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مقذمه
ثِ عَس کلی ثِ هجوَػِ ػولیبتی کِ دس ساستبی ثْجَد سفتبس ٍ ػولکشد سبصُ دس ٌّگبم ٍلَع یک تحشیک دیٌبهیکی
هبًٌذ صلضلِ اًجبم هیگشدد کٌتشل سبصُ گفتِ هیشَد .کٌتشل سبصُّب خَد ثش چْبس دستِی کلی کٌتشل غیشفؼبل ،کٌتشل
فؼبل ،کٌتشل ًیوِفؼبل ٍ کٌتشل تشکیجی تمسین هیشَد کِ اص ایي هیبى کٌتشل غیشفؼبل ثب تَجِ ثِ سبثمِی عَالًیتش،
کبسثشدیتش ٍ ػولیبتیتش هیثبشذ .دس ایي ًَع اص کٌتشل سبصٍُ ،سیلِ (ٍسبیل) کٌتشلی دس لسوتی (لسوتّبیی) اص
سبصُ لشاس گشفتِ ٍ دس ٌّگبم تحشیک سبصُ ػولیبت کٌتشلی خَد سا اًجبم هیدٌّذ .ثش خالف سیستنّبی کٌتشل فؼبل
ٍ ًیوِفؼبل کِ دس ٌّگبم ٍلَع تحشیک لبثلیت تغییش لحظِای داسًذٍ ،سبیل کٌتشل غیشفؼبل دس حیي تحشیک
هشخصبت ثبثتی خَاٌّذ داشت اهب ایي ٍسبیل ثشای اًجبم ػولیبت کٌتشلی خَد ًیبصی ثِ هٌجغ اًشطی خبسجی ًذاسًذ ٍ
اص اًشطی تحشیک دیٌبهیکی استفبدُ هیًوبیٌذ؛ ایي دس حبلی است کِ ٍسبیل کٌتشلی سیستنّبی فؼبل ٍ ًیوِفؼبل
ثشای اًجبم ػولیبت کٌتشلی ٍاثستِ ثِ یک هٌجغ اًشطی خبسجی ّستٌذ .اص هضایبی استفبدُ اص سیستنّبی کٌتشلی هیتَاى
ثِ افضایش ایوٌی سبصُ ٍ دس ػیي حبل ثْجَد کبسایی ٍ ػولکشد آى اشبسُ ًوَد.
اًَاع سیستنّبی جذایش اص پی ٍ اًَاع هختلف هیشاگشّبی غیشفؼبل اتالف اًشطی هبًٌذ هیشاگشّبی ٍیسکَص،
اصغکبکیٍ ،یسکَاالستیک ٍ فلضی اص ٍسبیل کٌتشل غیشفؼبل هیثبشٌذ کِ اهشٍصُ ثِ تَلیذ اًجَُ ٍ صٌؼتی سسیذُ ٍ
کبسثشد فشاٍاى دس صٌؼت یبفتِاًذ .هیشاگشّبی فلضی اص ًَع پشُ هثلثی Triangular Added ( TADAS

 )Damping And Stiffnessاص جولِی ایي ٍسبیل هیثبشٌذ کِ دس دًیب دس پشٍطُّبی هختلف هَسد استفبدُ لشاس
گشفتِ ٍ دس حبل حبضش تَسظ ششکت هٌْذسی پبست سبصُ سبیٌبس سبختِ هیشَد ٍ دس سبصُ ًصت هیگشدد.
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هذف از انجام آزمایص
ّذف اص اًجبم ایي آصهبیش ،هغبلؼِ ثش سٍی هیشاگشّبی فلضی پشُ هثلثی  ٍ TADASتغجیك پیشثیٌی ًشمافضاسی ثب
ًتبیج ٍالؼی آصهبیش ٍ دس ًْبیت اخز ًظشیِ فٌی ثشای ایي ًَع هیشاگشّب شبهل هیشاگش آصهبیششذُ ٍ سبیش
هیشاگشّبی  TADASای کِ ثب ششایظ یکسبى هشاحل سبخت سا عی هیًوبیٌذ ٍ هصبلح هشبثْی دس آًْب ثِ کبس سفتِ
است هیثبشذ.

مطخصات میراگرهای مورد آزمایص
ثِ عَس کلی دس توبم هیشاگشّبی فلضی اص تجذیل اًشطی تحشیک ٍسٍدی ثِ سبصُ ثِ اًشطی گشهبیی اص عشیك تسلین فلض
ثِ کبس سفتِ دس هیشاگش استفبدُ هیشَد .دس هیشاگش فلضی پشُ هثلثی ّش پشُ ّوبًٌذ یک تیش عشُ ػول هیکٌذ کِ سش
گیشداس آى اتصبل ثِ ٍسق فَلبًی هیشاگش داسد ٍ سش آصاد آى دس لسوت پیيّب هیثبشذکِ هیتَاًٌذ آصاداًِ دس داخل
شیبسّبی ٍسق کٌبسی هیشاگش حشکت کٌٌذ .دس ایي تیش عشُ ثبس اص لسوت آصاد (پیي) ثِ صَست ػوَد ثش هحَس عَلی
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ٍاسد هیشَد ٍ دس ًتیجِ لٌگش دس عَل ایي تیش عشُ ثِ صَست خغی افضایش خَاّذ داشت؛ ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هوبى
ایٌشسی همغغ تیش حَل هحَس خوش ًیض ثِ صَست خغی اص یک ػذد کَچک تب همذاس حذاکثش خَد دس سش گیشداس
تیش افضایش هی یبثذ ثٌبثش ایي تٌش ًبشی اص خوش دس همغغ تیش تمشیجب ثبثت خَاّذ هبًذ .ایي هسئلِ ثذاى هؼٌبست کِ
تمشیجب اص دسصذ ػوذُای اص فلض هَجَد دس پشُ دس اتالف اًشطی تحشیک ٍسٍدی ثِ سبصُ استفبدُ خَاّذ شذ.
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شکل شماره  – 1شکل میراگر شش پره  TADASمورد آزمایش در مرکس تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
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الصم ثِ رکش است کِ دس ایي آصهبیش هیشاگش  TADASدس داخل لبثی ثب اتصبالت هفصلی (تیش ثِ ستَى ٍ ستَى ثِ
کف لَی آصهبیشگبُ) لشاس گشفتِ است؛ عشیمِی اتصبل لبة ثِ هیشاگش دس شکل ثؼذ هشخص گشدیذُ است .ثش
خالف ثشخی اص اًَاع هیشاگشّب هبًٌذ هیشاگشّبی ٍیسکَص ٍ  ...ثب تَجِ ثِ شکل ٍ ٌّذسِی ایي هیشاگش ًویتَاى آى
سا ثِ تٌْبیی ٍ ثذٍى حضَس لبة هَسد آصهبیش لشاس داد؛ ثٌبثش ایي ثب تَجِ ثِ ایٌکِ ّذف اسصیبثی ،ثشسسی ،هغبلؼِ ٍ
دس ًْبیت اخز ًظشیِ فٌی دس صهیٌِی لبثلیت خَد هیشاگش ثذٍى تَجِ ثِ لبة ثَدُ است دس ایي آصهبیش اص لبة
هفصلی ثب گیشداسی ٍ سختی ثسیبس پبییي استفبدُ شذُ است تب حتیاالهکبى سفتبس کلی هجوَػِ شجیِ سفتبس خَد
هیشاگش ثبشذ؛ ّش چٌذ سٌجشگشّبی کبفی ثِ هٌظَس ثشسسی سفتبس هَضؼی هیشاگش ًیض پیشثیٌی شذُ است.
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شکل شماره  – 2نصة میراگر  TADASتر روی قاب در آزمایش مرکس تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی
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تنظیمات قاب و نحوهی قرار گرفتن سنجصگرها تر روی قاب و میراگر
دس ایي دٍ آصهبیش ثشای ثبسگزاسی اص دٍ جک ّیذسٍلیک ثب ظشفیت ًیشٍیی  61تي ٍ ثبصُی پیستَى  25سبًتیهتش دس
دٍ سوت لبة ٍ ثِ صَست ّنهحَس ثب هحَس عَلی تیش ثبالی لبة استفبدُ شذُ است ٍ ثبس ثِ صَست شجِ استبتیک
اػوبل گشدیذُ استّ .وچٌیي ثشای دسیبفت پبسخ لبة ثِ ثبس اػوبلشذُ اص سِ ًَع سٌجشگش استفبدُ شذُ است:
ً – 1یشٍسٌج ( : )Load Cellدس ّش دٍ آصهبیش اص دٍ ًیشٍ سٌج – یکی دس پشت ّش کذام اص جکّبی ثبسگزاسی
– استفبدُ شذُ است.
 – 2کشًش سٌج ( : )Strain Gaugeدس آصهبیش اٍل اص دٍ کشًش سٌج یکی دس ثبالی یکی اص پشُّبی هثلثی شکل
ٍ دیگشی دس پبییي ّوبى پشُ ٍ دس آصهبیش دٍم اص سِ کشًش سٌج کِ دٍ تبی آًْب ثش سٍی ثبدثٌذّب ٍ سَهی دس پبییي
یکی اص پشُّبی هثلثی شکل ًصت گشدیذ استفبدُ شذُ است.
 – 3جبثِجبیی سٌج ( : )LVDTدس ّش دٍ آصهبیش اص تؼذاد ّفذُ جبثِجبیی سٌج استفبدُ شذُ است.
.
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آییننامهی مورد استفاده در زمینهی روش انجام آزمایص و ارزیاتی کفایت میراگر
دس ایي آصهبیش اص آییيًبهِی  ASCE/SEI41-13لسوت  3 – 14کِ هشثَط ثِ سیستنّبی اتالف اًشطی غیشفؼبل
هیثبشذ استفبدُ شذُ است .دس ایي ثخش ضَاثظ اًجبم آصهبیش ٍ هؼیبسّبی اسصیبثی ًتبیج آصهبیش ثیبى شذُ است .ثش
ایي اسبس الصم است کِ دٍ ًوًَِی یکسبى ٍ دس اثؼبد ٍالؼی ٍ هشبثِ آًچِ دس اجشا استفبدُ خَاّذ شذ هَسد آصهبیش
لشاس گیشًذ؛ الجتِ ثب صالحذیذ هشاجغ ریصالح ٍ ثب ایي ششط کِ هشاحل سبخت ٍ کٌتشل هیشاگشّبی سبختِ شذُ هشبثِ
ثبشذ هیتَاى اص سبیضّبی دیگش ًیض ثشای آصهبیش ٍ ثشسسی استفبدُ ًوَد .اص ًوًَِّبیی کِ دس آصهبیش استفبدُ شذُ
است هگش ثب کست اجبصُ هکتَة اص هشاجغ ریصالح ًویتَاى دس اجشای سبصُ استفبدُ ًوَد .ثش اسبس ایي آییيًبهِ
پشٍتکل ثبسگزاسی ثشای هیشاگشّبیی کِ ثشای تحول ثبس ثبد عشاحی ًویشًَذ ٍ ثب ّذف تحول ثبسّبی لشصُای هَسد
استفبدُ لشاس هیگیشًذ.

گسارش اولیه آزمایص میراگرهای  TADASدر مرکس تحقیقات راه ،مسکن و ضهرسازی
دس ایي هشکض ّوبًگًَِ کِ لجال ػٌَاى گشدیذ دٍ ًوًَِی هشبثِ اص هیشاگش شش پشُی  TADASعجك ثبسگزاسی ٍ
تؼذاد چشخِ ػٌَاى شذُ دس آییي ًبهِ هَسد آصهبیش لشاس گشفت کِ تَاًست ضَاثظ آییي ًبهِ ای سا اغٌب کٌذ.
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شکل شماره  – 3شکل تغییر شکلیافته میراگر در آخرین چرخه از آزمایش دوم
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