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آِیبغٞبی حبفظ ٝزاض یىی اظ ٔحطنٞبی ٔٛضز تٛخ ٝزض ؾبظٞ ٜبی ٛٞقٕٙس ث ٝػّت ز ٚاثط ٔٙحهطثفطز ،و ٝث ٝػٛٙاٖ اثط حبفظ ٝقىُ  ٚؾٛپطاالؾتیؿیت ٝاؾت قٙبذتٝ
ٔیق٘ٛس .ایٗ ٚیػٌی ٞب ٘بقی اظ تحٛالت فبظی و ٝزض اثط زٔب یب تغییطات تٙف اػٕبِی اؾت .ث ٝزِیُ وط٘ف ثبظیبثی ثبال (تب حسٚز  ٚ )%10لسضت ثبال ٘ؿجت ثٚ ٝظٖ،
آِیبغٞبی حبفظ ٝزاض ث ٝطٛض ٌؿتطزٜای ثطای وٙتطَ قىُ ؾبذتبضٞبی ا٘ؼطبف پصیط اؾتفبزٔ ٜیق٘ٛس.زض ایٗ ٔمبِٔ ٝؿئّ ٝتغییط قىُ تیط اظ ططیك ٌطْ  ٚؾطز وطزٖ
ؾیٓٞبی آِیبغ حبفظٝزاض ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٝاؾت .لب٘ ٖٛؾبذتبضی ثطای ؾیٓٞبی حبفظٝزاض ثب تئٛضی تیط ثطای اضائ ٝپیف ثیٙی قىُ تیط تحت تغییط زضخ ٝحطاضت
تطویت قس ٜاؾت .زض آذط ٔثبِی ثطای یه ؾیٓ ٔتهُ قس ٜث ٝا٘تٟبی یه تیط یىٛٙاذت آٚضز ٜقس ٜاؾت ،ؾپؽ چٙسیٗ ٔٛضز ٔطبِؼ ٝقس ٜاؾت ٘ ٚتبیح زض خعئیبت
ثحث قس ٜاؾت.
وّٕبت وّیسی :آِیبغ حبفظٝزاض ،اثط حبفظ ٝقىُ ،تئٛضی تیط ،وٙتطَ فؼبَ
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مقدمه

آِیبغٞبی حبفظ ٝزاض یىی اظ ٔحطنٞبی ٔٛضز تٛخ ٝزض ؾبظٞ ٜبی ٛٞقٕٙس ث ٝػّت ز ٚاثط ٔٙحهطثفطز ،و ٝث ٝػٛٙاٖ اثط حبفظ ٝقىُ ٚ
ؾٛپطاالؾتیؿیت ٝاؾت قٙبذتٔ ٝیق٘ٛس .ایٗ ٚیػٌی ٞب ٘بقی اظ تحٛالت فبظی و ٝزض اثط تغییطات زٔب یب تغییطات تٙف اػٕبِی اؾت ،و ٝذٛال حطاضتی  ٚزٔبیی
ٔٙحهطثفطزی اظ آِیبغٞبی حبفظٝزاض زض ظٔیٞٝٙبی ٔتٛٙع ٟٔٙسؾی اضائٔ ٝیزٞس .ضفتبض حبفظ ٝقىُ ث ٝؾجت تح َٛفبظ وطیؿتبِی تطٔٛاالؾتیه ثطٌكت پصیط ثیٗ
یه فبظ ٔبزض ثب تمبضٖ ثبال (آؾتٙیت)  ٚفبظ ٔحه َٛثب تمبضٖ وٓ (ٔبضتٙعیت) اؾت ،تغییطات فبظ ث ٝػٛٙاٖ تبثؼی اظ تٙف  ٚزٔب ضخ ٔیزٞس .تكىیُ فبظ ٔبضتٙعیتی
تحت تٙف ته ٔحٛضی یب ثطقی زض قىٌُیطی خٟتٌیطیٞبی ٔرتّف وطیؿتبَ ثطٌعیس( ٜثٛؾیّٝی غیط زٚلّٛیی) وٙٔ ٝدطث ٝضؾیسٖ ث ٝیه وط٘ف ثعضي
لبثُ ثبظیبثی (زض حسٚز ٔ )%10یقٛز .تغییط قىُ ٞبی ثعضي ٔیتٛا٘س ث ٝضاحتی  ٚلبثُ تِٛیسٔدسز ثب ایٗ ٔٛاز ایدبز قٛز ،یب ٔتٙبٚثب زض یه ٚيؼیت ٔحسٚز،
تٙفٞبی ثعضٌی ٔیتٛا٘س ث ٝاخعای ؾبظٔ ٜتهُ قس ٜزاز ٜقٛز .ضفتبض تٙف-زٔب اظ یه آِیبغ حبفظٝزاض ٔیتٛا٘س تٛؾط زیبٌطاْ فبظی و ٝزض قىُ ظیط آٔسٜ
تٛنیف قٛز.

ضکل 1دیاگرام فازی :تٌص بحراًی برای تبذیل کریستال ّای دٍقلَیی ٍ هارتٌسیت آستٌیت بِ عٌَاى تابعی از دها ][1
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قىُ  1ثطای یه ٔبز ٜثاب ا٘دابْ آظٔابیف وككای زض زٔبٞابی ٔرتّاف ثاطای ٘ٛاضٞابی تحا ]d ٚ ]t ، ]A ، ]M َٛثسؾات آٔاس ٜاؾات .زض ٔؿایط
ثبضٌصاضی ثب ِٔٛفٞٝب زض خٟت ثطزاض ٘ٛاض تح ، َٛتح َٛاظ فبظ ٔبزض ث ٝفبظ ٔحه( َٛیب ثبِؼىؽ) زض ٘ٛاض ٔطثٛط ٝضخ ٔایزٞاس .زض زٔبٞابی ثابالٔ ،اٛاز ثبضٌاصاضی
٘كس ٜآؾتٙیت ٞؿتٙس  ٚپؽ اظ ضؾیسٖ ث ٝتٙف ثحطا٘ی زض ط َٛثبضٌصاضی تح َٛث ٝغیاط زٚلِٛاٛیی (خٟاتزاض) ٔبضتٙعیات ضخ ٔایزٞاس ،وا ٝپاؽ اظ ثابضثطزاضی
ٔؼىٛؼ ٔیقٛز ٕٞبٖطٛض ؤ ٝبز ٜث ٝفبظ آؾتٙیت ثطٔیٌطزز (ثٔ ٝؿیط ثبضٌصاضی  1زض قىٍُ٘ 1ب ٜوٙیس ).زض ایٙدبٔ ،ابز ٜتحات یاه واط٘ف ثاعضي زض طاَٛ
٘ٛاض تح ، [M] َٛو ٝزض یه حّم ٝپؿٕب٘س ث ٝػٛٙاٖ ٔبز ٜاظ ططیك ٘ٛاض ] [Aػجٛض ٔیوٙس ثبظیبثی ٔیقٛز .زض زٔبٞبی پبییٗتط ،پؽ اظ ثبضٌاصاضی یاه آؾاتٙیت
یب ٔبزٔ ٜبضتٙعیت زٚلّٛیی ٘یع تحت تح َٛثٔ ٝبضتٙعیت غیطزٚلّٛیی اظ ططیك ٘ٛاضٞبی ] [d] ٚ [Mػجٛض ٔیىٙس(ٔؿیط  2زض قىُ ).1ایٙدب ٞیچ وط٘كی ثٔ ٝحاى
ثبضثطزاضی ثبظیبثی ٕ٘یقٛزٕٞ ،بٖطٛض ؤ ٝبز ٜزض حبِت غیطزٚلّٛیی آٖ ثبلی ٔب٘س ٜاؾت .ثبظیبثی وط٘ف ضا ٔیتٛاٖ ٔتؼبلجب ثاب حاطاضت زازٖ ایاٗ ٔابز ٜاظ ططیاك
٘ٛاض ] [Aثسؾت آٚضز .ذٙه وطزٖ ٔبز ٜزض فبظ آؾتٙیتی زض ؾطح ٞبی تٙف وٓ یب نفط ث ٝطٛضی ؤ ٝؿیط ضا اظ ططیك ٘ٛاض ] [tػجاٛض ٔایوٙاس زض قاىٌُیاطی
ٔبضتٙعیت زٚلّٛیی ثس ٖٚتغییطقىُ ٔبوطٚؾىٛپی یب وط٘ف ٘تیدٔ ٝیزٞسٔ .ؿیطٞبی ثبضٌاصاضی زض ایاٗ ٔمبِا ،ٝاظ آ٘دابئیوا ٝؾایٓ آِیبغحبفظاٝزاض تٛؾاط تیاط
االؾتیه زض ط َٛثبضٌصاضی/حطاضت زٞی ٔحسٚز قس ٜاؾت ،پیچیسٜتط ٔی ثبقٙس .الظْ ث ٝشوط اؾت و ٝزضخ ٝحاطاضت آغابظ تكاىیُ ٔبضتٙعیات  ٚ MSزضخاٝ
حطاضت پبیبٖ تكىیُ ایٗ فبظ ٘ Mfبْ زاضز .ایٗ اؾتحبِ ٝثطٌكت پصیط ثٛز ٚ ٜثب ٌطْ وطزٖ ٔبضتٙعیت ٔی تٛاٖ ث ٝفبظ آؾتٙیت زؾت یبفت .زض ایٗ ناٛضت زٔابی
آغبظ تكىیُ آؾتٙیت ضا  ٚ Asزٔبی پبیبٖ تكىیُ آٖ ضا ٔ Afی ٘بٔٙس.
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آلیاش حافظِ دار ٍ تیر ٍ هرٍری برکارّای اًجام ضذُ در زهیٌِ

ز ٚضا ٜثب اؾتفبز ٜاظ آِی بغٞبی حبفظ ٝزاض ث ٝػٛٙاٖ ٔحطن ثطای وٙتطَ قىُ ؾبظٞ ٜبی ا٘ؼطبف پصیط ٚخٛز زاضزٔ .یتٛاٖ آٖ ضا زض زاذُ ٚضلٞ ٝبی وبٔپٛظیت
خبؾبظی قس ٚ ٜیب ث ٝطٛض ذبضخی ث ٝؾبذتبض ٔتهُ وطز .اظ آ٘دبیی ؤ ٝحطن ٔیتٛا٘س زض فٛانُ ٔرتّف آفؿت (ذبضج اظ ٔطوع) اظ تیط لطاض زاز ٜقٛز،
ٔحطن ٞبی ذبضخیٍِٙ ،ط ذٕكی ثیكتط  ٚزض ٘تید ٝتغییط قىُ ثیكتط ثب ٕٞبٖ ثعضٌی اظ ٘یطٚی تحطیه تِٛیس ٔیوٙٙس .چٙیٗ پیىطثٙسی ٕٞچٙیٗ اخبظٜی ٔؼطفی
ذٙه ؾبظی ا٘تمبَ حطاضت ؾطیغ ،و ٝزض وبضثطزٞبی وٙتطَ قىُ ذیّی ٔ ٟٓاؾت ٘ ٚیبظٔٙس پبؾد فطوب٘ؽ ثبال اظ ٔحطنٞبی آِیبغٞبی حبفظ ٝزاض اؾت ضا
ٔی زٞس .ث ٝزِیُ ٘مف ٔ ٟٓتیط زض ٔىب٘یه ؾبظ ،ٜتطویجی اظ تیطٞبی لبثُ ا٘ؼطبف ثب ؾیٓ ٞب ٛ٘ ٚاضٞبی آِیبغٞبی حبفظ ٝزاض تٛؾط ثطذی ٔحممبٖ زض ٘ظط ٌطفتٝ
قس ٜاؾت.
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چبزٚضی  ٚضاخطظ ( [2] )1991ذٕف تیط تحت اتهبَ ذبضخی ؾیٓ آِیبغ حبفظ ٝزاض زض ٘ظط ٌطفتٙس و ٝأىبٖ اؾتفبز ٜاظ ایٗ پیىطثٙسی ثطای
وبضثطزٞبی وٙتطَ قىُ ضا ٘كبٖ ٔی زازٔ ،مساض ثبثت اظ یه ثبض ٔتهُ قسٛٔ ٜضز اؾتفبز ٜلطاض ٌطفت ٞ ٚیچ پبضأتط ٚالؼی ٔرهٛل ٔٛاز آِیبغ حبفظ ٝزاض
زضٌیط ٚخٛز ٘ساقت .ثط٘س ٕٞ ٚىبضاٖ [3] )1994( 6ضا ٜحّی ثطای تیط ا٘ؼطبف پصیط ثب ٔحطنٞبی آِیبغ حبفظ ٝزاض ؤ ٝسَ ؾبذتبضی ثطای آِیبغ حبفظ ٝزاض
اؾتفبز ٜقس ٜثٛز اضائ ٝزاز٘س .ثٟط حبَ ،اِعاْ ثطضؾی ثیكتط ثطای ضٚـ حُ  ٚازغبْ ثیٗ تیط ٔ ٚحطن ٞبی آِیبغ حبفظ ٝزاض و ٝزض وبض چبزٚضی  ٚضاخطظ قبُٔ
ٕ٘یقس پیسا وطز٘س.
قٕٞ ٚ ٛىبضا٘فٔ [4] )1997( 7سَ تطٔٛزیٙبٔیىی ثطای پیف ثیٙی پبؾد ؾبظ ٜیه تیط ا٘ؼطبف پصیط ثب ٔحطنٞبی آِیبغ حبفظ ٝزاض ضا ٌؿتطـ زاز٘س .آٟ٘ب اَٚ
آ٘بِیع اؾتبتیىی غیطذطی ٙٞسؾی ثطای ثطضؾی قىُ تغییط فطْ یبفت ٝی یه تیط آظاز ا٘ؼطبف پصیط و ٝتٛؾط یه ؾیٓ آِیبغ حبفظ ٝزاض ذبضخی ٔتهُ قس ٜوٝ
تٛؾط ٌطٔبیف غ َٚتحطیه قس ٜاؾت ضا ا٘دبْ زاز٘س٘ .یطٚی تحطیه اػٕبَ قس ٜتٛؾط ٔحطن آِیبغ حبفظ ٝزاض ث ٝتیط تٛؾط حُ یه ٔؿئّ ٝازغبٔی وٝ
تطویجی اظ یه ٔسَ ؾبذتبضی تطٔٛزیٙبٔیىی آِیبغٞبی حبفظ ٝزاض ثب ٔؼبزِ ٝی ٞسایت ٌطٔب زض آِیبغ حبفظ ٝزاض ٔ ٚسَ ؾبظ ٜای تیط اضظیبثی قس ٜثٛز .ثب تٛخ ٝثٝ
ایٙى ٝز ٚؾیٓ آِی بغ حبفظ ٝزاض ٔتهُ ثٔ ٝدٕٛػ ٝتیط آظٔبیكی ق ٛقس ٜثٛز ،یىی اظ ؾیٓ ٞب ٕٛٞاض ٜیىی اظ ؾیٓ ٞب فؼبَ ثٛزٕٞ.چٙیٗ آٟ٘ب ازغبْ ؾیٓ غیط فؼبَ ثب
ؾبذتبض تیط ضا ث ٝحؿبة ٘یبٚضز٘س [5] )2003( 8َِِٓٛٔ .یه ططح وٙتطَ غیطذطی ثطای وٙتطَ ا٘حطاف یه ؾیؿتٓ تیط ا٘ؼطبف پصیط ثب اؾتفبز ٜاظ ؾیٓٞبی آِیبغ
حبفظ ٝزاض ٔؼطفی وطز ،ثب زض٘ظط ٌطفتٗ ٚیػٌی ٞبی ذطی  ٚغیطذطی  ٚحطاضتی ،ا ٚیه ططح وٙتطَ ثٙٔ ٝظٛض تٙظیٓ ٘یطٚی اػٕبَ قس ٜتٛؾط ٔحطن آِیبغ
حبفظ ٝزاض ٔتهُ قس ٜث ٝیه تیط ا٘ؼ طبف پصیط اضائ ٚ ٝتٛؾؼ ٝزاز ،إٞ ٚچٙیٗ اثط ؾیٓ غیطفؼبَ ضا ٘بزیسٌ ٜطفت .ثسیٟی اؾت و ٝزض وبضثطز ٚالؼی اظ آِیبغ
حبفظ ٝزاض ث ٝػٛٙاٖ ٔحطن ثطای ٔمبنس وٙتطَ قىُ ،تؼساز ٔحطنٞب ٕ٘ی تٛاٖ ث ٝیه ٔحطن ثطای تٕبْ وبضثطزٞب ٔحسٚز قٛز ،ث ٝػٛٙاٖ ٔثبَ زض ثطذی
Chaudhry and Rogers1
Brand et al.2
Shuy et al.1
Moallem3

ٔمبالت ٔب٘ٙس ]٘ [6ٚ 7یطٚی تحطیه و ٝثطای تغییط قىُ الظْ قس ٜاؾت تٛؾط چٙسیٗ ٔحطن تبٔیٗ قس ٜاؾت .ثب ٚخٛز ایٙى ٝاثط ؾیٓ ٞبی فؼبَ  ٚغیط فؼبَ
٘بزیسٌ ٜطفت ٝقس ،ٜآٟ٘ب ٕٔىٗ اؾت اثط ػٕیمی ثط ضفتبض تیط ٛٞقٕٙس زاقت ٝثبقٙسٕٞ ،چٙیٗ ٔىبٖ ٔحطن ٔیتٛا٘س ٘مف ٕٟٔی زض ثٟجٛز لبثّیت وٙتطَ یه
ؾیؿتٓ  ٚث ٝحسالُ ضؾب٘سٖ ٔهطف ا٘طغی تٛؾط ٞط ٔحطن ثبظی وٙس.
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رٍابط ساختاری ترهَدیٌاهیکی برای آلیاش حافظِدار

ثطای ثیبٖ ضفتبض آِیبغ حبفظٝزاضؾٔ ٝسَ ؾبذتبضی یه ثؼسی ٚخٛز زاضز و ٝتٛؾط تب٘بوبِ ،یبً٘  ٚثطیٙؿ ٖٛاضائ ٝقس ٜاؾت .یه اقىبَ ػٕس ٜزض ٔسَ ِیبً٘ ٚ
تب٘بوب ایٗ اؾت و ٝآٟ٘ب تٟٙب تح َٛاظ ٔبضتٙعیت ث ٝآؾتٙیت  ٚتح َٛثطػىؽ اٖ ضا تٛنیف ٔیوٙٙس .ثٙبثطایٗ ٕ٘یتٛا٘ٙس ثطای ٔبضتٙعیت غیطزٚلّٛئی ؤ ٝؿئَٛ
اثطحبفظ ٝقىُ زض زٔبی پبییٗ اؾت اػٕبَ ق٘ٛس ،چطا و ٝحبفظ ٝقىُ تٛؾط تجسیُ ثیٗ ٔبضتٙعیت ٘بقی اظ تٙف ٔ ٚبضتٙعیت ٘بقی اظ زٔب ایدبز ٔیقٛز .ایٗ
ٔكىُ تٛؾط ثطیٙؿ ٖٛحُ قس.
زض ایٗ ٔسَ وؿط حدٕی ٔبضتٙعیت ( ) ث ٝاخعای ٘بقی اظ اؾتطؼ ( ) ٘ ٚبقی اظ زٔب ( ) خسا قس ٜاؾت:
()1
ثطیٙؿ٘ ٖٛكبٖ زاز و ٝایٗ ٔؼبزِ ٝؾبذتبضی ٔیتٛا٘س ث ٝفطْ ؾبز ٜقسٜی ظیط زضآیس:

)

()2

(

() (

)

ٔؼبزالت تىبُٔ ثطای ٔحبؾج ٝوؿط ٔبضتٙعیت ثب تٛخ ٝث ٝزٔب  ٚتٙف  ٓٞاؤ ٖٛٙیتٛا٘س ٘كبٖ زاز ٜقٛز:
ثطای تجسیُ ثٔ ٝبضتٙعیت غیطزٚلّٛیی

(

)
}))

)
(

(
(

()3

{
(

)

})

{

(
)

()4
}

(
(

])

{

[

تجسیُ ث ٝآؾتٙیت:
)

(

)
}

(
(

)

()5

)
)

و( ٝ

{

(
(

) ٘كبٖ زٙٞس ٜی قطایط اِٚی ٝی ٔبز ٜثٛز ٚ ٜاثط حطاضتی ٘ ٚیطٚیی اظ ایٙدب ٚاضز ٔؼبزالت ٔی قٛز.
.4

هذل تیر

آِیبغٞبی حبفظ ٝزاض ثطای اؾتفبز ٜزض طیف ٌؿتطز ٜای اظ ؾبظٜٞبی ٟٔٙسؾی اضائ ٝقس ٜا٘س .ثب ایٗ حبَ ،پیچیسٌی ثیكتط وبضثطزٞب ثب ضفتبض غیط غطی پیچیس ٜای اظ
ذٛز ٔٛاز آِیبغٞبی حبفظ ٝزاض تطویت ٔیقٛز  ٚآ٘بِیع  ٚططاحی زقٛاضی ضا ٔیؾبظز .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ،زض ایٙدب ثطای ثطضؾی یه تیط ؾبزٜی تحت وٙتطَ اظ یه
ؾیٓ آِیبغ حبفظ ٝزاض و ٝث ٝنٛضت ذبضخی ث ٝآٖ ٔتهُ قس ٜضا زض ٘ظط ٔی ٌیطیٓ.

ضکل  2آرایص تیر االستیک ٍ سین حافظِدار قبل ٍ بعذ تغییر ضکل

آضایف تیط االؾتیه  ٚؾیٓ آِیبغ حبفظ ٝزاض ضا زض قىُ ٔ 2كبٞسٔ ٜیقٛز .لجُ اظ ایٙى ٝؾیٓ آِیبغ حبفظ ٝزاض ث ٝتیط ٔتهُ قٛز ،ؾیٓ ثٙٔ ٝظٛض فطآٞ
وطزٖ ثركی اظ وؿط ٔبضتٙعیت غیطزٚلّٛیی تحت یه ضٚـ ثبضٌصاضی وككی  ٚثبضثطزاضی لطاض ٔیٌیطز ،ؾپؽ ؾیٓ ثب پیف وط٘ف ثبلیٔب٘س ٜث ٝتیط ٔتهُ
ٔیقٛز( .ثٙبثطایٗ زٔبی قطٚع ؾیؿتٓ ثبیس ظیط  Afثبقس ث ٝطٛضی ؤ ٝبضتٙعیت ٔی تٛا٘س زض غیبة تٙف ٚخٛز زاقت ٝثبقس ).تٛخ ٝزاقت ٝثبقیس و ٝؾیٓ آِیبغ
حبفظ ٝزاض ث ٝا٘تٟبی ضاؾت تیط ثب یه زؾتٍب ٜآفؿت (ذبضج اظ ٔطوع) ثب طٔ َٛتغیط ٔتهُ قس ٜاؾت .یه آفؿت ثعضي ا ٘حطاف تیط ضا ثطای یه ثبض زاز ٜقسٜ
زض ؾیٓ افعایف ذٛاٞس زاز .ؾٕت چپ ؾیٓ ث ٝزیٛاض زض پبیٝی تیط ٚنُ قس ٜاؾت.
ؾیٓ ثٝطٛض یىٛٙاذت حطاضت ٔیثیٙس یب ذٙه ٔیقٛز  ٚتغییط قىُ تیط ث ٝػٛٙاٖ تبثؼی اظ زٔب تٛنیف ٔیقٛز .زض ایٗ ٔمبِٔ ٝب زٔبی آِیبغ حبفظٝزاض
ضا ث ٝػٛٙاٖ پبضأتط وٙتطَ ٔربِف ثب خطیبٖ ا٘تربة ٔی قٛز .ػال ٜٚثط ایٗ ،زض ایٙدب تغییط ٌطٔبی ٟ٘بٖ زض ٘ظط ٕ٘یٌیطیٓ .زض ٞط ٔٛضز ،اِٚیٗ لسْ ایٗ اؾت وٝ
ٔؼبزالت ٔٙبؾت تیط ضا فطٔ َٛثٙسی وطز ٚ ٜؾپؽ آٖٞب ضا ثب ٔؼبزالت آِیبغ حبفظٝزاض ازغبْ وٙیٓ .اظ آ٘دب ؤ ٝحطن ؾیٓ حبفظٝی قىُ زض ایٗ آضایف تحت
وكف ؾبز ٜاؾت ،لب٘ ٖٛؾبذتبضی آِیبغ حبفظ ٝزاض ،پبؾد ذٛز ضا ثطاؾبؼ زٔب  ٚثبض زض ؾیٓ اضائٔ ٝیوٙسٔ .ؼبزالت تیط اِٚی ٝضا ٔیتٛاٖ ثب ثطضؾی زیبٌطاْ خؿٓ
آظاز تیط فطٔ َٛثٙسی وطز.

ضکل  3دیاگرام جسن آزاد تیر هٌحرف ضذُ

٘یطٚی اػٕبَ قس ٜثطٚی تیط تٛؾط ؾیٓ آِیبغ حبفظٝزاض  ، Fضا ٔیتٛا٘س ث ٝاخعای افمی  ٚ Nػٕٛزی  Qتدعی ٝوطز:
)) (

()6
()7
و ٝزض اٖ ٔرتهبت )

)) ⁄

) ( (
) ⁄

(

) (

(

))) (

(√

(

(

)) ⁄
))) ( (
(
) ( (
(√
( ٕٞب٘طٛض و ٝزض قىُ ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت ٔٛلؼیت ٘ٛن تیط ضا ٔكرم ٔیوٙس t ،يربٔت تیط  w(x) ٚا٘حطاف تیط اظ ٔحٛض x

اؾت .تؼبزَ تیط ٘یع ؾپؽ ٔٛضز ٘یبظ اؾت :
()8

))) (

(

(

)) (

)) (

(

(

ایٗ ٔؼبزِ ٝثب ٔؼبزِ ٝتیط ٔؼِٕٛی تطویت ٔیقٛز
()9
خبیی و k ٝا٘حطاف اظ ٔحٛض ذٙثی اؾت ،ثب قطایط ٔطظی یه ؾطٌیطزاض زض, x=0

) (
) (

) (

) (

 1.4آًالیس خطی

اٌط ا٘حطافبت وٛچه زض ٔمبیؿ ٝثب ط( )( َٛ

وٛچه) ،ا٘حٙب  ٚ kثب خبیٍصاضی ٔؼبزالت ( )8( ٚ )7( ، )6زض ٔؼبزِ )9( ٝزاضیٓ:
)

()10

)

(

) (

(

ٔؼبزِٝی ( )10ثؿتٍی ثٔ ٝحُ ٘ٛن تیط  ٚزاضز و ٝزض ٔؼطو زٔ ٚحسٚزیت ايبفی اؾت:
√ ∫

) (

()11
قطایط ( )11ثیبٖ ٔیزاضز ؤ ٝرتهبت ا٘تٟبی تیط )

) (

( ثبیس زض ٔؼبزِ ٝتیط نسق وٙس ٕٞ ٚچٙیٗ ا٘تٍطاَ ط َٛتیط اظ نفط تب ثسؾت آٔس ٜثبیس ثب

ط َٛتیط ثطاثط ثبقسٔ .ؼبزالت ( )11( ٚ )10ضا ٔیتٛاٖ ث ٝضٚـ تىطاض ق٘ٛس ٜثطای پیسا وطزٖ ا٘حطاف تیط ثطای یه ثبض قٙبذت ٝقس ٜی  Fحُ وطز .زض ٔٛضز
وبضثطز وٙتطَ قىُ ،ثٟطحبَ٘ F ،یطٚی قٙبذت ٝقس٘ ٜیؿت ،ثّى ٝیه زٔبی زاز ٜقس ٜزض ؾیٓ آِیبغ حبفظ ٝزاض تغییط ٔیوٙس و ٝثبػث تغییط فبظ زض ؾیٓ پیف
وط٘فزاض ٔیقٛز ،و ٝپؽ اظ آٖ ٘یطٚی  Fزض تیطی و ٝزض ٔمبثُ ذٕف ٔمبٔٚت ٔیوٙس اِمب ٔیقٛز.
ثطای ا٘دبْ آ٘بِیع تٛاْ تیط  ٚؾیٓ حبفظٝزاض ،تٛخ ٝزاقت ٝثبقیس و ٝط َٛؾیٓ آِیبغ حبفظٝزاض (زض انُ ٍٙٞ )lsبٔی و ٝتیط ٔٙحطف ٔیقٛز ثطاثط اؾت ثب

√

()12
 ٚزض ٘تید ٝوط٘ف زض ؾیٓ آِیبغ حبفظٝزاض تٛؾط
√

()13

اظ آ٘دب و ٝؾیٓ آِیبغ حبفظ ٝزاض زض وكف ته ٔحٛض ٜاؾت ،تٙف ث ٝطٛض ٔؿتمیٓ ث٘ ٝیط ٚثؿتٍی زاضز ٚ ( =F/A) ،ایٗ ٕٞطا ٜثب ٔؼبزِٝی ( )13ضا
ٔی تٛاٖ ثب ٔؼبزالت ٔٛضز اؾتفبز ٜزض لب٘ ٖٛؾبذتبضی ثطای تىٕیُ ؾیؿتٓ ٔؼبزالت اؾتفبز ٜوطز .تٛخ ٝقٛز و ٝقطایط اِٚیٝ

،

،

ثبیس ثطای ؾیٓ آِیبغ

حبفظٝزاض ٔكرم قس ٜثبقس.
 2.4رٍش حل تَام تیر ٍ آلیاشحافظِدار
ث ٝؾجت ؾرتی حُ ٔؼبزِ ٝتیط ثب ٔؼبزِ ٝؾبذتبضی آِیبغ حبفظٝزاض ،زض ایٙدب یه ضٚـ ٔؿتمیٓ ػسزی ا٘تربة  ٚاضائ ٝقس ٜاؾت .ثطای حُ ایٗ ٔؿئّ ٝث ٝطٛض
ٔؿتمیٓ ثب یه ضٚـ ػسزی ،أ َٚؿئّ ٝث ٝزٚتبثغ خسا تفىیه قس ٜاؾت:
)1وط٘ف ؾیٓ ث ٝػٛٙاٖ تبثؼی اظ تٙف و ٝاظ لب٘ ٖٛؾبذتبضی آِیبغ حبفظٝزاض اؾتفبزٔ ٜیوٙس ٔؼبزالت ؾیٙتیه تح ٚ َٛلٛا٘یٗ ؾبذتبضی]:
) (

()14

 )2وط٘ف ؾیٓ ث ٝػٛٙاٖ تبثؼی اظ ثبض و ٝاظ تئٛضی تیط ٔحبؾجٔ ٝی قٛز .زض ایٗ ٔٛضز ،یه ثبض ٔؼیٗ ث ٝتیط اػٕبَ ٔیقٛز و٘ ٝتید ٝآٖ تغییط قىُ تیط اؾت ،اظ
آٖ تغییط قىُ ا٘حطاف ٘ٛن  ٚاظ ایٗ ض ٚط َٛؾیٓ آِیبغ حبفظٝزاض ضا ٔیتٛاٖ ٔحبؾج ٝوطز.
) (

()15
تفبيُ

:

اظ

) (

) (

()16

) (

زض یه زٔبی ذبل ،تٟٙب یه تٙف ثطای ایٗوٚ f( )=0 ٝخٛز زاضز .ضٚـ خؿتدٛی ؾبز ٜزض ایٙدب ثطای پیسا وطزٖ تٙف ٔٛضز٘ظط اؾتفبز ٜقسٜ
ٚ

اؾت.

ثطای اِٚیٗ تىطاض ث ٝتطتیت ث ٝثبض ثحطا٘ی ( 75°cحساوثط زٔبی ػّٕیبتی زض ایٗ ٔطبِؼ ٚ )ٝنفط لطاض زاز ٜقس ٜاؾت.
) ≤0

()17
ضٚـ خؿتد ٛؾپؽ تٛؾط تؼطیف
ٚ

اؾت ٔ ٚب زٚثبضٜ

)

(

اػٕبَ ٔیقٛز .اٌط )≤0

تؼطیف ٔیوٙیٓ .زض غیط ایٗ نٛضت تٙف ٔٛضز ٘ظط ثیٗ

()*f
ٚ

()*f

(f

( fزض آٖ ٍٙٞبْ تٙف ٔٛضز ٘ظط ثیٗ
اؾت ،و ٝزض ایٗ نٛضت ٔب زٚثبضٜ

تؼطیف ٔیوٙیٓ .تىطاض ثطاؾبؼ ٔؼبزِ ٚ )17( ٝخؿتدٞٛبی ٔتٛاِی اؾت تب ظٔب٘ی وٍٕٞ ٝطایی ٔٛضز ٘ظط ثطٚی تٙف

حبنُ قٛز ازأٔ ٝی یبثس.

 1.5تحلیل خطی تیر
ثٙٔ ٝظٛض زضؾتی تئٛضی تیط ثس ٖٚزض ٘ظط ٌطفتٗ ٔحطن آِیبغحبفظٝزاض  ٚلٛا٘یٗ ؾبذتبضیٔ ،ؿئّ ٝثطای تؼسازی تیط ٘كبٖ زاز ٜقس ٜزض قىُ  2اخطا
قس ٜاؾت .زض ایٗ ثرف ؾیٓ ٔحطن آِیبغ حبفظ ٝزاض ضا زض٘ظط ٍ٘طفت ٚ ٝث ٝخبی آٖ یه ٘یطٚی ثبثت زض ٘ظط ٔیٍیطیٓ  ٚثب تٛخ ٝثٔ ٝؼبزِٝی تیط ذطی  ٚقطایط
آٖ ث ٝحُ آٖ پطزاذت ٝقس ٜاؾت.پٙح ٕ٘ ٝ٘ٛثبٔكرهبت ٙٞسؾی ٔرتّف اضائ ٝقس ٜاؾت و ٝزض ط ،َٛػطو ،فبنّ ٝی آفؿت  ٚيربٔت ٔرتّف ٞؿتٙس ،وٝ
ٔكرهبت ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب زض خس َٚظیط آٔس ٜاؾت:
جذٍل  1هطخصات ً 5وًَِ (ٍاحذ :هتر)
ٕ٘1 ٝ٘ٛ

ٕ٘2 ٝ٘ٛ

ٕ٘3 ٝ٘ٛ

ٕ٘4 ٝ٘ٛ

ٕ٘5 ٝ٘ٛ

ط َٛتیط

0/286

0/400

0/500

0/400

0/500

ػطو تیط

0/050

0/050

0/050

0/025

0/025

يربٔت تیط

0/001

0/001

0/001

0/001

0/001

لطط ؾیٓ

0/0006

0/0006

0/0006

0/0006

0/0006

فبنّ ٝآفؿت

0/0035

0/003

0/003

0/003

0/003

شوط ایٗ ٘ىت ٝيطٚضی اؾت و ٝآفؿت ثطای خٌّٛیطی اظ وٕب٘ف اظ ططیك ثبضٌصاضی ذبضج اظ ٔطوع تیط ٔٙظٛض  ٚایٗ و ٝاخبظ ٜذٕف وٙتطَ
قسٜی تیط ضا ٔیزٞس:

ضکل ً 4وَدار خطی تیر

 2.5حل تَام هعادالت تیر ٍ آلیاش حافظِدار
ایٗ ثرف ٔؼبزالت تیط  ٚآِیبغ حبفظٝزاض ث ٝنٛضت وٛپُ اؾت ٞ ٚسف آٖ وٙتطَ تیط ثٛؾیّٝی ٔحطن آِیبغ حبفظٝزاض اؾت .ز ٕٝ٘ٛ٘ ٚذبل ثطای
تحّیُ اضائ ٝقس ٚ ٜزازٜٞبی  ٕٝ٘ٛ٘ 2تیط زض خس )2( َٚآٚضز ٜقس ٜاؾت٘ .ىتٝی لبثُ تٛخ ٝایٗ اؾت وٕٝ٘ٛ٘ ٝی (ٕٞ ، )Bبٖ ٕ٘ٝ٘ٛی  2زض لؿٕت ٔ 1.5یثبقس.
فطق ثیٗ ٕ٘ٝ٘ٛی (ٕٝ٘ٛ٘ ٚ )Aی ( )Bایٗ اؾت و )A( ٕٝ٘ٛ٘ ٝیه تیط ؾرت  )B( ٕٝ٘ٛ٘ ٚیه تیط ٘طْتط ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .ثٕٞ ٝیٗ زِیُ ثب ٚخٛز ٕ٘ٞٝ٘ٛبیی زض
لؿٕت ٕٝ٘ٛ٘ 1.5ی زیٍطی ٔؼطفی قس ٜاؾت چ ٕٝ٘ٛ٘ 5 ٖٛثرف  1.5ثیبٍ٘ط ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی ٘طْ اؾت .تٛخ ٝث ٝخس َٚظیط ایٗ حمیمت ؾرت ٘ ٚطْ ثٛزٖ ض ٚثیكتط
آقىبض ٔیوٙس.

جذٍل  2ابعاد تیر برای قابلیت کٌترل خَب ( ٍ )Aقابلیت کٌترل ضعیف ()B
ٕ٘A ٝ٘ٛ

ٕ٘B ٝ٘ٛ

ط َٛتیط

0/300

0/400

ػطو تیط

0/100

0/050

يربٔت تیط

0/002

0/001

فبنّ ٝآفؿت

0/003

0/003

لطط آِیبغحبفظٝزاض

0/0013

0/0006

ضکل ً 6وَدار خطی تیر ًوًَِ ()B

ضکل ً 5وَدار خطی تیر ()A

زض قىُ ( ) 6( ٚ )5تحّیُ ذطی تیط ٘طْ  ٚؾرت اضائ ٝقس ٜاؾتٕٞ ،بٖطٛض وٌ ٝفت ٝقس ٕ٘ٝ٘ٛی (ٕ٘ )Aبیبٍ٘ط تیط ؾرت اؾت  ٚثٙبثطایٗ ثبظٜی
٘یطٚیی آٖ ثؿیبض ثیكتط اظ ٕ٘ٝ٘ٛی ( )Bاؾت ،ثٕٞ ٝیٗ ذبطط زض ز ٚقىُ ٔدعا آٚضز ٜقس ٜاؾت.
ذهٛنیبت ٔٛاز ثطای آِیبغحبفظٝزاض زض ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ظیط اظ زازٜٞبی زاز ٜقس ٜتٛؾط ِیبً٘  ٚ 1990زای  [9] ،1990ثطٚی آِیبغ ٘یتی)Ni55Ti( َٛٙ
ٌطفت ٝقس ٜاؾتٔ .مبزیط  ٚذهٛنیبت الظْ ٔٛاز زض خسِ 3 َٚیؿت قس ٜاؾت
جذٍل  3خصَصیات هَاد برای آلیاش ًیتیٌَل استفادُ ضذُ در هثالآٍردُ ضذُ ][1
ٔبوعیٕٓ وط٘ف ثبلی ٔب٘سٜ

ԐL =0/067

ثبثتٞبی تحَٛ

زٔبٞبی تحَٛ

CM =8 MPa/°C

Mf = 9 °C

CA =13/8 MPa/°C

Ms = 18/4 °C

=100 MPa

As = 34/5 °C

=170 MPa

Af = 49 °C

ضکل  7تٌص در سین حافظِدار بِ عٌَاى تابعی از دها برای ًوًَِی ()B( ٍ )A

ٔسَٚ
Da = 67*103 MP
Dm= 26/3*103MPa
ϴ = 0/55MPa/°C

زض قىُ ( ،)7ثب افعایف زٔب اظ زٔبی ٔحیط پبؾد وٕی ث ٝا٘حطاف  ٚوٙتطَ قىُ اظ ذٛز ٘كبٖ ٔیزٞس تب ایٗ و ٝزٔب ث ٝزٔبی تح َٛثحطا٘ی (حسٚز
 35زضخ ٝؾب٘تی ٌطاز) ثطؾس .زض ایٗ ٔطحّٔ ٝبضتٙعیت غیط زٚلّٛیی زض ؾیٓ حبفظٝزاض قطٚع ث ٝتحٔ َٛؼىٛؼ ث ٝفبظ ٔبزض ٔیوٙس ؤ ٝیتٛا٘س زض ثبظیبثی وط٘ف
ثس ٖٚتٙف اٌط ؾیٓ ثس ٖٚلیس ٔ ٚحسٚزیت ثبقس ٘تید ٝزٞس .اظ آٖخبییو ٝؾیٓ ث ٝتیط ٔتهُ قس ٜاؾت ،ثب ایٗ حبَ ،تیط ٔمبٔٚت زض ثطاثط تغییط قىُ ذٛاٞس زاز
 ٚاظ ایٗ ض ٚتٙف زض ؾیٓ ٓٞچٙبٖ و ٝزٔب افعایف ٔییبثس ،ث ٝنٛضت ٔسا ْٚافعایف ٔییبثسٕٞ .ب٘طٛض و ٝزٔب افعایف ٔییبثس ،وؿط ٔبضتٙعیت وبٞف ٔییبثس.
ٕٞب٘طٛض و ٝایٗ اتفبق ضخ ٔیزٞسٛ٘ ،ن تیط ث ٝػٛٙاٖ ٔبز ٜحبفظٝزاض و ٝوط٘ف اِٚی ٝضا ثبظیبثی ٔیوٙس ٔٙحطف ٔیقٛز.
ظٔب٘ی و ٝزض زٔبی ٔحیط ٞؿتیٓ ؾیٓ حبفظ ٝزاض زض فبظ ٔبضتٙعیت غیط زٚلّٛیی اؾت ،زض ٚالغ ث ٝایٗ ٔؼٙبؾت و ٝوؿط اِٚیٔ ٝبضتٙعیت تٙف اِمبیی
نفط ٕ٘یثبقس ،و ٝزض ایٗخب ثب تٛخ ٝث ٝایٙى ٝؾیٓ زض حبِت  %3پیف وط٘ف زاض ث ٝتیط ٔتهُ قس ٜاؾت زاضای وؿط اِٚیٔ ٝبضتٙعیت  0/45اؾتٕٞ .ب٘طٛض وٝ
ثیبٖ قس ثب افعایف زٔب تحٔ َٛؼىٛؼ ث ٝفبظ ٔبزض یؼٙی آؾتٙیت ا٘دبْ ٔی زٞس ،و ٝایٗ افعایف زٔب تب ظٔب٘ی افعایف ٔییبثس و ٝوؿط ٔبضتٙعیت

ث ٝنفط ثطؾس

 ٚتٕبْ ٔبضتٙعیت ث ٝآؾتٙیت تجسیُ ق٘ٛسٕٞ .ب٘طٛض ؤ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز ٔثال زض ٕ٘ٝ٘ٛی ( )Aزض ٔؿیط ثطٌكت ،زض حسٚز زٔبی  60زضخ ٝؾب٘تی ٌطاز قطٚع ثٝ
تجسیُ ٔؼىٛؼ ثٔ ٝبضتٙعیت ٔی وٙس  ٚآٖ  ٓٞث ٝایٗ زِیُ اؾت وٞ ٝیچ تحٔ َٛؼىٛؾی ثیٗ زٔبی  75تب  60زضخ ٝؾب٘تی ٌطازی ضخ ٕ٘یزٞس .زض زٔبی 60
زضخ ٝؾب٘تی ٌطاز وؿط ٔبضتٙعیت قطٚع ث ٝافعایف اظ نفط ثٔ 0/45 ٝیٕ٘بیس .تب ایٙى ٝزض حسٚز زٔبی  20زضخ ٝؾب٘تیٌطاز ایٗ تح َٛوبُٔ ٔیقٛز.
تٕبیع ثیٗ ٔٛضز ( Aتیط ؾرت) ٛٔ ٚضز ( Bتیط ٘طْ) ضا ٔیتٛاٖ ثٚ ٝيٛح زیسٕٞ .بٖطٛض و ٝزض قىُ (ٔ )7كبٞسٔ ٜیقٛز و ٝتیط ٘طٔتط ٔمبٔٚت
وٕتطی ثطای تح َٛآؾتٙیت فطأ ٓٞی وٙس  ٚاظ ایٗ ض ٚتح َٛزض یه زٔبی ثؿیبض پبییٗتط  ٚزض یه تٙف ثؿیبض وٕتط اظ تیط ؾرت وبُٔ ٔیقٛز  ٚث ٝپبیبٖ
ٔیضؾس.
.6

ًتیجِ:

ایٗ ٔمبِٔ ٝؿئّ ٝتیطٞب ثب آِیبغ حبفظ ٝقىُ ضا زض٘ظط ٌطفت ٝاؾت .تحّیُ ذطی تیط ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفت ٚ ٝیه لب٘ ٖٛؾبذتبضی ثطای ٔٛاز حبفظٝزاض
ثب آ٘بِیع تیط ذطی ازغبْ قس ٜاؾت .ضٚقی ػسزی ثطای حُ ٔؼبزالت حبوٓ ثط زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت٘ .تبیح ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝقىُ تیط ٔیتٛا٘س ث ٝذٛثی ثب ایٗ
ضٚـ وٙتطَ قٛز.
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