ضٛد ٔی وٙتزَ اػضب پذیزی ضىُ ٚ سختی ٔمبٚٔت، وزدٖ ٔحذٚد ثب ٞب سبسٜ ای سبسٜ غیز ٚ ای سبسٜ ػّٕىزدٞبی ٚ ٌیزد ٔی

 ٘یبس ٔٛرد اِٚیٝ( سختی ٚ ٔمبٚٔت) سبسٜ اِٚیٝ ٔطخصبت تحّیُ، ایٗ ا٘زبْ ثزای. است ضزٚری ای سبسٜ ٔذَ رٚی غیزخغی تحّیُ یه ،ٞب ٞذف

 ایٗ اصّی ٞذف .ثٛد خٛاٞذ تز سزیغ ٚ تز سبدٜ سبسٜ، عزاحی ٚ تحّیُ ا٘زبْ ٔزاحُ ثبضذ، تز ٘شدیه ٟ٘بیی ٔمذارٞبی ثٝ اِٚیٝ ٔمذارٞبی چٝ ٞز. است

. آٚرد دست ثٝ غیزخغی تحّیُ ا٘زبْ رٟت را سبسٜ اِٚیٝ سختی ٚ ٔمبٚٔت سزیغ، ٚ سبدٜ عٛر ثٝ ثتٛاٖ ٖآ وٕه ثٝ وٝ است رٚضی ارائٝ ٔمبِٝ،
 را ٘بٔٙظٓ در ارتفبع حٔسّ ثتٗ خٕطی ٞبی لبة ٘یبس ٔٛرد سختی ٚ ٔمبٚٔت ثتٛاٖ ٞب آٖ وٕه ثٝ وٝ ضٛد ٔی پیطٟٙبد ٞبیی ضزیت ٔٙظٛر ایٗ ثزای

 اس ػجبرتٙذ ٞب ضزیت ٕ٘ٛد ایٗ ؼییٗت (CPسبسٜ ) اٟ٘ذاْ ٔزسٚ  (LS) یرب٘ ایٕٙی ،(IO) ٝٚلف ثی استفبدٜ ،سبسٜ ػّٕىزدی ٞبی حبِت اس یه زٞ ثزای

 .ٌیز٘ذ ٔیوٝ ثٝ تزتیت ثزای ٔحبسجٝ ٔمبٚٔت ٚ سختی ٔٛرد ٘یبس سبسٜ ٔٛرد استفبدٜ لزار   (Cd) ٖٔىب زتغیی ٕ٘بیی ضزیت ثشري ٚ(R) رفتبر ضزیت
است. ٕٞچٙیٗ  5/7ٚ  7، 3/6ثٝ تزتیت ثزاثز  IO ،LS  ٚCP ٔتفبٚت ػّٕىزدی ٞبی حبِتدر ٞب  ایٗ لبة پیطٟٙبدی ثزای ضزایت رفتبر ٔمذارٞبی

 ٘طبٖ ٞب ثزرسی. ٔتفبٚت ػّٕىزدی پیطٟٙبد ٌزدیذٜ است ٞبی حبِتثزای ضزایت ثشري ٕ٘بیی تغییز ٔىبٖ در  ش٘ی 7ٚ  45/6، 83/5ٞبی ٔمذار

 ثؼذی ٔزاحُ ،ٞب سبسٜ (رب٘جی ٔىبٖ زتغیی وٙتزَ ثب) اِٚیٝ سختی ٚ (پبیٝ زش)ث س٘یب ٔٛرد ٔمبٚٔت ٔحبسجٝ در فٛق ٞبی ضزیت اس استفبدٜ ،دٞذ ٔی

 .وزد خٛاٞذ تز سزیغ ٚ تز سبدٜ را، ٞب سبسٜ خغی غیز تحّیُ ٚ وبر ا٘زبْ
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Abstract: 

Performance Base Design, The new method that structural damage to different levels danger (earthquake) 

clearly being measured in Structural and non-structural and structural performance by limiting the strength, 

stiffness and ductility members is controlled. 

To reach these objectives, an analysis of nonlinear structural model is necessary. To do this analysis, the basic 

structural properties (strength and basic stiffness) are required. The initial values are nearer to the final values, 

process analysis and design, it will be easier and faster. The main objective of this paper is to present a 

method that can simply and quickly to help strength and basic stiffness of the structure is achieved for 

nonlinear analysis. For this purpose, factors that is suggested to predict the required strength and stiffness of 

reinforced concrete frames irregular in height for each Performance Levels, the use of Immediate Occupancy 

(IO), Life Safety (LS), and Collapse Prevention (CP) Performance Levels established. These factors include 

the behavior factor (R) and displacement Coefficient (Cd) in order to calculate the required strength and 

stiffness of structures used. The proposed values for behavior factor for these frames in Performance Levels 

IO, LS and CP is 6.3, 7 and 7.5. Also The values 5.83, 6.45, and  7 have  been proposed For displacement 

Coefficient OF Performance Levels. Studies have shown that, using the factors in calculating the required 

strength (base shear) and the basic stiffness (with side displacement control) structures, the next stage of work 

and non-linear structural analysis, will be easier and faster. 

Keywords: 

Irregular Reinforced Concrete Frames, Displacement Coefficient , Behavior Factors, Standard 2800 
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 هقدهِ-1
حفظ  ،ٞب ٘بٔٝ آییٗ ٞبی ٞذف ٔتذاَٚ، عزاحی ٞبی رٚش در ایٙىٝ ػّیزغٓ .است تغییز حبَ در یا ِزسٜ عزاحی رٚش وطٛرٞب، ثیطتز در

 ثیبٖ ٔتٛسظ ٚ خفیف ٞبی سِشِٝ ثزاثز در سیبٖ وٙتزَ ٚ رب٘جی تّفبت رسب٘ذٖ حذالُ ثٝ ٚ ضذیذ ٞبی سِشِٝ ثزاثز در سبسٜ ایستبیی

 سؼی ػّٕىزد، اسبس ثز عزاحی رٚش در .ٌیز٘ذ ٕ٘ی لزار استفبدٜ ٔٛرد ٞب ٞذف ایٗ ثٝ رسیذٖ ثزای وٙتزِی اٞزْ ، ِٚی ٞیچضٛد ٔی
 وّی عزاحی فّسفٝ یه ػّٕىزد ثزاسبس عزاحی. ضٛد ارائٝ وٙتزِی ٞبی رٚش ضذٜ، تؼییٗ پیص اس اٞذافثٝ  ٘یُ ثزای است ضذٜ

 رٚش، ایٗ رد. دٌزد ٔی ثیبٖ یاِزسٜ خغزات ثزاثز در ػّٕىزدی ٞبی ٞذف ثٝ دستیبثی حست ثز عزاحی ٔؼیبرٞبیآٖ  در وٝ است

 ٔحذٚد ثب سبسٜ ای سبسٜ زغی ٚ ای سبسٜ ػّٕىزدٞبی ٚ ٌزدد ٔی ٔطخص رٚضٙی ثٝ ٞب آٖ ثب ٔتٙبظزلجَٛ  لبثُ ٞبی سیبٖ ٚ خغز سغٛح

 .ضٛد ٔیوٙتزَ  پذیزیضىُ  ٚ ٔمبٚٔت سختی، ٕ٘ٛدٖ

ٔغزح ٌزدیذ  vision 2000  ٖػٙٛا تحت ٌشارضی در SEAOC ظتٛس 1995 َسب در ػّٕىزد ثزاسبس عزاحی ٔٛضٛع ثبر،٘خستیٗ
 ٔؼزفی ثیطتزی رشئیبت ثب ػّٕىزدی ٞبی ٞذفٚ تٛسؼٝ دادٜ ضذ  ATC 40  ٖتحت ػٙٛا یدر ٌشارضATC  ظتٛس 1996ٚ در سبَ 

 .>1= ضذ
 را ػّٕىزد اسبس ثز عزاحی رٚش اس دیٍزی ٞبی رٙجٝ ،ٞب ٘یش ثب ٕٞبٖ ٞذف FEMA 273 ٌشارش  ،ATC 40ٌشارش  ٔٛاسات ثٝ

 در وٝ وزد ػٙٛاٖ 2000 سبَدر  فبیفز>. 2= ضٛد تطزیح ٚضٛح ثٝ لجَٛ لبثُ خسبرت سغٛح ٚ سِشِٝ خغز سغٛح آٖ در وٝ ٕ٘ٛد ارائٝ

 ثٝ ٔزثٛط صزفبً حبِت ایٗ در استفبدٜ ٔٛرد رفتبر ضزیت >.3= وزد استفبدٜ رفتبر ضزیت اس تٛاٖ ٔی ػّٕىزد ثزاسبس عزاحی رٚش

 ٚ ٘یست وبرثزد لبثُ ٔستمیٓ عٛر ثٝ آسادی دررٝ چٙذ ٞبی سیستٓ ػّٕىزد ثزرسی ثزای وٝ است آسادی دررٝ یه ٞبی سیستٓ
 سبَ در پیچص دارای ٞبی سبسٜ ثزای ػّٕىزد ثزاسبس عزاحی در را رفتبر ضزیت اس استفبدٜ فبیفز وٙذ. ٔی عّت را دیٍزی تٕٟیذات

 رٚش ِٚی وزد پیطٟٙبد آسادی دررٝ چٙذ ٞبی تٓسسی ثزای را رفتبر ضزیت اس استفبدٜ 2000 سبَ در ٔیزا٘ذا>. 4= داد تٛسؼٝ 2004
 در ٞب سبسٜ غیزارتزبػی رفتبر ثٝ تٛرٝ ثب ػّٕىزد اسبس ثز عزاحی رٚش در >.5= دوز تىٕیّی ٔغبِؼبت ا٘زبْ ثٝ ٔٙٛط را آٖ اس استفبدٜ

 تحّیُ، ایٗ ا٘زبْ ثزای  . است ضزٚری ای سبسٜ ٔذَ رٚی غیزخغی تحّیُ ا٘زبْ سبسٜ، یه ٘یبسٞبی تؼییٗ ثزای ضذیذ، ٞبی سِشِٝ ثزاثز

 ا٘زبْ ٔزاحُ ثبضذ، تز ٘شدیه ٟ٘بیی ٔمذارٞبی ثٝ اِٚیٝ ٔمبدیز ٞزچٝ .است ٘یبس ٔٛرد (اِٚیٝ سختی ٚ ٔمبٚٔت)سبسٜ  اِٚیٝ ٔطخصبت
 ثز سبسٜ عزاحی اس حبصُ سختی ٚ ٔمبٚٔت اس ٔٙظٛر ایٗ ثزای ٔیتٛاٖ چٙذ ٞز. ثٛد خٛاٞذ تز سزیغ ٚ تز سبدٜ ،سبسٜ عزاحی ٚ تحّیُ

 ٔتٛسظ ٚ ضؼیف ٞبی سِشِٝ ثزاثز در ٞب سبسٜ عزاحی ثزای السْ اعالػبت ٚرٛد ػذْ ثٝ تٛرٝ ثب أب وزد استفبدٜ رایذ ٞبی ٘بٔٝ آئیٗ اسبس
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. دثٛ ٘خٛاٞذ وبفی دلت دارای ثبال ٔمذارٞبی ضذیذ، ٞبی سِشِٝ ثزاثز در عزاحی ٞبی ٞذف ثٝ ٘یُ ثزای وبفی اعالػبت ٘جٛد ٕٞچٙیٗ ٚ
 را ٔسّح ثتٗ خٕطی ٞبی لبة اِٚیٝ سختی ٚ ٔمبٚٔت ثتٛاٖ آٖ وٕه ثٝ وٝ ضٛد ٔی پیطٟٙبد رٚضی ٔمبِٝ ایٗ در ٔٙظٛر ٕٞیٗ ٝث

 ٕٞبٖ سختی، ٚ ٔمبٚٔت ٔحبسجٝ ثزای وّی اصَٛ رٚش ایٗ در .آٚرد ثذست لجَٛ لبثُ دلت ثب ارتزبػی، غیز تحّیُ یه ا٘زبْ ثزای

 ثزای ٚ ضٛد ٔی استفبدٜ رفتبر ضزیت اس ٘یبس ٔٛرد ٔمبٚٔت ٔحبسجٝ ثزای وٝ ٔؼٙی ثذیٗ .است رایذ ٞبی ٘بٔٝ آئیٗ در ٔٛرٛد رٚش

 اس رٌّٛیزی ٔٙظٛر ثٝ آٖ وزدٖ ٔحذٚد ٚ سبسٜ ٚالؼی ٔىبٖ زتغیی ٔحبسجٝ ٟتر) ٖٔىب زتغیی ٕ٘بیی  ثشري ضزیت سختی، ٔحبسجٝ

 ٕ٘بیی ثشري ضزیت ٚ رفتبر ضزیت ٔمذارٞبی تذلیك ثب ِٚی .ٌیزد ٔی لزار استفبدٜ ٔٛرد (ای غیزسبسٜ ٚ ای سبسٜ ارشای تخزیت

 سختی ٚ ٔمبٚٔت ٔحبسجٝ دلت ٔتٛسظ، ٚ خفیف ٞبی سِشِٝ ثزای فٛق ٞبی ضزیت ٝئارا ٕٞچٙیٗ ٚ ضذیذ ٞبی سِشِٝ ثزای تغییزٔىبٖ

 ا٘زبْ سبسٜ ٘یبسٞبی ٟ٘بیی وٙتزَ ٔٙظٛر ثٝ وٝ ٟ٘بیی ارتزبػی زغی تحّیُ ِذا ٚ یبثذ ٔی افشایص سِشِٝ ٔتفبٚت سغٛح ثزاثز در ٘یبس ٔٛرد

 ،(IO) ثی ٚلفٝ استفبدٜ ؛ػّٕىزدی ٞبی حبِت اس یه ٞز ثزای ٔمبِٝ ایٗ در .رسذ ٔی سزا٘زبْ ثٝ وٕتزی ٔطىالت ثب ٌیزد ٔی
 تب ضٛد ٔی ٔحبسجٝ ٔىبٖ زتغیی ٕ٘بیی ثشري ضزیت یه ٚ رفتبر ضزیت یه (CPرٌّٛیزی اس اٟ٘ذاْ ) ٚ(LS) رب٘ی تّفبت اس رٌّٛیزی

 ٚ تغییزٔىبٖ ٕ٘بیی ثشري ٚ رفتبر ٞبی ضزیت ثز ٔٛحز ٞبی ػبُٔ اثتذا ثؼذی ٞبی لسٕت در .ضٛد عزاحی ٞب آٖ وٕه ثٝ ٘ظز ٔٛرد سبسٜ
 عجمبت تؼذاد ثب ٔسّح ثتٗ خٕطی ٞبی لبة ثزای ٞب آٖ ثبال ٔمذارٞبی ٔٛردٞبی ثٝ تٛرٝ ثب سپس .ضٛد ٔی ٝئارا ٞب آٖ ٔحبسجٝ رٚش

 .ضٛد ٔی ارائٝ ثبال ٞبی ضزیت ثزای پیطٟٙبدی ٔمذارٞبی ،ٞب آٖ ٔیبٍ٘یٗ ٔحبسجٝ ثب ا٘تٟب در ٚ ٌزدد ٔی تؼییٗ ٔتفبٚت
 
 
 

 هکاى تغییز تشرگٌوایی ضزیة ٍ رفتار ضزیة تز هَثز ػَاهل-2

 رفتار ضزیة-2-1

 ٔطخصبت ،خبن ٔطخصبت سبسٜ، ٔیزایی ضزیت سبسٜ، اصّی تٙبٚة سٔبٖ ،پذیزی ضىُ ضزیت ٘ظیز، پبرأتزٞبیی ثٝ رفتبر ضزیت

 >.2= ددار ثستٍی عزاحی اعٕیٙبٖ ضزیت ٚ ثبال ٔٛدٞبی ٔطبروت افشٖٚ، ٔمبٚٔت ضزیت ٔصبِح، تغییزضىُ – ثبر رفتبر سِشِٝ،

 ٘جبضذ، پذیزی ضىُ ظزفیت دارای ای سبسٜ اٌز حمیمت در .است سبسٜ پذیزی ضىُ ظزفیت رفتبر، ضزیت ثز ٔٛحز ػبُٔ تزیٗ اصّی
 زغی ٚ ارتزبػی پبسخ در تغییز ثبػج وٝ ػبّٔی ػٙٛاٖ ثٝ سبسٜ اصّی تٙبٚة سٔبٖ .ٌزفت ٘ظز در رفتبر ضزیت آٖ ثزای تٛاٖ ٕ٘ی

 سخت ٞبی سبسٜ ثزای رفتبر ضزیت ٔمذار ثز تٙبٚة سٔبٖ تبحیز .ٌذاضت خٛاٞذ تبحیز رفتبر ضزیت ٔمذار ثز ثٛد خٛاٞذ سبسٜ ارتزبػی

 در سبسٜ پبسخ در تغییز ثبػج ا٘زصی اتالف ٔىب٘یسٓ یه ػٙٛاٖ ثٝ ٔیزایی. است تز ٔحسٛس ثسیبر (پبییٗ ٞبی تٙبٚة سٔبٖ دارای)

 ضبُٔ سبسٜ ثز ٚاردٜ سِشِٝ ٔطخصبت ٕٞچٙیٗ. ثٛد خٛاٞذ ٔٛحز رفتبر ضزیت ٔمذار در ٘تیزٝ در ٚ ارتزبػی زغی ٚ ارتزبػی حبِت

 وٝ ٞستٙذ ٔتفبٚتی ضىُ تغییز-ثبر رفتبر دارای ٔصبِح .دارد تبحیز رفتبر ضزیت ثز فزوب٘سی ٔحتٛای ٚ تذاْٚ ٔذت ضتبة، حذاوخز

 وبٞٙذٌی ٚ ٔمبٚٔت تٙشَ دارای وٝ ٔصبِحی تغییزضىُ-ثبر ٔذَ .ٌذاضت خٛاٞذ تبحیز رفتبر ضزیت ٔمذار ثز ٞب آٖ اس یه ٞز ا٘تخبة

 سجت سِشِٝ، ٘یزٚی ٔحبسجٝ در ثبالتز ارتؼبضی ٔٛدٞبی ٔطبروت ٌزفتٗ ٘ظز در .ٞستٙذ دارا را رفتبر ضزیت وٕتزیٗ ٞستٙذ، سختی

 دررٝ چٙذ ٞبی سیستٓ در رفتبر ضزیت افشایص در ػبُٔ تزیٗ اصّی ػٙٛاٖ ثٝ افشٖٚ ٔمبٚٔت ضزیت .ضذ خٛاٞذ رفتبر ضزیت وبٞص

 ٚرٛد ٚ سِشِٝ ثزاثز در ٞب سبسٜ ثبرٌذاری ٞبی ٘بٔٝ آئیٗ در اعٕیٙبٖ حبضیٝ اػٕبَ ػذْ پذیزش ػّت ثٝ ٕٞچٙیٗ .رٚد ٔی ضٕبر ثٝ آسادی

 >.6= یبثذ ٔی افشایص عزاحی اعٕیٙبٖ ضزیت ٔمذار ثب ٔتٙبست رفتبر ضزیت ،ٞب سبسٜ عزاحی ٞبی ٘بٔٝ آئیٗ در ایٕٙی حبضیٝ ایٗ
 اعٕیٙبٖ ٚ ضزیت (Rs) افشٖٚ ٔمبٚٔت ضزیت ح،ٔصبِ تغییزضىُ ثبر فتبرر ،(T) سبسٜ اصّی تٙبٚة ٔبٖس ،(µ) پذیزی ضىُ ضزیت

 لزار ٘ظز ٔذ رفتبر ضزیت ٔحبسجٝ ثزای تحمیك ایٗ در وٝ ٞستٙذ رفتبر ضزیت تؼییٗ رد ٔٛحز ػٛأُ تزیٗ ٟٔٓ (Y) عزاحی

 .ٌیز٘ذ ٔی
 
 

 هکاى زتغیی ًوایی تشرگ ضزیة-2-2

 ضزیت ٚ ،( Rs ) افشٖٚ ٔمبٚٔت ضزیت ،(µ) پذیزی ضىُ اس، ضزیت ػجبرتٙذ ٔىبٖ تغییز ٕ٘بیی ثشري ضزیت ثز ٔٛحز ػٛأُ تزیٗ ٟٔٓ
 .ٌیز٘ذ ٔی لزار ٘ظز ٔذ آٖ ٔمذار ٔحبسجٝ در وٝ (Y) عزاحی اعٕیٙبٖ
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 هکاى تغییز ًوایی تشرگ ضزیة ٍ رفتار ضزیة تؼییي رٍش -3

 رفتار ضزیة تؼییي رٍش-3-1

ثبیست راثغٝ ثیٗ ثزش پبیٝ ٚالؼی، ثزش پبیٝ عزاحـی ٚ   بً٘ ٘طبٖ داد وٝ ثزای ثذست آٚردٖ ضزیت رفتبر ثٝ ٘حٛی ٔیی 1991در سبَ 
، ٘طـبٖ داد وـٝ ضـزیت رفتـبر     1آَ ضذٜ ٔغبثك ضىُ  تؼزیف ٌزدد. یبً٘ ثب استفبدٜ اس ٔٙحٙی ظزفیت ایذٜثزش پبیٝ االستیه تئٛریه 

 .ثبضذ ٔیضزیت ٔمبٚٔت افشٖٚ ٚ ضزیت تٙص ٔزبس  پذیزی، ضزیت وبٞص ٘یزٚ ثز احز ضىُ پبرٔتزٞبیٔتطىُ اس 

 

 
 : ًوَدار هٌحٌی ظزفیت ساسُ 1شکل 

 : >7=ٕ٘ٛد سیز ٔؼزفی  ثٝ صٛرت یا راثغٝیبً٘ ثب استفبدٜ اس ٕ٘ٛدار ٔٙحٙی ظزفیت سبسٜ ثزای ٔحبسجٝ ضزیت رفتبر 

  (1)                                                                                                                                R = Rµ × RΩ × Y 

                                                                                                                                                                                      در آٖ:وٝ 

Rµ =                                                             (2)                                                                                         

RΩ =                                                                                                                                                   (3   )
Y   ;                                                (4)                                                                                                       
µ = 

         (5)                                                                                                                                                 
                                                 

ضىُ  µضزیت اعٕیٙبٖ عزاحی ٚ  Y ،ضزیت ٔمبٚٔت افشٖٚ است RΩضزیت رفتبر ٘بضی اس ضىُ پذیزی است،  µRدر رٚاثظ اخیز، 
 .ٌزد٘ذ ٔیایٗ ثخص تطزیح  یا ادأٝاست وٝ در  پذیزی سبسٜ

 ضزیة رفتار ًاشی اس شکل پذیزی -3-1-1
ارائٝ پذیزی  رٚاثغی ٚاثستٝ ثٝ ضزیت ضىُ ،( ثزای سٝ ٔحذٚدٜ اس سٔبٖ تٙبٚة سیست1940ٓ٘یٛٔبرن ٚ ٞبَ ثب ثزرسی سِشِٝ اِسٙتزٚ )

>. ٘بسبر ٚ 8= ددا ( ارتجبط ٔیµ( ٚ ضىُ پذیزی سبسٜ )T( را ثٝ سٔبٖ تٙبٚة سبسٜ )  پذیزی )  داد٘ذ وٝ ضزیت رفتبر ٘بضی اس ضىُ
چٙذ  ٞبی سبسٜتغییز ضىُ ٔصبِح را در ٔحبسجٝ ضزیت رفتبر -پذیزی، سٔبٖ تٙبٚة اصّی سبسٜ ٚ ٔذَ ثبر احزات ٘بضی اس ضىُىز وزٚیٙ

پذیزی ٚ پزیٛد  ٚیذیه ٚ ٕٞىبراٖ رٚی ضزیت رفتبر ثز حست ضىُ >.9= ذدررٝ آساد احذاث ضذٜ در ٔحُ سٍٙی ٚ رسٛثی ٚارد وزد٘
ثبر، تغییز  ػٛأُ سیبدی اس رّٕٝ ٔطخصبت سِشِٝ، ٔطخصبت خبن ٔٙغمٝ، ٔیزایی سیستٓ، ٔذَ ٞب آٖوزد٘ذ  ٔحُ سبخت سبسٜ ٔغبِؼٝ

ٔیز٘ذا ٚ ثتزٚ یه ضزیت  >.10= ذسبسٜ را در ٔحبسجٝ ضزیت رفتبر سبسٜ ٔٙظٛر وزد٘ پذیزی ضىُزیت ضىُ ٔصبِح، سٔبٖ تٙبٚة ٚ ض
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پذیزی ٚ ٔطخصبت خبن ٚ سِشِٝ ثیبٖ وزد. رٚاثظ پیطٟٙبدی ٔیز٘ذا ثز حست خبن ٘زْ، آثزفتی  رفتبر ثز حست سٔبٖ تٙبٚة، ضىُ
 ذدرصذ ثذست آٔ 5ثب فزض ٔیزایی  ٞب خبندٜ ٚسیؼی اس ا٘ٛاع ضتبة ٍ٘بضت ٔختّف در ٔحذٚ 124ٚسٍٙی ثٛد. ایٗ رٚاثظ ثز اسبس 

 در ایٗ تحمیك اس ایٗ راثغٝ استفبدٜ ضذٜ است: .>11=

                                     1
1








R                                                                                          (6) 
  

)215                                                                 یسٍٙ ٞبی یٗسٔ یثزا   (7) ( ) 0.6)1 1
1

10 2

In T
e

T T T
    


 

)22                                                                    یرسٛث ٞبی یٗسٔ یثزا   (8) ( ) 0.2)1 2
1

12 5

In T
e

T T T
    


                                                                                    

                                                                  ْ٘ز خبنثب  ٞبی یٗسٔ یثزا   (9)
23( ( / ) 0.35)3

1
3 4

gIn T Tg gT T
e

T T

       

  

 ضزیة هقاٍهت افشٍى  -3-1-2
، یا ِزسٜ یبثبرٞضٛ٘ذ. در صٛرتی وٝ در ثزاثز  ارتزبػی عزاحی ٔی صٛرت ثٝ یا ِزسٜ غیز ثبرٞیٞب در ثزاثز  ٞبی عزاحی، سبسٜ ٘بٔٝ در آئیٗ

استفبدٜ وٙٙذ.  ارتزبػی زغیٞب در ٔزحّٝ  تٛا٘ٙذ اس خبصیت رذة ا٘زصی سبسٜ ٞستٙذ ٚ ٔی ارتزبػی زغیٔزبس ثٝ استفبدٜ اس ػّٕىزد 
وٙذ استفبدٜ وٙٙذ. چٙیٗ ٔمبٚٔتی در رٚ٘ذ  ثزٚس ٔی ارتزبػی زغیوٝ در ٔزحّٝ  یا اضبفٝتٛا٘ٙذ اس ٔمبٚٔت  ایٗ حبِت ٔی رٕٞچٙیٗ د

یبثذ. ثٝ ایٗ  آیذ ٚ در آستب٘ٝ ٘بپبیذاری سبسٜ خبتٕٝ ٔی ٜ پذیذ ٔیٔفبصُ پالستیه )ِٛالٞبی خٕیزی( در اػضبی سبس درپی پیتطىیُ 
ضٛد ٚ ثزاثز است ثب ٘سجت حذاوخز ٔمبٚٔت سبسٜ ثٝ ٔمبٚٔت  ضٛد وٝ ثب ضزیت ٔمبٚٔت افشٖٚ ثیبٖ ٔی افشٖٚ ٌفتٝ ٔی  ٔمبٚٔت، ٔمبٚٔت

 ذ اس :ػجبرتٙ ٞب آٖ تزیٗ ٟٔٓارتزبػی آٖ. ٔمبٚٔت افشٖٚ ٘تیزٝ ػٛأُ ٌٛ٘بٌٛ٘ی است وٝ 

 ثبس تٛسیغ ٘یزٚٞبی داخّی اػضب. -

 درربت ٘بٔؼیٙی سبسٜ. -

 .ٞب آٌٖزد ٚ ثتٗ ٘سجت ثٝ ٔمبٚٔت اسٕی  اضبفٝ ٔمبٚٔت ٔیُ -

 ٌزد در احز پذیذٜ سخت ضٛ٘ذٌی وز٘ص. افشایص ٔمبٚٔت ٔیُ -

 .ٌزدٞب ٔیُافشایص ٔمبٚٔت ثتٗ در احز ٔحصٛر ضذٖ ثٝ ٚسیّٝ  -

ٌزد ٌذاری، ضزایظ  وزدٖ تغییز ٔىبٖ رب٘جی سبسٜ، ٔحذٚد وزدٖ رشئیبت ٔیُای )ٔحذٚد  ٘بٔٝ ٞبی آئیٗ اػٕبَ ٔحذٚدیت -
 ثبرٌذاری ٚ ...(.

 >.12= یا سبسٜٚرٛد اػضبی غیز  -

 ضزیة اطویٌاى طزاحی -3-1-3
ضٛد وٝ ثٝ صٛرت افشایص ثبر )اػٕبَ  عزاحی، ثزای افشایص اعٕیٙبٖ اس ٔمبٚٔت سبسٜ، ضزیت اعٕیٙبٖ در ٘ظز ٌزفتٝ ٔی ٞبی ٘بٔٝ آییٗدر 

ٞب در ثزاثز سِشِٝ ثب تٛرٝ  ضٛد. أب در عزاحی سبسٜ ٞب اػٕبَ ٔی ضزة ثبر(، وبٞص ٔمبٚٔت )تٙص ٔزبس( ٚ یب ٞز دٚ ٔٛرد، در عزاحی سبسٜ
ضٛ٘ذ وٝ تحت سغح ثبر تؼزیف ضذٜ ثٝ  عزاحی ٔی یا ٌٛ٘ٝٞب ثٝ  ضٛد ٚ سبسٜ ضزیت اعٕیٙبٖ اػٕبَ ٕ٘ی ثٝ سغح ثبالی ٘یزٚی سِشِٝ،

، ضزیت اعٕیٙبٖ ثزای عزاحی ثبر ای غیزِزسٜٚ  یا ِزسٜ یبثبرٞٞب در ثزاثز  سبسی عزاحی سبسٜ حذاوخز ٔمبٚٔت خٛد ثزسٙذ. ثزای ٕٞسبٖ
( Y، ٔمذار ٘یزٚی سِشِٝ در ٔزحّٝ اػٕبَ ثٝ سبسٜ ثز ضزیت اعٕیٙبٖ )یا ِزسٜ یبثبرٞ ٌزدد ِٚی ثزای حذف آٖ ثزای سِشِٝ ٘یش اػٕبَ ٔی
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ضٛد.  ضٛد ٚ احز آٖ در ٔمذار ضزیت رفتبر ٔٙظٛر ٔی ثبرٌذاری ایٗ ضزیت در ضزیت رفتبر ٔستتز ٔی ٞبی ٘بٔٝ آئیٗضٛد. در  تمسیٓ ٔی
 >.12دار ٘یست = ٚت ثبضذ ِٚی ایٗ تفبٚت چٙذاٖ ٔؼٙیٞبی ٔختّف، ٔتفب ٘بٔٝ ٔمذارٞبی ضزیت اعٕیٙبٖ ٕٔىٗ است در آئیٗ

 هکاى تغییز ًوایی تشرگ ضزیة-3-2
 >13= دضٛ ٔی تؼییٗ 10 یا راثغٝ اس ٔىبٖ تغییز ٕ٘بیی ثشري ضزیت

R                                                                                                                       d SC Y   (10)  

 .ٞستٙذ دارا را لجّی تؼبریف ٕٞبٖ ٔٛرٛد ٞبی ضزیت درآٖ وٝ

102 

 ّای ًاهٌظن در ارتفاع  هکاى قاب تغییز ًوایی تشرگ ضزیةضزیة رفتار ٍ  يتؼیی-4
 تؼذاد ثب دٞب٘ٝ سٝ ٘بٔٙظٓ در ارتفبع ٔسّح ثتٗ خٕطی لبة 31 ٖٔىب زتغیی ٕ٘بیی ثشري ضزیت ٚ رفتبر ضزیت تؼییٗ ٔٙظٛر ثٝ

 ثبرٌذاری ٘بٔٝ آئیٗ ،ثبرٌذاری ثزای .ضذ عزاحی ٞب ٘بٔٝ آئیٗ اسبس ثز ٚ ضذ ٘تخبةا (2 )ضىُسٝ، ضص، ٘ٝ ٚ دٚاسدٜ عجمٝ  عجمبت

 ٔزاحُ ادأٝ در .ٌزفت لزار استفبدٜ ٔٛرد ٔسّح ثتٗ ٞبی سبسٜ عزاحی ٘بٔٝ آئیٗ عزاحی، ثزای ٚ (2800د استب٘ذار) ٖایزا ای ِزسٜ

 .ضٛد ٔی ٝائار ٔىبٖ زتغیی ٕ٘بیی ثشري ضزیت ٚ رفتبر ضزیت تؼییٗ ٔتفبٚت
 

 
 

 ّا : تیپ قاب 2شکل 

تحّیُ  ثبضذ. ثٝ ایٗ ٔٙظٛر، پس اس عزاحی اِٚیٝ سبسٜ، عجك رٚش یبً٘، ٘یبس ثٝ ٔٙحٙی ظزفیت سبسٜ ٔیثزای تؼییٗ ضزیت رفتبر ٚالؼی 
ٔٛرد  غیزخغیثز رٚی آٖ ا٘زبْ ضذ. در ٔذَ   P-Δ زاستبتیىی غیز خغی تحت احز ٘یزٚٞبی فشایٙذٜ رب٘جی ٚ ثب در ٘ظز ٌزفتٗ اح

>، ثٝ صٛرت دٚ خغی سبدٜ ضذ. سپس ثب استفبدٜ 14= ٖایزا یا ِزسٜثٟسبسی  دستٛراِؼُٕاستفبدٜ در تحمیك، ٔٙحٙی ظزفیت، ثز اسبس 
را  ٞب سبسٜٔىبٖ  تغییز ٕ٘بیی ثشري ضزیتٚ ٞب  اس پبرأتزٞبی ٔزثٛط ثٝ ٔٙحٙی دٚ خغی ٚ سبیز ٔطخصبت سبسٜ، ضزیت رفتبر لبة

 .ارائٝ ضذٜ است 3اِی  1ح ػّٕىزدی در رذاَٚ غثزای سٝ س ٔحبسجٝ وزد وٝ ٘تبیذ
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 پاراهتزّای هَثز تز آى ٍ (IO) ٍقفِ ّا در سطح ػولکزد تی قابر ضزیة رفتا : 1جدٍل 

 ضزیت رفتبر
(R) 

 زتغیی ٕ٘بیی ثشريضزیت 
 (dC) ٔىبٖ

 

ضزیت تٙص 
 (Y) ٔزبس

 ٔمبٚٔت افشٖٚ

(RΩ) 
 ضزیت وبٞص ٘یزٚ

(Rµ) 
پذیزی  ضىُ
(µ) 

دٚرٜ تٙبٚة 
(T) 

 لبة

9/6 2/7 65/1 63/1 56/2 66/2 614/0 1T3 
54/6 9/6 68/1 6/1 43/2 56/2 601/0 2T3 
96/6 34/6 74/1 5/1 28/2 43/2 540/0 3T3 
93/5 32/6 88/1 59/1 98/1 11/2 536/0 4T3 
89/6 51/6 68/1 48/1 75/2 6/2 854/0 1T6 
89/6 43/6 10/2 32/1 48/2 32/2 883/0 2T6 
53/6 32/6 30/1 87/1 68/2 59/2 798/0 3T6 
04/6 38/6 36/1 69/1 76/2 62/2 840/0 4T6 
88/5 07/6 35/1 59/1 82/2 73/2 792/0 5T6 
78/5 57/5 44/1 7/1 36/2 27/2 807/0 6T6 
26/7 68/6 78/1 30/1 12/3 87/2 919/0 7T6 
74/6 29/6 65/1 45/1 81/2 62/2 883/0 8T6 
98/5 7/5 70/1 46/1 40/2 28/2 836/0 9T6 
67/6 79/5 65/1 38/1 92/2 53/2 121/1 1T9 
44/6 56/5 36/1 51/1 13/3 70/2 129/1 2T9 
55/6 73/5 22/1 82/1 94/2 57/2 104/1 3T9 
23/6 48/5 42/1 48/1 95/2 59/2 083/1 4T9 
11/5 5/4 34/1 34/1 84/2 5/2 081/1 5T9 
67/5 02/5 32/1 55/1 77/2 45/2 057/1 6T9 
7 94/5 06/1 63/1 11/4 49/3 214/1 7T9 
13/5 37/4 03/1 28/1 87/3 29/3 170/1 8T9 
29/6 44/5 20/1 77/1 95/2 56/2 114/1 9T9 
84/7 58/6 20/1 63/1 27/3 76/2 400/1 1T12 
75/5 25/5 43/1 27/1 14/3 87/2 414/1 2T12 
09/6 17/5 33/1 56/1 3 55/2 364/1 3T12 
1/6 15/5 39/1 33/1 29/3 78/2 375/1 4T12 
08/6 17/5 39/1 46/1 98/2 53/2 350/1 5T12 
8/5 96/4 27/1 5/1 03/3 58/2 330/1 6T12 

75/6 68/5 40/1 32/1 65/3 07/3 489/1 7T12 
52/6 49/5 39/1 32/1 55/3 99/2 451/1 8T12 
26/6 28/5 42/1 3/1 38/3 85/2 400/1 9T12 

 



"1393ٟٔزٔبٜ  15ایزاٖ  تٟزاٖ ـ ثتٗ  سبِیب٘ٝ ّٔیوٙفزا٘س  ضطٕیٗ"  

8 

 

 پاراهتزّای هَثز تز آى ٍ (LS)ّا در سطح ػولکزد ایوٌی جاًی  قابر ضزیة رفتا : 2جدٍل 

 ضزیت رفتبر
(R) 

 زتغیی ٕ٘بیی ضزیت ثشري
  (dC) ٔىبٖ

 

ضزیت تٙص 
 (Yٔزبس )

 ٔمبٚٔت افشٖٚ

(RΩ) 
ضزیت وبٞص ٘یزٚ 

(Rµ) 
پذیزی  ضىُ
(µ) 

دٚرٜ تٙبٚة 
(T) 

 لبة

5/7 93/7 65/1 66/1 74/2 90/2 614/0 1T3 
18/7 62/7 68/1 63/1 62/2 78/2 601/0 2T3 
46/6 02/7 74/1 54/1 40/2 62/2 540/0 3T3 
41/6 91/6 88/1 60/1 13/2 30/2 536/0 4T3 
87/7 14/7 68/1 50/1 46/3 81/2 854/0 1T6 
5/7 06/7 10/2 34/1 97/2 54/2 883/0 2T6 
15/7 9/7 30/1 05/2 83/2 80/2 798/0 3T6 
03/7 68/6 36/1 73/1 99/2 84/2 840/0 4T6 
63/6 43/6 35/1 63/1 02/3 93/2 792/0 5T6 
41/6 17/6 44/1 73/1 58/2 49/2 807/0 6T6 
9/7 34/7 78/1 33/1 36/3 10/3 919/0 7T6 
34/7 9/6 65/1 48/1 03/3 83/2 883/0 8T6 
51/6 27/6 70/1 48/1 59/2 50/2 836/0 9T6 
3/7 35/6 65/1 39/1 18/3 77/2 121/1 1T9 

98/6 06/6 36/1 52/1 4/3 95/2 129/1 2T9 
22/7 32/6 22/1 84/1 21/3 81/2 104/1 3T9 
82/6 6 42/1 5/1 23/3 84/2 083/1 4T9 
53/6 92/5 34/1 62/1 3 72/2 081/1 5T9 
24/6 68/5 32/1 56/1 93/2 67/2 057/1 6T9 
4/7 36/6 06/1 66/1 4/4 77/3 214/1 7T9 
2/7 19/6 03/1 74/1 14/4 56/3 170/1 8T9 

83/6 96/5 20/1 78/1 2/3 79/2 114/1 9T9 
7 96/5 20/1 64/1 56/3 03/3 400/1 1T12 
8/6 73/5 43/1 28/1 27/3 13/3 414/1 2T12 
67/6 66/5 33/1 53/1 28/3 79/2 364/1 3T12 
72/6 66/5 39/1 34/1 6/3 03/3 375/1 4T12 
73/6 7/5 39/1 48/1 27/3 77/2 350/1 5T12 
34/6 41/5 27/1 51/1 3/3 82/2 330/1 6T12 
36/7 18/6 40/1 33/1 97/3 33/3 489/1 7T12 
2/7 03/6 39/1 33/1 89/3 26/3 451/1 8T12 
9/6 82/5 42/1 31/1 7/3 11/3 400/1 9T12 
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 پاراهتزّای هَثز تز آى ٍ (CP)ریشش ٍ ّا در سطح ػولکزد آستاًِ فز قابر ضزیة رفتا :3جدٍل 

 ضزیت رفتبر
(R) 

 زتغیی ٕ٘بیی ضزیت ثشري
 (dC)ٔىبٖ 

 

ضزیت تٙص 
 (Yٔزبس )

 ٔمبٚٔت افشٖٚ

(RΩ) 
ضزیت وبٞص ٘یزٚ 

(Rµ) 
پذیزی  ضىُ
(µ) 

دٚرٜ تٙبٚة 
(T) 

 لبة

17/8 71/8 65/1 68/1 94/2 13/3 614/0 1T3 
83/7 36/8 68/1 65/1 8/2 99/2 601/0 2T3 
12/7 62/7 74/1 57/1 6/2 78/2 540/0 3T3 
05/7 61/7 88/1 63/1 28/2 48/2 536/0 4T3 
24/6 9/5 68/1 45/1 24/3 06/3 854/0 1T6 
37/8 8/7 10/2 35/1 95/2 75/2 883/0 2T6 
83/7 59/7 30/1 91/1 14/3 04/3 798/0 3T6 
74/7 48/7 36/1 78/1 23/3 07/3 840/0 4T6 
24/7 04/7 35/1 65/1 24/3 15/3 792/0 5T6 
7 72/6 44/1 78/1 77/2 67/2 807/0 6T6 
72/8 05/8 78/1 35/1 61/3 34/3 919/0 7T6 
13/8 60/7 65/1 5/1 28/3 07/3 883/0 8T6 
88/6 84/6 70/1 49/1 71/2 7/2 836/0 9T6 
13/8 96/6 65/1 4/1 52/3 013/3 121/1 1T9 
11/5 9/5 36/1 17/1 69/3 2/3 129/1 2T9 
86/7 84/6 22/1 85/1 46/3 02/3 104/1 3T9 
54/7 6/6 42/1 50/1 53/3 09/3 083/1 4T9 
45/7 53/6 34/1 64/1 37/3 95/2 081/1 5T9 
8/6 99/5 32/1 58/1 26/3 87/2 057/1 6T9 
36/8 24/7 06/1 68/1 68/4 05/4 214/1 7T9 
11/8 7 03/1 77/1 45/4 83/3 170/1 8T9 
53/7 54/6 20/1 8/1 48/3 03/3 114/1 9T9 
72/7 48/6 20/1 66/1 87/3 25/3 400/1 1T12 
51/7 3/6 43/1 3/1 4 39/3 414/1 2T12 
37/7 21/6 33/1 54/1 59/3 02/3 364/1 3T12 
37/7 2/6 39/1 35/1 91/3 28/3 375/1 4T12 
57/7 38/6 39/1 49/1 64/3 07/3 350/1 5T12 
01/7 91/5 27/1 52/1 61/3 05/3 330/1 6T12 
1/8 81/6 40/1 34/1 33/4 63/3 489/1 7T12 
87/7 59/6 39/1 35/1 21/4 53/3 451/1 8T12 
58/7 36/6 42/1 32/1 4 36/3 400/1 9T12 
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 ػولکزد اساس تز هکاى در طزاحی تغییز ًوایی رفتار ٍ تشرگ ّای ضزیة اس استفادُ چگًَگی-5

 
 سٝ در را ارتزبػی ٔمبٚٔت ٘یبسٞبی تٛاٖ ٔی ٞبی ضزیت ایٗ اس استفبدٜارسیبثی ضذ. ثب  Rw ٚ Cd ٔمذارٞبی لجّی ٞبی لسٕت در

 رفتبر ضزیت وٕه ثٝ یبفتٝ وبٞص ٘یزٚٞبی تحت ای سبسٜ تحّیُ ٚسیّٝ ثٝ وٝ) اػضب ٔمبٚٔت ٘یبسٞبی. وزد تؼییٗ ػّٕىزدی حبِت

 صٛرت در ٚ ضٛ٘ذ ٔی ٔمبیسٝ ػّٕىزدی حبِت سٝ در (عزاحی ٞبی ٘بٔٝ آییٗ اسبس ثز) اػضب ٔمبٚٔت ٞبی ظزفیت ثب (ضٛد ٔی ٔحبسجٝ

 تحت سبسٜ تحّیُ وٕه ثٝ وٝ ای سبسٜ ٔىبٖ تغییز ٘یبسٞبی یب) ای سبسٜ سختی ٘یبسٞبی ٕٞچٙیٗ. ضٛ٘ذ ٔی عزاحی ثبس اػضب ٘یبس،

 ٞبی ٔىبٖ زتغیی ثب (ضٛ٘ذ ٔی ضزة ٔىبٖ تغییز ٕ٘بیی ثشري ضزیت در ٚ ضٛ٘ذ ٔی ٔحبسجٝ رفتبر ضزیت ثب ٔتٙبست یبفتٝ وبٞص ٘یزٚی

 تصحیح اػضب اثؼبد ٘یبس صٛرت در ٚ ضٛ٘ذ ٔی ٔمبیسٝ ػّٕىزدی حبِت سٝ در (ضٛ٘ذ ٔی ٔؼزفی عزاحی ٞبی ٘بٔٝ آییٗ در وٝ) ٔزبس

 یه ،ٞب آٖ ذیزیپ ضىُ ٘یبسٞبی تبٔیٗ ثزای اػضب ٟ٘بیی اثؼبد تؼییٗ ثزای .ضٛد ٔی تؼییٗ اػضب اِٚیٝ اثؼبد فزایٙذ ایٗ ثب .ضٛ٘ذ ٔی

 سبسٜ ٟٔٙذسیٗ ة .است سبدٜ اِف :اس ػجبرتٙذ وٝ است ٔشیت چٙذیٗ دارای پیطٟٙبدی رٚش ایٗ .است ضزٚری ارتزبػی زغی تحّیُ

 .است ٌزفتٝ ا٘زبْ ٔزثٛط پبرأتزٞبی ٚ سٔیٙٝ ایٗ در سیبدی تززثی تحمیمبت د. ٞستٙذ آضٙب آٖ ثب
 

 گیزی ًتیجِ-6
 
 ارزای ٔٙظٛر ثٝ ٘بٔٙظٓ در ارتفبع ٔسّح ثتٗ خٕطی ٞبی لبة اػضبی اِٚیٝ ٔمبٚٔت ٚ سختی ٔحبسجٝ ثزای رٚش یه ٔمبِٝ ایٗ در

 ٔتفبٚت ٞبی حبِت ثزای ٕ٘بیی ثشري ضزیت سٝ ٚ رفتبر ضزیت سٝ رٚش ایٗ در. است ضذٜ ارائٝ ػّٕىزد اسبس ثز عزاحی ٔؼیبرٞبی

 4 رذَٚ در اػذاد ایٗ ٔمذارٞبی. است ضذٜ ٔؼزفی (ْاٟ٘ذا اس رٌّٛیزی ٚ رب٘ی تّفبت اس رٌّٛیزی ،لفٝٚ ثی استفبدٜ) سبسٜ ػّٕىزدی
 ٕ٘بیی ثشري ٞبی ضزیت اس استفبدٜ ثب ٚ آیذ ٔی دست ثٝ اػضب ای سبسٜ ٔمبٚٔت ٘یبسٞبی رفتبر، ٞبی ضزیت اس استفبدٜ ثب .است ضذٜ ارائٝ

 اػٕبَ ػّٕىزد اسبس ثز عزاحی ٔؼیبرٞبی ثبیست ٔی اػضب اثؼبد وزدٖ ٟ٘بیی ثزای .ضٛد ٔی ٔحبسجٝ اػضب سختی ٘یبسٞبی ٔىبٖ، زتغیی

 ثب) اِٚیٝ سختی ٚ (پبیٝ ثزش) ٘یبس ٔٛرد ٔمبٚٔت ٔحبسجٝ در ٞب آٖ اس استفبدٜ ٚ ارائٝ ضذٜ ٞبی ضزیت ،دٞذ ٔی ٘طبٖ ٞب ثزرسی .ضٛد
 .ٕ٘ٛد خٛاٞذ تز سزیغ ٚ تز سبدٜ ،را ٞب سبسٜ خغی غیز تحّیُ ٚ وبر ا٘زبْ ٔزاحُ ،ٞب سبسٜ (رب٘جی ٔىبٖ زتغیی وٙتزَ

 
 

 هتفاٍت ػولکزدی ّای حالتخوشی تتي هسلح ًاهٌظن در ارتفاع در  یّا قابتزای  R  ٍCdهقدار  :4جدٍل 
 

 IO LS CP 

R 3/6 7 5/7 
Cd 83/5 45/6 7 
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