
 هؼطفی سبظُ هبوبضًٍی

سبظُ ّبی هبوبضًٍی ثِ سبظُ ّبیی اعالق هیطَز،وِ هصبلح استفبزُ ضسُ زضآًْب تٌْب 

هبوبضًٍی ٍچست هی ثبضس.ایي سبظُ ّب زض همیبس وَچىتط ًسجت ثِ سبظُ ّبی ٍالؼی 

عطاحی ٍ تَسظ هبوبضًٍی ٍچست سبذتِ هیطًَس ٍ پس اظ سبذت هَضز ثبضگصاضی لطاض 

 هی گیطز.

ٍالغ ایي سبظُ ّب ثِ ػٌَاى هبوت سبذتِ ًویطًَسٍسبظُ ای وِ ثبضثیطتطی ضا تحول هی زض

 وٌس،هَفك تط ذَاّس ثَز.پل )تحت ثبضگصاضی یىٌَاذت،هتحطن ٍهتوطوع(،

،اًَاع لبة ّبی سبذتوبًی ٍ ستَى ّبی فطبضی اظ خولِ ضایح تطیي سبظُ ّبی هبوبضًٍی هی 

 ثبضس.

ضگی زض زاًطگبُ ّبی هؼتجطزًیب ثیي زاًطدَیبى ضضتِ ّطسبلِ زض ایي ضاستب هسبثمبت ثع

هٌْسسی ػوطاى ثطگعاض هی گطزز.ایي زاًطگبُ ّب اظسبلْب پیص زض ایي ظهیٌِ سطهبیِ 

گصاضی وطزُ اًس تب شّي ذالق زاًطدَیبى ضا فؼبل سبظًس ٍ اظ عطحْب ٍ پپَّص ّبی آًْب 

ایح تطیي ضضتِ ّبی ایي زض ػول استفبزُ وٌٌس.عطاحی ٍ سبذت پل ٍ ستَى ّبی فطبضی ض

گطم 757هسبثمبت هی ثبضٌس.ثِ عَض هثبل عطاحی ٍ سبذت پل ذطپبیی تٌْب ثب استفبزُ اظ 

هبوبضًٍی )هؼبزل یه ثستِ هبوبضًٍی (وِ هیتَاًس ٍظى ظیبزی ضا تحول ًوبیس.عَل زّبًِ پل 

ط فبصلِ هت 1هتطٍ حساوثط اضتفبع پل ًین هتط هیجبضس.پل ضٍی زٍ تىیِ گبُ وِ اظ یىسیگط 1

زاضًسلطاض هی گیطز ٍتىیِ گبُ ّب فمظ لبزض ثِ ٍاضز وطزى ػىس الؼول ػوَزی هیجبضٌس 



ٍّیچ ػىس الؼول افمی زض تىیِ گبُ ّب ثط پل ٍاضز ًوی ضَز. ضوَضز وست ضسُ زض ایي 

ثطاثط ٍظى  037ویلَ گطم هیجبضس،وِ ایي ضوَضز تمطیجب 176ضضتِ )پل ذطپبیی(هؼبزل 

ٌیي عطاحی ٍ سبذت سبظُ ّبی فطبضی وِ لبزض ثِ تحول ثبضّبیی ذَز سبظُ هی ثبضس.ّوچ

ثیص اظ ًین تي هی ثبضٌس،اظ زیگط ًوًَِ ّبی ایي سبظُ ّب ّستٌس.هوىي است سَالی وِ 

هؼوَال هغطح هیطَز ایي ات وِ آیب خٌس هبوبضًٍی زض زست یبفتي ثِ ضوَضز ّبی ثبال 

تلف ضطوت ّبی هبوبضًٍی زًیب هَثطاست؟ زض ایي ظهیٌِ تحمیمبتی ضٍی هحصَل ّبی هر

ایتبلیب ثِ ػٌَاى ثْتطیي هبوبضًٍی ثطای ایي ّسف  Roseاًدبم گطفتِ ٍ هبوبضًٍی ضطوت 

ضٌبذتِ ضسُ است الجتِ الظم ثِ شوط است وِ لسضت ٍ هْبضت عطاح زض اضائِ یه عطح 

 هَفك،ثسیبض هْوتطاظ خٌس هبوبضًٍی زض ضسیسى ثِ ضوَضزّبی ثبال هی ثبضس.

 

 ستفبزُ اظ هبوبضًٍی ثِ ػٌَاى ػٌصط سبظُ ایّسف اظ ا

زضٍالغ هبوبضًٍی ثطذالف فَالز ٍ ثتي ػٌصط سبظُ ای ًبضٌبذتِ ای هی ثبضس.ایي ثساى  

هؼٌی است وِ ذصَصیبت هبوبضًٍی ضبهل حساوثط تٌص وططی،حساوثط تٌص فطبضی،هسٍل 

ًیبظ ثطای االستیسیتِ،ًحَُ ی ووبًص هبوبضًٍی ٍ زیگط ذصَصیبت هبوبضًٍی وِ هَضز 

عطاحی ٍ تحلیل سبظُ هی ثبضٌس،ًبضٌبذتِ هی ثبضٌس ٍ تٌْب ضاُ ثسست اٍضزى ایي ٍیپگی ّب 

ایدبز ٍ اثساع اظهبیص ّبی سبزُ ٍ زلیك هی ثبضس.هبوبضًٍی ثطذالف ثتي ٍ فَالز زاضای 

ضؼف ّبی ظیبزی هی ثبضس ٍ ایي ضؼف ّب وبض ضا ثطای عطاح هطىل تط هیىٌس ٍ ایي خبست 



ت ٍ ذاللیت ٌّط ًوبیی هی وٌٌس ٍ ثطای ضسیسى ثِ ضوَضزّبی ثبال ثْیٌِ سبظی وِ اثساػب

 سبظُ ّب هغطح هیگطزز.اضظاى ثَزى هبوبضًٍی ًسجت ثِ هصبلحی ًسجت ثِ فَالز  ٍ ثتي.

 

 اّساف ولی عطح

ایي عطح زض ٍّلِ اٍل ثِ ػٌَاى یه عطح اهَظضی هی تَاًس هفیس ٍ سَزهٌس ثطای 

زاًطدَیبى ضضتِ هٌْسسی ػوطاى ایفبی ًمص ًوبیس،ظیطا ایي اهىبى ضا ثِ زاًطدَیبى هیسّس 

وِ،ثباستفبزُ اظ هصبلح اضظاى،سجه ٍ لبثل زستطس)هبوبضًٍی ثدبی فَالز ٍ ثتي( زست ثِ 

لف ظزُ ٍاظ ایي ضٍ ولیِ زضٍس فطا گطفتِ زض ضضتِ سبظُ عطاحی ٍ سبذت سبظُ ّبی هرت

ضا ثِ ػول تدطثِ ًوبیٌس.زاًطدَیبى هیجبیست ثب استفبزُ اظ هسبئل تئَضیه فطاگطفتِ زض 

زضٍس همبٍهت هصبلح ٍ اظهبیطگبُ ّبی هطثَط ثِ اى تالش ًوبیٌس تب ذصَصیبت ػٌصط 

تفبزُ اظ تحلیل سبظُ ّب ٍ ثب ثِ وبض سبظُ ای خسیس ضا وطف ًوبیٌس. زاًطدَیبى هیجبیست ثب اس

گیطی ًطم افعاضّبی وبهپیَتطی ثِ عطاحی ٍ آًبلیع سبظُ هَضز ًظط ثپطزاظًس.عطاحی 

                                                                                           ٍ سبذت یه سبظُ ثْیٌِ وِ تحت ػٌَاى ثْیٌِ سبظی سبظُ ّب هغطح است.                                                               

 

  هؼطفی اًَاع هرتلف سبظُ ّبی هبوبضًٍی



 سبظُ ّبی فطبضی_1

ًَػی پل ثب زّبًِ وَتبُ وِ اوثط اػضبی اى زضفطبض هیجبضٌس.اظ هعیت ّبی ایي ضضتِ اظ 

 ب هی ثبضس.  هسبثمبت عطاحی اػضبی فطبضی ٍ ثطضسی پسیسُ ووبًص زض آًْ

 

0_Tower Crain 

زضایي ًَع اظ سبظُ ّبی هبوبضًٍی ّسف عطاحی خطثمیل ّبیی ٍ است وِ ثط ضٍی ثطج 

 ّبی ثلٌس ثِ وبض گطفتِ هی ضًَس.



 ایي سبظُ ّب ثبیس لبزض ثبضٌس ثب زاضتي اضتفبع هؼیي ضؼبع ذبصی ضا تحت پَضص لطاض زٌّس.

 

 پل ثب ثبض هتوطوع: _3

پیَستي زٍ ذطپبی زٍ ثؼسی ثِ ٍخَز هی ایس ٍ ثبضگصاضی اظ ٍسظ زّبًِ ایي سبظُ ثب ثِ ّن 

 صَضت هیگیطز.ایي ًَع پل ّطسِ ًَع ػضَ فطبضی،وططی ٍ ذوطی ضا زاضا هی ثبضس.



 

 پل ثب ثبض گستطزُ:_4

پل ثِ ضىل ظبّطی ذطپب هی ثبضس،وِ ثبضگصاضی ثِ صَضت گستطزُ ٍ یىٌَاذت زض توبم 

ل هی تَاى چٌیي فطض وطز  وِ توبم ٍسبیل ًملیِ ثِ زلیل عَل زّبًِ صَضت هگیطز.زض ػو

 تطافیه ثِ صَضت ثبثت ثط ضٍی پل لطاض گطفتِ اًس.



 

ایي ًَع سبظُ هبوبضًٍی زض ٍالغ پیططفتِ تطیي ٍ وبهل تطیي پل ثب ثبض هتحطن:_5

 حبلت اظ سبظُ ّب هی ثبضس،وِ زض آى عطاحبى السام ثِ عطاحی یه پل ٍالؼی هی وٌٌس.

لطاض گطفتِ ثط ضٍی پل ثِ صَضت هتحطن هی ثبضس،وِ ایي اهط ثب ػجَض زازى یه ثبض 

ٍسیلِ ًملیِ وَچه ة سطػت هؼیي،وِ ثطضٍی آى ٍظًِ لطاض زازُ هی ضَز،صَضت هی 

 گیطز.



 

 چگًَِ ضطٍع وٌین؟

ثطای ٍاضز ضسى ثِ ایي ضضتِ ضوب ثبیس زاضای ذصَصیبت اذاللی چَى 

 فطاٍاًی ثبضیس.وٌدىبٍی،ذاللیت،صجط،ّوت ٍ تالش 

ایي ذصَصیبت ثِ ایي ػلت هغطح گطزیس وِ زض سبذت ٍ عطاحی یه سبظُ هَفك ػالٍُ 

ثط آگبّی اظ ػلَم هٌْسسی ثِ ایي ٍیژگی ّب ًیبظهٌس ّستیس.چطا وِ هوىي زض عطاحی ٍ 

سبذت یه سبظُ ضوب ضٍظّب ٍ ّفتْئ ّب تالش ًوبییس؛ ٍلی زض ًْبیت ثِ زلیل یه اضتجبُ 

 یب سبذت، سبظُ ضوبثِ حسالل ضوَضز هَضز ًظط ًطسس. وَچه زض عطاحی 



ّیدبى اًگیعتطیي ثرص وبض ضوب هطثَط ثِ ظهبى ثبضگصاضی سبظُ هیجبضس ف وِ سبظُ ای 

وِ هست ظیبزی ثطای عطاحی ٍسبذت آى صطف وطزُ ایس زض ًْبیت زض خلَی چطوبى ضوب 

 هٌْسم هی گطزز ٍلی آیب ضوَضز هَضز ًظط ثِ زست هی آیس یب ذیط؟ 

 

 ثِ عَض ذالصِ ثطای سبذت یه سبظُ ضوب ثبیس هطاحل ظیط ضا زض پیص ثگیطز :

وطف ذصَصیبت ػٌصط سبظُ ای خسیس ثب اًدبم آظهبیص ّبی سبزُ ٍ لی زلیك  -1

.ایي هطحلِ ضبهل آظهبیص ّبیی ثطای ضسیسى ثِ ذصَصیبتی چَى حساوثط تٌص 

یسضووبًص ٍ وططی ، حساوثطتٌص فطبضی،هسٍل االستیسیتِ ،حساوثطثبض ثْطاً

 غیطُ هیجبضس.

وبض ثطضٍی ذصَصیبت ػٌصطسبظُ ای خسیس )هبوبضاًی(ٍ زست یبفتي ثِ ًمبط  -0

 ضؼف ٍ یب لسضت آى .

آضٌبیی ثب یه ًطم افعاض ضایبًِ ای ثطای تحلیل ٍ عطاحی سبظُ . )ثِ عَض هثبل  -3
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 ٍ یبلسضت آًْب .تحلیل سبظُ ّبی سبذتِ ضسُ زض گصضتِ ٍ ضسیسى ثِ ًمبط ضؼف  -4

 عطاحی سبظُ ثب تَخِ ثِ اعالػبت ثِ زست آهسُ  -5

 تالش ثطای ضسیسى ثِ ثْیٌِ تطیي عطح ّب )ثْیٌِ سبظی( -6

 سبذت سبظُ تَسظ هبوبضًٍی ٍ چست. -7



 تىٌیه ّبی سبذت سبظُ هبوبضًٍی 

 

زض ایي ثرص اثتسا ثب هَاز هَضز استفبزُ ٍ اًَاع اتصبالت آضٌب هی ضَین ٍ سپس ًحَُ  هب

 اخطای عطح ضا ثیبى هی وٌین.

 وبضًٍی:

ایي ػٌصط سبظُ ای زض ثطاثط وطص ٍ فطبض )اگط عَل آى وَتبُ ثبضس ٍ زچبض ووبًص 

ًگطزز( همبٍهتی ذَثی اظ ذَز ًطبى هی زّس، ٍلی همبٍهت آى زض ثطاثط ذوص ثسیبض ون 

وِ  است.ثِ ّویي ػلت ثبیس تب حس اهىبى سؼی ًوَز،تب سبظُ ّب ثِ گًَِ ای عطح ضًَس

 اػضبی آى ووتطیي ذوص هوىي ضا تحول ًوبیٌس.

زض ٍالغ تبثغ ّسف زض ثْیٌِ سبظی سبظُ ذوص ٍ ٍظى سبظُ هی ثبضس.یؼٌی سبظُ ّب ثبیس 

ثِ گًَِ ای عطح ضًَس وِ ووتطیي ذوص زض آًْب ثِ ٍخَز آیس ٍ زض ػیي حبل ثب 

 ووتطیي ٍظى ثیطتطیي همبٍهت ضا اظ ذَز ًطبى زٌّس.

ضز سبظُ ّبی سبذتِ ضسُ تَسظ هبوبضًٍی ایي است وِ زض ٌّگبم یه ًىتِ هْن زض هَ

سبذت ٍ یب ثؼس اظ آى ًجبیس زض هىبًی وِ زض  آى ضعَثت ٍ گطهبی َّا ثبال است لطاض 

 گیطز ظیطا زض ایي صَضت هبوبضًٍی تطن هی ذَضز.



 چست:

ل ثطای ایدبز اتصبالت زض اػضب، آًْب ضا ثِ صَضت سط ثِ سط لطاض زازُ ٍ سپس زض هح

 گطُ ّب اظ چست استفبزُ ًوبیین.

 اتصبل هفصلی : -1

ثطای ثِ ٍخَز آٍضزى چٌیي اتصبلی ثبیس اظ چست حطاضتی )تفٌگی( استفبزُ ًوَز. ظیطا 

ایي چست ػالٍُ ثط چسجبًسى اػضب ثِ یىسیگط،آًمسض اًؼغبف پصیط است وِ ثِ اػضب ایي 

 ٌس.اخبظُ ضا هی زّس تب زض هحل گطُ ّب تب اًساظُ ای زٍضاى ًوبی

 

 



 اتصبل صلت:-0

 ثطای ایدبز اتصبالت صلت هی تَاى اظ زٍ ًَع چست اتفبزُ ًوَز؛

 (EPOXY)زٍ للَ

 ((SUPPER GLUEلغطُ ای

اگط اظ چست زٍ للَ استفبزُ هی وٌیس،ایي چست ایي لبثلیت ضا زاضز وِ فضبی ذبلی ثیي اػضب 

تطاش زازُ ٍ زض وٌبض  زض هحل گطُ ّب ضا پط ًوَزُ ٍ ًیبظی ًیست وِ ضوب هبوبضًٍی ّب ضا

 ّن لطاض زّیس. اهب ػیت ایي چست ایي است وِ ٍظى توبم ضسُ سبظُ ثبال هی ضٍز.

ٍلی چٌبًچِ اظ چست لغطُ ای استفبزُ هی وٌیس ،اػضب زض هحل گطُ ّب ثبیس تطاش هٌبست 

زازُ ضًَس،تب سغح توبس افعایص یبثس،چطا وِ اصَال ایي چست فضب پط وي ًوی ثبضس ٍ فمظ 

َحی وِ اػضب توبس هستمین ثب ّن زاضًس اتصبل ایدبز هی ًوبیس.ٍلی زض همبثل ،اگط اظ زض سغ

 ایي چست استفبزُ ًوبییس ،ٍظى توبم ضسُ سبظُ ووتط ذَاّس ضس.

 

 

 

 



  چگًَگی اخطای عطح

ثؼس اظ آى وِ عطاحی ًْبیی ضا اًدبم زازیس ،هی تَاًیس ثطای سبذت عطح ًْبیی ضا زض اثؼبز 

وبغص پَستی ثىطیس ٍ سپس وبغص ضا تَسظ چست ضیطِ ای ثِ یه ٍالؼی ثط ضٍی یه 

 سغح ضیطِ ای صبف ثچسجبًیس.

سپس اػضب ضا عجك ًمطِ اظ هبوبضًٍی تَلیس وطزُ ٍ زض ضٍی ًمطِ ضٍی ذظ هطثَط ثِ 

ذَز ثگصاضیس ٍ ثطای خلَ گیطی اظ لغعیسى هبوبضًٍی هی تَاًیس اظ ذویط ثبظی ثطای هحىن 

 پَستی استفبزُ ًوبییس.وطزى ػضَ ثط ضٍی وبغص 

 سپس زض هحل گطُ ّب اظ چست استفبزُ وٌیس.

ثسیي تطتیت هی تَاًیس،آى لسوت ّبیی اظ سبظُ ضا وِ ثِ صَضت صفحِ ای ّستٌس،ضا ثب زلت 

 ثبالیی تَلیس ًوبییس.

ثؼس اظ آًىِ لسوت ّبی صفحِ ای ضا ثسیي ضٍش تَلیس وطزیس،ایي لسوت ّب ضا ثب زلت ظیبز 

 ییس ، تب سبظُ ًْبیی آهبزُ گطزز.ثِ ّن هتصل ًوب

 

 

 



 چگًَِ ضوَضز ضا پیص ثیٌی وٌین؟

اثتسا ثبیس ثب آظهبیص ّبی سبزُ ٍ اثتىبضی حساوثط همبٍهت وططی ، همبٍهت فطبضی ،همبٍهت 

ذوطی،همبٍهت ثطضی ضا ثطای هبوبضًٍی هَضز استفبزُ ثسست آٍضین،سپس سبظُ هَضز ًظط 

ُ تحول وٌین،اگط ًیطٍّبی وططی،فطبضی،ذوطی، ذَز ضا تحت حساوثط ثبض پیص ثیٌی ضس

ٍ ثطضی ًبضی اظ تحلیل اظ همبٍهت ّبی ثسست آهسُ زض آظهبیص ثیطتط ثبضس،آى سبظُ فطٍ 

 ذَاّس ضیرت.

تحلیل ضا ثطای ثبضّبی هرتلف اًدبم هی زّین،آى ثبضی وِ ًیطٍّبی ثسست آهسُ اظ آى زض 

همبٍهت ّبی ثسست آهسُ اظ آظهبیص  اػضب ًبضی اظ تحلیل ثیطتطیي ًعزیىی ضا ثِ حساوثط

 زاضتِ ثبضس ،ضوَضز تئَضیه ذَاّس ثَز.

ثِ ػلت ٍخَز ذغب زض سبذت ٍ یب زیگط ذغبّبی هوىي ثبیس ضوَضز تئَضیه ثسست آهسُ 

ثب تَخِ ثِ ًظط عطاح( ضطة وطز، تب ضوَضز ػولی  7.5ضازض یه ضطیت اعویٌبى )هثال 

اظ ایٌىِ سبظُ هَضضز ًظط ضا ثبضگصاضی ثسست آیس. ثب ایي وبض ضوب هی تَاًیس لجل 

 وٌیس،حساوثط ضوَضز آى ضا حسس ثعًیس.

 

 



 چگًَگی سبظُ هبوبضًٍی ضا ثْیٌِ سبظی وٌین؟

ثطای ثْیٌِ وطزى سبظُ ثبیس یه تبثغ ّسف تؼطیف وٌین. تبثغ ّسف زض هَضز سبظُ ّبی  

 هبوبضًٍی زٍ هتغیط زاضز:

 ٍظى سبظُ. -1

 ذوص هَخَز زض اػضب. -0

ط ضا ثبیس عَضی عطاحی ًوبیین وِ زض لجبل ووتطیي ٍظى ثیطتطیي سبظُ هَضز ًظ

 ضوَضز ضا ثسست آٍضین.

ّوچٌیي سبظُ ثبیس ثِ گًَِ ای عطاحی گطزز،وِ ذوص هَخَز زض اػضبی آى ثِ حسالل 

هوىي ثطسس. چطا وِ ّوبًغَض وِ گفتِ ضس،هبوبضًٍی زض ثطاثط ذوص ثسیبض ضؼیف هی 

ضب ضا ثِ حسالل ثطسبًین هی تَاًین اظ هسل سبظُ ای ثبضس.ثطای ایٌىِ ذوص هَخَز زض اػ

ترن هطؽ استفبزُ ًوبیین. زض ترن هطؽ ٍلتی آى ضا اظ ثبال ٍ پبییي فطبض هی زّین ًوی 

ضىٌس. ػلت ایي اهط ایي است وِ ًیطٍی فطبضی ٍاضز ثِ ذبعط اًحٌبی هَخَز زض ترن 

ت اػظن آى تجسیل ثِ هطؽ ، لسوت اػظن آى ثِ صَضت فطبض اًتمبل پیسا هیىٌس ٍ لسو

 ذوص هیطَز.ود ّویي اصل زض ٍالؼیت هجٌبی عطاحی پل ّبی لَسی ضسُ است.



اظ آًدب وِ ترن هطؽ ًیع هبًٌس هبوبضًٍی یه خسن تطز است،ثٌبثطایي هی تَاى ثب ٍخَز 

آٍضزى ّویي حبلت زض هبوبضًٍی اظ ثِ ٍخَز آهسى ذوص تب حس اهىبى زض آى خلَگیطی  

 وطز.

،ًیطٍ ضا ثِ اػضب اًتمبل زّین، لسوت اػظن آى ثِ ضىل ًیطٍی 1اگط ّوبًٌس ضىل 

فطبضی اًتمبل هی یبثس ٍ فمظ ووی اظ آى تَسظ ذوص اًتمبل هی یبثس،زض حبلی وِ زض ضىل 

،اًتمبل توبم ًیطٍ تَسظ ذوص هی ثبضس. ثٌبثطایي ثب تَخِ ثِ تَضیحبت ثبال ضىل 0

 ،هَضز تبییس است.1

بظُ ثبیس ثِ گًَِ ای عطاحی گطزز ،وِ تمطیجب توبم اػضبی اصلی ثب توبم اظ عطف زیگط س

ظطفیت ذَز وبض وٌٌس.یؼٌی ایٌىِ زض ٌّگبم ضىست سبظُ توبم اػضبی اصلی ثِ حساوثط 

همبٍهت ذَز ضسیسُ ثبضٌس ٍ تمطیجب توبم اػضبی اصلی ثب توبم ظطفیت ذَز وبض وٌٌس . 

بی اصلی ثِ حساوثط همبٍهت ذَز ضسیسُ یؼٌی ایٌىِ زض ٌّگبم ضىست سبظُ توبم اػض

ثبضٌس.ٍ تمطیجب ذطاة ضسى سبظُ زض اثط ضىست ّوعهبى توبم اػضبی اصلی صَضت 

 گیطز.زض ایي صَضت هی تَاى گفت وِ اظ توبم اػضب ثِ ًحَ احسي استفبزُ ضسُ است.

 



 آظهبیطبت اثساػی ثطای زست یبفتي ثِ ثؼضی اظ ذصَصیبت هبوبضًٍی

 آظهبیص وطص:

 اظ ایي آظهبیص اعالع اظ حساوثط همبٍهت وططی هبوبضًٍی ثب لغط هؼیي است.ّسف 

هی ثیٌیس،اظ زٍ  3زستگبّی وِ ثطای ایي آظهبیص هَضز ًیبظ است ّوبًغَض وِ زض ضىل 

لغؼِ چَة استَاًِ ای تطىیل ضسُ،وِ زض سط ّط یه اظ ایي لغؼبت یه لالة فلعی 

 لطاض گطفتِ است.

ت چَثی یه سَضاخ ثِ لغط ذبضخی هبوبضًٍی هَضز زض هطوع ّط یه اظ ایي لغؼب

 ًظطتؼجیِ ضسُ،وِ هبوبضًٍی اظ زٍ سط چست ذَضزُ ٍ زض اى سَضاخ ّب فطٍ هی ضٍز.

ثطای ثبضگصاض ی ثسیي صَضت ػول  هی وٌین وِ، یىی اظ لالة ّب ضا ثِ یه تىیِ گبُ 

اضبفِ وطزى ثبثت آٍیعاى هی وٌین ٍ اظ لالة زیگط ٍظًِ ّب ضا آٍیعاى هیىٌین. ػول 

ثبًیِ  15ٍظًِ ثبیس ثِ صَضت تسضیدی صَضت گیطز، ثؼس اظ گصاضتي ّط ٍظًِ حسٍز 

ثبیس صجط وطز ٍ سپس ٍظًِ زیگط لطاض زاز. ایي ػول ضا آًمسض ازاهِ هی زّین تب ضضتِ 

 هبوبضًٍی گسیرتِ ضَز.

هبوبضًٍی وططی حساوثط ثطاثط است ثب همساض ٍظًِ ّبی گصاضتِ ضسُ ضطة زض یه 

 (.7.9اعویٌبى )ضطیت وَچىتط اظ یه،ثِ عَض هثبل  ضطیت



 

 آظهبیص فطبضی:

ّسف اظ ایي آظهبیص ،اعالع اظ حساوثط همبٍهت فطبضی ضضتِ هبوبضًٍی ثب عَل 

 هطرص است.

هی ثیٌیس اظ زٍ  4زستگبّی وِ ثطای ایي آظهبیص هَضز ًیبظ است،ّوبًغَض وِ زض ضىل 

صفحِ چَثی تطىیل ضسُ است،وِ هی تَاًس ثط ضٍی چْبض هیلِ فلعی ثبال ٍ پبییي 

ضٍز.زض هطوع صفحبت چَثی ثبال ٍ پبییي سَضاخ ّبیی تؼجیِ ضسُ است وِ،ضضتِ 

هبوبضًٍی اظ زٍ سط چست ذَضزُ  ٍزض سَضاخ ّب ثِ حبلت گیطزاض لطاض هی گیطز ٍ یب 

چست ثِ صَضت زٍ سط هفصل زض سَضاخ ّب لطاض هی ایٌىِ ضضتِ هبوبضًٍی ثسٍى 



گیطز. ٍظًِ ّب ثطای ثبضگصاضی ضٍی صفحِ چَثی ثبالیی ثِ تسضیح لطاض هی گیطًس تب 

 ضضتِ هبوبضًٍی تحت فطبض ثطىٌس.

حساوثط همبٍهت فطبضی ثطاثط است ثب ٍظى لطاض گطفتِ ثط ضٍی صفحِ ثبالیی تب لحظِ 

یٌبى. الجتِ الظم ثِ شوط است وِ حساوثط ضىستي هبوبضًٍی ضطة زض یه ضطیت اعو

 همبٍهت فطبضی ثِ لغط هبوبضًٍی ٍ عَل آى ٍاثستِ است.

 

 آظهبیص ذوص:

ّسف اظ ایي آظهبیص اًساظُ گیطی حساوثط ذوص لبثل تحول ثط اسبس لغط ٍ عَل 

زض ایي آظهبیص ضضتِ هبوبضًٍی ثِ صَضت افمی ثط ضٍی تىیِ گبُ  هبوبضًٍی هی ثبضس.

 ٍ سبزُ لطاض هی گیطز ٍ اظ ٍسظ تحت ثبض  هتوطوع لطاض هی گیطز. ّبی گیطزاض



،ًطبى زازُ ضسُ است،ثبض اظ ٍسظ زّبًِ ثِ صَضت تسضیدی تب لحظِ ضىست زض ایي آظ

 P هبوبضًٍی اضبفِ هی گطزز.اگط حساوثط ثبض تحول ضسُ تب لحظِ ضىست هبوبضًٍی

  ثبضس  عجك ضاثغِ:

  
  

8
 

تَسظ هبوبضًٍی ثب عَل ٍ لغط هؼیي ثسست هی آیس.حساوط لٌگط ذوطی لبثل تحول   

 

 آظهبیص تؼییي ضطیت االستیسیتِ:

ّسف اظ ایي آظهبیص ثسست آٍضزى یه همساض تمطیجی ثطای ضطیت االستیسیتِ هبوبضًٍی 

هی ثبضس.زض ایي آظهبیص یه ضضتِ هبوبضًٍی ثب لغط ٍ عَل هؼیي ثط ضٍی یه تىیِ گبُ 

 سبزُ لطاض هی گیطز.



ه ثبض هطرص وِ ،اظ ٍسظ زّبًِ آٍیعاى هی ضَز،همساض تغییط ضىل ٍسظ سپس تحت ی

 تَسظ یه ذظ وص زلیك اًساظُ گیطی هی ضَز.Deflection زّبًِ  

 سپس عجك ضاثغِ ظیط وِ ثطای تیط زٍ سط هفصل ًَضتِ هی ضَز.:

  
   3
48  

 

 همساض ضطیت االستیستِ تؼییي هی ضَز.

اسبس لغط هبوبضًٍی تؼییي هی ضَز.:هوبى ایٌطسی هبوبضًٍی وِ ثط  I 

 P:همساض ثبض آٍیعاى ضسُ اظ ٍسظ زّبًِ.

 L:عَل زّبًِ.

 D:هیعاى تغییط لبئن زّبًِ.

 الجتِ تؼییي همساض زلیك ضطیت االستیسیتِ وبض زضَاضی هی ثبضس.

 


