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 چکیذُ

FRP هغلح هَرد تَخِ لزار  ی، در همبٍم عبسی ٍ تمَیت اػضبی ثتٌثخبعز خقَفیبت همبٍهتی هغلَة آى اس هقبلحی اعت وِ اخیزا یىی
تَاًذ ًمؼ هْوی در فزفِ خَیی التقبدی ایي هقبلح در عبسُ ّبی ، اعتفبدُ ثْیٌِ اس آى هیFRPیثب تَخِ ثِ ّشیٌِ ثبالی اخزا اعت. گزفتِ

 ثزاعبط افَل ثْیٌِ عبسی  FRPز ارائِ یه رٍػ خذیذ ثزای عزاحی تیزّبی ثتٌی تمَیت ؽذُ ثب تحمیك حبضّذف اس  ثتٌی داؽتِ ثبؽذ.
، FRPثْیٌِ عبسی عزاحی تیز ثب  عبخت ٍ اخزای عبسُ را حذالل ًوَد. ثِ ایي هٌظَر پظ اس ارائِ هذلبی ّثبؽذ؛ ثقَرتی وِ ثتَاى ّشیٌِهی

، وبّؼ ّشیٌِ ّب ٍ التقبدی ًوَدى عزح درثزای ًؾبى دادى وبرایی رٍػ پیؾٌْبدی  .پیؾٌْبد هی ؽَد یه الگَریتن ػذدی ثزای حل هغئلِ
 گزدد.چٌذ هثبل ػذدی ثزرعی هی

 
 ، تیز ثتٌی  SQPالگَریتن  ،FRP، وبهپَسیت عبسی:  ثْیٌٍِاصُ ّبی ولیذی
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 هقذهِ  -5
 وِ ثَدُ ثزخَردار تَخْی لبثل رؽذ اس اخیز عبلیبى در آرهِثتي ّبیعبسُ ثْغبسی در پلیوزی هقبلح ثب ّبیوبهپَسیت اس اعتفبدُ

  پلیوزی افلی وبهپَسیتْبی ٍیضگیْبی ثبؽذ. اسهی عبختْب سیز اعبعی ارتمبی ٍ ثزداریثْزُ ػوز افشایؼ ثِ ًیبس آى افلی دلیل
 اعتفبدُ ،لجل دِّ یهدر  ؽبیذ .آًْب اؽبرُ وزد عجىی ٍ ًقت هحل در اخزا عبدگی خَردگی، ثزاثز در هٌبعت همبٍهت تَاى ثِهی
 ًوَدُ تٌشل هزاتت ثِ هقبلح ایي لیوت اوٌَى ٍلی ؛رعیذًظزهی ثِ هقبلح گزاًمیوتی یدوبرثز ُگغتزدر  FRPّبیوبهپَسیت اس

 لبثل ثخؼ اهزٍسُ، ثب تَخِ ثِ اّویت ایي فٌبٍری ًَ .دّذتؾىیل هیپلیوز لیوت ّب را اس ّشیٌِ ایػوذُثخؼ  چٌذ ّز؛ اعت
هقزفی در عزاحی اٍلیِ ٍ یب ّبی عی ّشیٌِثزردارد.  اختقبؿ عبسیهمبٍم در هقبلح ایي وبرثزد ثِ هزثَط تحمیمبت اس تَخْی

 ،ّبٍ فَالد هقزفی در تیزّب ٍ عتَى ّب ًغجت ثِ ثتيَع ٍ غبلجب ثبالی ایي گًَِ پلیوزّبی هتٌّب ثب تَخِ ثِ لیوتعبسی عبسُهمبٍم
 .وٌذفِ اس آى ّب را چٌذ ثزاثز هیالسهِ اعتفبدُ ثْیٌِ ٍ همزٍى ثِ فز

ّب  ًبهِ آییيایي اًذ.  ػزضِ ؽذُ 1980ّبی ػوزاًی اس دِّ  هَرد اعتفبدُ در عبسُ FRPّبی هزثَط ثِ هَاد  ًبهِ اعتبًذاردّب ٍ آییي
ّبی فٌی خْت عزاحی ٍ  ّب ثزای تدَیش ٍیضگی تالػ [.1] را فزاّن آٍردُ اعت  FRPاهىبى عزاحی، عبخت ٍ وبر ثب هَاد دارای

ّبی  وٌٌذُ هؾخقبت تمَیتآغبس ؽذ ٍ تحمیمبتی در هَرد  1980در صاپي در دِّ   FRPّبی  وٌٌذُ ّبی ثتٌی ثب تمَیت عبخت عبسُ
ٌّگبهی  1980 در وبرثزدّبی هٌْذعی ػوزاى در وبًبدا در اٍاخز دِّ FRPاعتفبدُ اس  فَرت گزفت. 1990داخلی در اٍاعظ دِّ 

 تؾىیل دادًذ، ّب ّب ٍ عبسُ پیؾزفتِ در پل وبرثزدُ فٌی در سهیٌِ اعتفبدُ اس هَاد چٌذوِ اًدوي هٌْذعیي ػوزاى وبًبدا یه وویتِ 
ّب  پیؾزفتِ در پل وبرثزی گذاری ؽجىِ هَاد چٌذ ٍ هٌدز ثِ پبیِ ؽذآغبس گؾت. وبرّبی ایي وویتِ تَعظ دٍلت فذرال وبًبدا تبییذ 

 در آسهبیؾگبُ 1980در عبل  هیزاٍلیي تحمیمبت در سهیٌِ تمَیت خوؾی تیز ثتي آرهِ تَعظ .[2]گزدیذ 1992ّب در  ٍ عبسُ
ّبی عٌتی در تمَیت ٍ رٍػ FRPآًْب ثِ ثزرعی هؼبیت ٍ هشایبی دٍ رٍػ اعتفبدُ اس . هزوشی تغت هقبلح عَئیظ اًدبم ؽذ

هیلگزد گذاری  ٍ افشایؼ تَاى هقبلح هقزفی، پیؼ تٌیذگی تَاى ثِهیعٌتی تمَیت  ّبیرٍػ. اس ]3[تیزّبی ثتٌی پزداختٌذ 
ایي هحذٍدیت ّب  ،ّبیی در رًٍذ اخزا داؽتِ ٍ در سهبى تمَیت تیز ثتٌی ثؼذ اس عبخت ٍ ثْزُ ثزداریاؽبرُ وزد وِ ّز وذام ضؼف

آًْب در  .]4[پزداختٌذ  FRPعبسی تیزّبی فَالدی تمَیت ؽذُ ثب یٌِثِ ثْ 1996داٍالَط ٍ ّوىبراًؼ در عبل  .افشایؼ هی یبثٌذ
تمَیت ؽذُ ثبؽٌذ پزداختِ ٍ اس  FRPوِ ثب  MLBتحمیك خَد اثتذا ثِ ثزرعی هىبًیشم تمَیت تیز ّبیی ثب خبى ًبسن اس هذل 

ّبی عزاحی در ًظز گزفتِ ؽذُ در تحمیمبت آًْب ؽبهل تئَری تیوَؽٌىَ ثزای فزهَل ثٌذی هغئلِ اعتفبدُ ًوَدًذ. هحذٍدیت
آسهبیؾبتی را در هَرد تیزّبی ثتٌی هغلح تمَیت  2006لَرًظ ٍ ّوىبراًؼ در عبل ؽىغت، تغییزؽىل ٍ ووبًؼ ارتدبػی ثَدًذ. 

اعت وِ هَخت  FRP ّبی اًتْبیی در تیز ّبی ثتٌی ثب اعتفبدُ اس هْبروِ یىی اس هْوتزیي ًتبیح آى  اًدبم دادًذ FRPؽذُ ثب 
ّبی تحمیمبتی را در هَرد تیز 2006بل در ع. وزیغتَفز ٍ ّوىبرًؼ [5]ؽَدؽىغت سٍد ٌّگبم تیز ّبی ثتٌی هی خلَگیزی اس

ٍ ایدبد تزن  FRPاثز تدوغ تٌؼ ثزؽی ٍ ًزهبل در اًتْبی ٍرق  تَاى ثِهی، ًذ وِ اس ًتبیح آىاًدبم داد FRPثتٌی تمَیت ؽذُ ثب 
 آى ثب رٍػ ثْیٌِ ارائِ ؽذُ در ایي تحمیك بیحتدر ثخؼ هثبل ّبی ػذدی ثِ ثزرعی ٍ همبیغِ ً .[6]اؽبرُ وزددر تیز ثتٌی 

 .ختِ خَاّذ ؽذپزدا
 گزفتِ اعت؛ هغبلؼِ ادثیبت هَضَع ّبی ثتٌی فَرتدر تمَیت عبسُ FRPثب ٍخَد ایٌىِ تحمیمبت ارسؽوٌذی در هَرد اعتفبدُ اس 

عبسی در تحمیك حبضز، ثْیٌِ .ای داردگغتزدُ ّب ًیبس ثِ هغبلؼبتالتقبدی ٍ ثْیٌِ اس ایي هقبلح در عبسُدّذ وِ اعتفبدُ ًؾبى هی
 عبسی عزاحی عبسُ ارائِ ؽذُ ٍ لیَد اثتذا هذل ثْیٌِدر گیزد . هَرد تَخِ لزار هی FRPهغلح تمَیت ؽذُ ثب زاحی تیزّبی ثتيع

عپظ ثب ثبؽذ. ؽَد وِ در ایي هذل، ّذف حذالل ًوَدى ّشیٌِ تیز هیثٌذی هیای فزهَلعزاحی ثز هجٌبی ضَاثظ آییي ًبهِ
ی ًؾبى رٍػ پیؾٌْبدی ثب ارائِ چٌذ هثبل ػذدوبرایی  ؽذُ ٍپزداختِ عزاحی ثْیٌِ  یِئلل هغح، ثِ تَعؼِ یه الگَریتن ػذدی

 ؽَد.ادُ هید
 

 FRPفزضیبت طزاحی تیز ّبی بتٌی بب  -2
اًذ هوىي اعت تمَیت ؽذُ FRPهغبلؼبت ٍ ثزرعی ّبی اخیز ًؾبى هی دّذ وِ تیز ّبی ثتٌی وِ ثِ هٌظَر تحول خوؼ ثب 

، خزد ؽذى ثتي در هٌغمِ فؾبری تزن خَردگی ّبی یختگی فَالد، پبرگی ٍرق وبهپَسیتتحت اثز ػَاهل هختلفی هبًٌذ گغ
 ایزاى FRPآییي ًبهِ  ضَاثظثب  تَخِ ثِ  تحمیكدر ایي  .زیت ؽًَذدر ثتي ٍ یب خذایی ٍرق اس تیز ثتٌی تخ یخوؾی ٍ ثزؽ

ثْیٌِ تیز ّبی ثتٌی تحت  سیز در عزاحیفزضیبت  (همزارات هلی عبختوبى 9هجحث ایزاى) ٍ آییي ًبهِ ثتي  (345ًؾزیِ ؽوبرُ )
 :[8ٍ  7]در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت FRPخوؼ ثب 
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  ٍ وزًؼ در ثتيFRP هی ثبؽذٌبعت ثب فبفلِ آًْب اس هحَر خٌثی ته. 

 .ؽىل همغغ لجل ٍ ثؼذ اس ثبرگذاری تغییز ًوی وٌذ 

  ّیچ ًَع لغشػ ًغجی ثیيFRP دّذ.ٍ ثتي رخ ًوی 

 گزدد.فزك هی 0.0035ثز وزًؼ فؾبری ثتي اوحذ 

 گزدد.اس همبٍت وؾؾی ثتي فزفٌظز هی 

 وزًؼ  –راثغِ تٌؼFRP ؽَد.االعتیه خغی فزك هیت آى ثِ فَرت تب ًمغِ ؽىغ 

  ٌّگبم اعتفبدُ اس هقبلحFRP َػضَ هَرد ًظز ثبیذ ثتَاًذ ًیزٍی ثزؽی هزثَط ثِ ثزای افشایؼ همبٍهت خوؾی ػض ،
ثِ فَرت ػزضی  FRPافشایؼ همبٍهت خوؾی همغغ را تحول وٌذ ٍ در فَرتی وِ همبٍهت اضبفِ ًیبس ثبؽذ الیِ ّبی 

 ؽًَذ.ُ هیرٍی عغح همغغ چغجبًذ

 فَرتی وِ لجل اس ًقت هقبلح  درFRP ٍی ػضَ توبهی ثبرّبی رٍی ػضَ وِ ؽبهل ٍسى آى ٍ ّز ًیزٍی دیگزی ر
 گزدد.هیای در عغح وؾؾی ثتي در هحبعجبت هٌظَر ثزداؽتِ ًؾًَذ وزًؼ اٍلیِ

 هی ؽَددر ًظز گزفتِ  85/0  ثب تَخِ ثِ ثِ ًَع هقبلح ٍ فزف ًظز اس ًَع ثبرگذاری ضزیت وبّؼ هحیظ. 

 خزد ؽذى ثتي فؾبری ثِ دًجبل خبری ؽذى فَالد وؾؾی هذ ًظز هی ثبؽذ.حبالت هختلف گغیختگی خوؾی اس ، 

 ىزًؼتغییزاتFRP آیذ:اس راثغِ سیز ثذعت هی 
 

(1)  
 biεتبر خٌثی اس عغح ثبالیی تیز ثتٌی ٍفبفلِ  c، ارتفبع همغغ h، وزًؼ ًْبیی ثتي FRP ،uεوزًؼ هقبلح  frpεوِ در آى 

 .[7ثبؽٌذ ]هی FRPوزًؼ اٍلیِ ًبؽی اس ثبرّبی هَخَد ثز تیز ّبی ثتٌی در سهبى اتقبل هقبلح 
 هَثزدرهقبلح تٌؼFRP  ، در تَاًذهی وِ اعت تٌؾی حذاوثزهیشاى FRP اس  ایدبدگزدد همغغ خوؾی ؽىغت اس لجل ٍ

 آیذ:ی سیز ثذعت هیراثغِ

(2) 

 ثبؽذ.هذٍل االعتیغیتِ هقبلح هی EFRPتٌؼ هَثز ٍ  fFRPوِ در ایي راثغِ 

 ثِ ٍعیلِ یه  0.0035اوثز تغییز ؽىل ًغجی ثتي در دٍرتزیي تبر فؾبری ثزاثز تَاى ثب لجَل حذثتي را هی یتٌؼ فؾبر
ارتفبع تبر خٌثی ثب ، 1ٍ ثب در ًظز گزفتي همغغ ثتٌی هغبثك ؽىل  . ثز ایي اعبطی هؼبدل تبهیي وزدتَسیغ تٌؼ هغتغیل

 :[4]ؽَدی سیز تؼییي هیل همغغ هغبثك راثغِهؼبدالت تؼبداعتفبدُ اس 

 

  

 

 

 

تٌؼ تغلین   fy، عغح همغغ هیلگزد فؾبری A'S، عغح همغغ هیلگزد وؾؾی FRP ،ASعغح همغغ پلیوز  AFRPوِ در آى 
ثزای ثتي ثب  βضزیت .[4]ثبؽٌذای هزثَط ثِ ثتي ٍ فَالد هیضزایت آییي ًبهًِیش ثتزتیت  cφ  ٍsφ، ؾبری ثتيهمبٍهت ف fc، فَالد

یبثذ ٍ وبّؼ هی008/0ّبی ثیؾتز ثِ فَرت خغی ٍ ثزای همبٍهت 85/0، ثزاثز ثب هگبپبعىبل 30ٍهت فؾبری هؾخقِ تب همب
 ثبؽذ.هی 65/0حذالل آى 

 هغلح ؽذُ ثب لٌگز همبٍم همغغ ثتيFRP ؽَد:ثب اعتفبدُ اس آًبلیش همغغ،  اس راثغِ سیز تؼییي هی 
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(4)                   M = φs . Fs . As ( d - 
   ) - φ's . F's .A's ( d' - 

   ) + φfrp .Efrp.εfrp .Afrp ( h - 
   ) 

 هؾخـ هی گزدد. 1وِ در راثغِ ثبال تؼزیف پبراهتزّب ثب تَخِ ثِ ؽىل 

 

 

 

 

 

 فشبریکششی ٍ هقطع تیز بتٌی بب هیلگزد  – 5شکل 

 FRPتٌی بب بْیي تیز ب هسئلِ طزاحی هذلسبسی -8

 ؽَد.ختِ هیپزدا ثبؽذ وِ در اداهِ ثِ تؾزیح آىًیبس ثِ تؼزیف اخشای هذل ثْیٌِ هی  FRPخْت ثْیٌِ عبسی تیز ثتي هغلح ثب 

 هتغیز ّبی طزاحی -5 -8

ییي تؼثقَرت ثْیٌِ ثبیذ ّب عزح ثْیٌِ را تحت تبثیز لزار هی دٌّذ ٍ همبدیز آى  ّبیی هی ثبؽٌذ وِهتغیز ّبی عزاحی پبراهتز
، عغح همغغ  (A's)، عغح همغغ هیلگزد فؾبری  (b)ػزك تیز  ،(h)ؽبهل ارتفبع تیز ّبی عزاحی، هتغیزتحمیك. در ایي گزدًذ

 ذ.ٌثتٌی هی ثبؽدر عَل تیز   (Afrp)ٍ عغح همغغ وبهپَسیت   (As) هیلگزد وؾؾی

 تببع ّذف -8-2

ر ًظز گزفتِ هی ؽَد ٍ ؽبهل ثِ عزح هغلَة )ثْیٌِ( د تبثغ ّذف در هغبئل ثْیٌِ عبسی ثِ ػٌَاى هؼیبری ثزای رعیذى
ضوي ثزآٍردُ ؽذى هحذٍدیتْبی ثبؽذ وِ ثب هیٌیون ؽذى یب هبوشیون ؽذى ایي تبثغ زاحی ٍ پبراهتزّبی ثبثتی هیعّبی هتغیز

تَاى غ ّذف را هیدد. ثِ ایي تزتیت تبثؽَد وِ ثبیذ حذالل گزٌَاى تبثغ ّذف در ًظز گزفتِ هیثِ ػ FRP، ّشیٌِ اخزای عزاحی
 هغبثك راثغِ سیز فزهَل ثٌذی وزد:

F(X) = [(b. h – (As + A's) cc + (As + A's) cs + Afrp . cf ] L                                                   (5)  

عَل تیز ثتٌی FRP ،  Lّشیٌِ ٍاحذ عغح هقبلح cf،ّشیٌِ ٍاحذ حدن هیلگزدcs ، ّشیٌِ ٍاحذ حدن ثتي ریشی ccوِ در آى 
 ثبؽذ.هی

 بتپبراهتز ّبی ثب -8-8

راهتز ّبی ثبثت ثىبر رفتِ در هغئلِ عزاحی ثْیٌِ تیز ب. پای ّز هغئلِ عزاحی تؼزیف هی ؽًَذهمبدیز هؼلَهی ّغتٌذ وِ ثز
 تؼزیف ؽذُ اًذ. 1، هغبثك خذٍل FRPثتٌی ثب 

 تعزیف پبراهتز ّبی ثببت:5جذٍل 

 ردیف هؼزفی ػالهت
cc 1 هقزفی لیوت ثتي 
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cs 2 لیوت هیلگزد فَالدی 
cf  لیوت پلیوزFRP  3 
M 4 لٌگز ٍاردُ ثز تیز 
Fy فَالد تٌؼ تغلین  5 
Fc ثتي همبٍهت فؾبری  6 
β ثتب ضزیت  7 
α لفبضزیجآ  8 

EFRP 9 هذٍل االعتیغیتِ پلیوز 
d' 11 فبفلِ هزوش هیلگزد اس عغح ثیزًٍی تیز 

uε 12 وزًؼ ًْبیی ثتي 
Ey  13 االعتیغیِ فَالدهذٍل 
FRPε 14 وزًؼ هبوشیون پلیوز 

 

 قیَد طزاحی -8-4

زاى ٍ ٍ آییي ًبهِ ثتي ای FRP. در ایي تحمیك ثز اعبط ضَاثظ آییي ًبهِ را ثیبى هی وٌٌذ هحذٍدیت ّبی عزحلیَد عزاحی 
 :ؽًَذلیَد عزاحی سیز در ًظز گزفتِ هی ،ّوچٌیي هحذٍدیت ّبی اخزایی

g1 = M - φs .Fs . As ( d - 
  ) - φ's . F's .A's ( d' - 

  ) + φfrp .Efrp.εfrp .Afrp ( h - 
  ) ≤ 0 

g2 = εfrp .εcu . (  
       ) - εbi ≤ 0 

g3 = 1.4 / fy - ( As / ((h - d) . b) ) ≤ 0 

g4 = { [ 0.25. ( fc 
0.5

) ) / fy ]- [As / ( (h -d) . b) ] }≤ 0 

g5 = (As / ((h - d) .b )) - 0.025 ≤ 0 

g6 = (As / ((h –d) .b)) - 0.6. β . (fc / fy) . (εu / (εu - fy / Ey)) ≤ 0 

g7 = h -700 ≤ 0 

g8 = 250 - b ≤ 0                                                                                                                (6)  

g9 = b - h ≤ 0 

g10 = A's - As ≤ 0 

g11 = -As ≤ 0 

g12 = -h ≤ 0 

g13 = -b ≤ 0 

g14 = -Afrp ≤ 0 

g15 = -A's ≤ 0 
g1 ٌیلیذ وٌتزل وٌٌذُ همذار لٌگز تیز ثت ،g2 لیذ وٌتزل وٌٌذُ وزًؼ ،g3,g4,g5 ,g6 د هزثَط ثِ حذالل ٍ حذاوثز هیلگزد ٍ َلی

 ثبؽٌذ.ّبی اخزایی هیهحذٍدیت هَثَط ثِ عبیز لیَد ًیش

 

 الگَریتن حل هسئلِ طزاحی -4

 :ًوَد خالفِ سیز راثغة در هیتَاى را همیذ عبسی ثْیٌِ هغئلِ یه ولی فَرت

Minimize f(X) 

Subject to:  

hi(X) ≤ 0  i= 1, 2,…,n 
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gj(X) ≤ 0  j=1, 2,…,m 

لیَد هغبٍی ٍ ًبهغبٍی را  g(x) , h(x)اثغ َت. گزددوویٌِ  ثبیذ وِ تبثغ ّذف اعت F(x) ٍ هتغیز ّبی عزاحیثزدار  xوِ در آى 
ًؾبى هی دٌّذ. در ػوذُ هغبئل عزاحی لیَد هغبٍی ٍخَد ًذارد ٍ فمظ لیَد ًب هغبٍی تؼزیف هی ؽًَذ. حل هَثز ٍ دلیك 

زاحی ثغتگی دارد ثلىِ ثِ ٍیضگیْبی تبثغ ّذف ٍ عًِ تٌْب ثِ اًذاسُ هغئلِ اس ًظز تؼذاد لیَد ٍ هتغیزّبی  عبسیی ثْیٌِهغئلِ
ثخؼ لجل هذلغبسی آى  وِ در FRPهغلح ثب  ك ثزای حل هغئلِ عزاحی ثْیٌِ تیزّبی ثتيدر ایي تحمی ًیش ثغتگی دارد.لیَد 

 فلَچبرت هزاحل رٍػ تَعؼِ یبفتِ در تحمیك را ثزای عزاحی  2ؽىل   .[9]ؽَداعتفبدُ هی SQPاس الگَریتن  ارائِ گزدیذ،
 دّذ.ًؾبى هی FRPی تیزّبی ثتٌی تمَیت ؽذُ ثب ثْیٌِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 FRPتیز تقَیت شذُ بب  الگَریتن طزاحی :2شکل  

 عذدی ّبی هثبل -1

 هثبل اٍل -1-5

رُ یه پیَعت ح آٍردُ ؽذُ بهغئلِ ؽو ثِ ػٌَاىهی ثبؽذ وِ  345ّبی حل ؽذُ در ًؾزیِ اس ًوًَِ هثبلایي هغئلِ، 
 ثبؽذ.هی 3هغبثك ؽىل هؾخقبت همغغ هَرد ًظز  .[7]اعت

 

 

 

 

 

 

 بل اٍلثهشخصبت هقطع ه  - 8شکل  
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اس الیبف وزثي ثب چغت  FRPدر ایي هثبل هحبعجِ ظزفیت خوؾی تیز ثتي آرهِ ثب آرهبتَر وؾؾی ٍ فؾبری ثِ ّوزاُ پَؽؼ 
ثب فزك ّشیٌِ ّبی ٍاحذ حدن  اعت.ثَدُ هَرد ًظز  ، ثب فزك وزًؼ اٍلیِ ًبچیش در فَالد ٍ ثتي ٍ ؽزایظ هحیغی هالین،اپَوغی

ریبل ثز هتز  FRP4772000ریبل ثز هتز هىؼت ٍ ٍاحذ عغح  7848000، 700000هبتَرثٌذی ثِ تزتیت ثزاثز آرثتي ریشی ٍ 
 :گزددجِ هی، ّشیٌِ اخزای تیز ثب رٍػ والعیه )رٍػ آییي ًبهِ( ثقَرت سیز هحبعهزثغ ثزای ایي هثبل

F =( 105*350-400)*0.715 + 400*78.48 + 60*5320 = 376582 
خذٍل ثِ فَرت  رٍػ والعیهًتبیح هغئلِ ثزای تحول لٌگزی هؾبثِ ثب در تحمیك، رٍػ ثْیٌِ عبسی ارائِ ؽذُ  ثىبرگیزیثب 
 .آیذثذعت هی2

 ٌِ یبب رٍش بْ اٍل حل هثبلًتبیج  :2جذٍل 

A'S Afrp B H AS 

34 1 105 350 308 
را تحول ویلًَیَتي هتز63 ثبؽذ وِ لٌگزهی 58597ثزاثز  عزح ثْیٌِّشیٌِ  ،ثْیٌِ هتغیزّبی عزاحی در حبلتثب تَخِ ثِ همبدیز 

گزدد. در ایي حبلت همذار ّشیٌِ تَاًذ هٌتْی ثِ وبّؼ ثیؾتزویٍ ػزك همغؼ ارتفبعحذف هحذٍدیت ّز چٌذ وِ  هی ًوبیذ.
 آیذ.ثذعت هی 3ًتبیح عزح ثْیٌِ هغبثك خذٍل 

 حذف قیذ ابعبدتیز بتٌی بْیٌِ ٍ ًتبیج حل هسئلِ بب رٍش :8جذٍل 

 A'S Afrp B h AS ّشیٌِ

 ---- b > 200 mm h < 800 mm ---- ---- یتهحذٍد
46423 0 0 200 360 426 

هحذٍدیت ّبی هَخَد  حذفثغیبر ون ؽذُ ٍ در فَرت  FRPدّذ وِ در عزاحی ثْیٌِ ًیبس ثِ اعتفبدُ اس حبفلِ ًؾبى هی ًتبیح
ثب فَالد وؾؾی ٍ فؾبری ثِ  یردُ ثز تیز ثتٌ. در ٍالغ همذار لٌگز ٍا ًوی ثبؽذ  FRPثبتمَیت تیز ثتٌی  ًیبس ثِثز اثؼبد تیز ثتٌی 

ًوی ثبؽذ.همبیغِ ّشیٌِ عزح والعیه )آییي ًبهِ( ٍ عزح ثْیٌِ ًؾبى  FRPاًذاسُ ای اعت وِ ًیبس ثِ هغلح وزدى ثتي ثب پلیوز 
تغییزات ّشیٌِ در چزخِ ّبی هختلف عزاحی ثْیٌِ در . ًوَدار % وبّؼ هی یبثذ 80یٌِ ثِ همذار  هی دّذ وِ در عزح ثْیٌِ ّش

ی عزاحی ّوگزا ؽذُ اعت عبسی در ّؾت چزخِؽَد، ثْیٌِّوبًغَر وِ در ایي ؽىل هالحظِ هی ًؾبى دادُ ؽذُ اعت. 3ؽىل 
 ثبؽذ.عبسی در عزاحی تیز هیی تَاًبیی ٍ عزػت ثبالی الگَریتن ثْیٌِوِ ًؾبى دٌّذُ

 

 

 

 

 

 

 

 طزاحی بْیٌِ ّبیّشیٌِ در چزخِتغییزات َدار وً -  4شکل 
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 هثبل دٍم  -1-2

هتز  6/3 عَلتیز ثتٌی هغلح ثِ یه  بت آًْبدر آسهبیؾ ًیش ثزرعی ؽذُ اعت.ٍ ّوىبراًؼ  وزیغتَفزتحمیمبت  ایي هغئلِ در
هذٍل االعتیغیتِ  هیلیوتز هزثغ ٍ 66اًتخبة ؽذُ ٍ ثزای تمَیت ایي تیز ّب اس الیبف وزثي ثب عغح  150* 400ثب اثؼبد  ٍ

لٌگز  [. 5]اعتفبدُ ؽذُ اعت fc=40  ٍ fy=430اس فزضیبتایي آسهبیؾبت در  گیگب پبعىبل اعتفبدُ گزدیذُ اعت.  235
اعت.  ویلَ ًیَتي هتز 260ثبؽذ ٍ همذار لٌگز تزن خَردگی اٍلیِ ویلَ ًیَتي هتز هی 340ظ ایي تیز ًْبیی تحول ؽذُ تَع

 .اًذخالفِ ؽذُ 5ٍ  4پیؾٌْبدی ثزای عزاحی ایي تیز ثِ تزتیت در خذاٍل ًتبیح رٍػ والعیه ٍ رٍػ 

 بزای هثبل دٍمًتبیج رٍش کالسیک :4جذٍل 

 ارتفبع ػزك هیلگزد وؾؾی هیلگزد فؾبری frpعغح  ّشیٌِ
439788 66 100 500 150 400 

 

 پیشٌْبدی تحقیق بزای هثبل دٍمًتبیج رٍش   :1جذٍل 

 ارتفبع ػزك هیلگزد وؾؾی فؾبریهیلگزد  frpعغح  ّشیٌِ
209412 11 450 950 150 400 

 

حذٍدیت ّبی اٍلیِ ثزای اثؼبد تیز وِ در هحبعجبت در ًظز گزفتِ ؽذُ اعت ٍ ارتفبع ٍ ػزك هدّذ وِ ثب ًؾبى هیحبفلِ ًتبیح 
در ًتیدِ ثب  .وبّؼ یبفتِ اعتدر عزح ثْیٌِ ًغجت ثِ عزح والعیه هَرد اعتفبدُ  FRPهیشاى عغح  ،تیز را هحذٍد هی ًوبیذ

ی ثبالی اخزای ایي هقبلح، ّشیٌِ عزح در رٍػ پیؾٌْبدی ًغجت ثِ رٍػ والعیه وبّؼ چؾوگیزی داؽتِ تَخِ ثِ ّشیٌِ
%  52عیىل ّوگزا ؽذُ ٍ ّشیٌِ عزاحی  12دّذ وِ عزح ثْیٌِ در ، ًؾبى هی4ارائِ ؽذُ هغبثك ؽىل  اعت. ًوَدار ّوگزایی

 وبّؼ یبفتِ اعت.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 طزاحی بْیٌِ ّبیّشیٌِ در چزخِتغییزات ًوَدار  : 1شکل 

 

 گیزی  ًتیجِ خالصِ ٍ -6

ثز اعبط آییي ًبهِ  FRP، تمَیت ؽذُ ثب پلیوز ّبی ثتٌی تحت خوؼی تیزثزای عزاحی ثْیٌِدر ایي تحمیك یه رٍػ هَثز 
ی هقبلح هقزفی را همبدیز ثْیٌِ ،هقزفی FRPٍ همذار ّشیٌِ اخزایی عبسُ ایزاى تَعؼِ دادُ ؽذ وِ ثب تَاًبیی حذالل ًوَدى 
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هی پزداسد ؽذُ در اثتذا ثب ارائِ یه همذار اٍلیِ ثِ ثزًبهِ ، ثزًبهِ ثِ وٌتزل ًیزٍّبی ٍاردُ ٍ هحذٍدیت ّبی تؼزیف  .وٌذارائِ هی
. تغییز در همبدیز اٍلیِ در حذٍد عِ تؼذاد عیىل ّب ٍ عزػت رعیذى ثِ همذار ثْیٌِ ارتجبط هغتمیوی دارد ثبوِ ایي همبدیز اٍلیِ 

. در ٍالغ  یز داؽتِ وِ ثِ ػلت دلت هَرد ًظز ٍ هحذٍیت ّبی تؼزیف ؽذُ هی ثبؽذثفذم درفذ ثز ًتبیح ًْبیی اس لحبػ هبلی تب
عبسی  ارائِ هذل ثْیٌِ پظ اسثِ ایي هٌظَر   هی تَاى گفت وِ ثب دٍ ثب اخزای الگزیتن هی تَاى ثِ ًتبیح ووی ثْیٌِ تز رعیذ.

-ٍ ّشیٌِهؾخقبت  ًظز گزفتي دی ثزای حل هغئلِ پیؾٌْبد گزدیذ وِ ثب در، یه الگَریتن ػذ FRPعزاحی تیز ثتٌی ثب هقبلح 
ٍ  .را داردتیزّبیی ثب دّبًِ ّبی هختلف  عبسی عزاحیتَاًبیی ثْیٌِ،  هقزفی FRPهیلگزد وؾؾی ٍ فؾبری ٍ  ، همغغ ثتٌیّبی 

ذد ثزًبهِ ٍ ثب دادُ ّبی اٍلیِ ثذعت آهذُ اس ًتبیح هزحلِ اٍل هحبعجبت ثِ ًتبیح دلیك تزی دعت هی یبثین. لشٍم ثب اخزای هد
اخزای ایي عیىل هدذد ثِ ػلت خبرج ثَدى ًمبعبٍلیِ هزحلِ اٍل اس هحذٍدُ عزاحی ٍ اًحزاف اس هغیز هغتمین هی ثبؽذ. در 

خبرج اس هحذٍدُ ثِ داخل ٍ عپظ ثِ عوت ًمغِ ثْیٌِ حزوت هی ًوبیٌذ ٍ در ثْیٌِ عبسیی ثب رٍػ الگَریتن ارائِ ؽذُ ًمبط 
هثبلْبی ػذدی  درفذ هَارد اخزای هدذد الگَریتن هی تَاًذ ًتبیح ثْیٌِ تز ثب اختالف ووی اس ًتبیح اٍلیِ ارائِ ًوبیذ. 11ووتز اس 

ّبی تضویي ّوگزایی هغلَة در عزاحی ثْیٌِ، ّشیٌِتَاًذ ضوي تَعؼِ یبفتِ در تحمیك هیعزاحی ًؾبى داد وِ رٍػ ارائِ ؽذُ 
 . ای وبّؼ دّذوالعیه ثغَر لبثل هالحظِعزاحی را ًغجت ثِ رٍػ  FRPتیز ثتٌی تمَیت ؽذُ ثب  اخزایی
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