
 

1 

 

محاسبه سختی جانبی جداگرهای الیافی غیرمتصل  موجود در  روابط تحلیلی   همقایس

 مستطیلی 

 

 2، حمید توپچی نژاد*1مریم منصوری

 

 سازه  ارشد یکارشناس ، دانشجو 6714414971  ،یمهندس یفن دانشکده  ،ی، دانشگاه رازاغ ابریشمبلوار ب، کرمانشاه، نرایا آ

 سازه دانشیار،  6714414971 ،یدانشگاه راز ، کرمانشاه،نرایاب

maryammansoori075@gmail.com* 

 

 چکیده 

تامین شرایط استفاده بی وقفه از سازه آن  هدف اصلی    است و  زه هاسالرزه ای    پاسخدر کاهش    موثری  روشلرزه ای   سازیجدا

از ببباشد.  ی  مزلزله شدید    ک ی  پس  ساختمان های معمولی    درن  برد آراین فنآوری کا  باالیهزینه های    دلیله  ا این وجود 

  )جداگرهایی االستومری مسلح به الیاف  بالشتک ها  جداگرهایکی از انواع نسبتا جدید  دا نکرده است.  یقابل توجهی پ   شگستر

لی را هم  معمواختمان های  کاربرد در سم جهت  قتصادی الزااز توجیه  خود    ی ی فنی هاویژگبه  با توجه  می باشند که  الیافی(  

جهت   آنها   ی ایمزا  و ذکر   کار گرفته می شوند ه  غیرمتصل بطوره  الیافی که ب  های ن معرفی جداگر ضمقاله  این م  .خواهند داشت

اق بسیاریکاربرد  در  های  تصادی  ساختمان  ب،  معمولی  از  تارتحلیلی  روابط    ررسیبه  شده  مخسوائه  محققین  جهت  ف  لتط 

 شگاهی می پردازد.ت آزمایمطالعا  وابط باین رجداگرها و مقایسه نتایج ا محاسبه سختی جانبی این

  .یرمتصلرد غ کارب؛تغییرشکل شبه غلتان؛ نبیسختی جا؛ لرزه ای جداگر: کلمات کلیدی

 مقدمه  -1

ا  ریاخ  ر طول چند دههد ا  یزاسجدا  دهیکه  برابر    هملکرد سازع   ودبهب   یبرا  یلرزه   یاگرهاجد  از  یانواع مختلف  رح شده،ه مطلزلزدر 

 : بارت اند ازشده اند که ع  دیتول یکیالست

 یبا هسته سرب یکیالست یجداگرها .1

 یفحات فوالدص ده با مسلح ش  یکیالست یجداگرها .2

 اف یمسلح شده با ال  یکیتسال یجداگرها .3

  وسته یم پ به ه  یها  هیهستند که از ال  یراالستوم  یرهاگانوع جد  نیرت  متداول  یوالدات ففحص  همسلح ب  یاالستومر  یجداگرها

فوالد  . اندده  ته شساخ  ی و صفحات فوالد  االستومر ت  یاالستومر  یها  هیال   ی با محدود کردن کرنش جانب  یصفحات  اثر  حکه  ت 
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  . [1]ندردگ  یت قائم مهالزم در ج  یسخت  نیمات  جهیدر نت  و  اگرم جدقائ  یرشکل هاییتغ  د موجب کاهشهستن  قائم  یفشار  یبارها

بزال ام  اثر  بر  زیناچ  ی جانب  ی ر سختات بصفح  نیه ذکر است که  تعاالستومر عمد  ی شاست و مدول    ی جانب  یکننده سخت  ن ییتا 

م عمد  نیا  باشد.  یجداگر  درجداگرها  تحتانو  تا  فوقان   ی جوه  فوالد  یادار  خود  یو  صفحات    سوممو  مینسبتا ضخ  یصفحات  به 

و   یی است وجود صفحات انتها  یه یبد  شود. ی م  لخود متص یگاه ها  هیر به تکاگدج، صفحات نیا  زفاده استباشد که با ا ی م  ییاتهان

  ی روید ننصب،دستمزحمل و نقل،ب،الق   یها  نهیهز  شیافزا  جهینتدر  و   وزن جداگرش  یموجب افزا  ی انیم  یفوالدصفحات    نیهمچن

و    ک یظرف  "اف یمسلح به ال  یستومرالا  یهاداگرج"ه  ب  ومموس  یاالستومر  یارهاگدج  از  یگرینوع د  نیبنابرا  شود.  ی و... م  یانسان

  ی اه  هیال  یجهت مهار کرنش جانب  یافیاز صفحات ال  یصفحات فوالد  یجاه  جداگرها ب  نیدرا  .[2دهه گذشته ابداع شده اند ]  مین

ش  هکا  یادیز  اریسب  زانیجداگر به م  زنو  ، ینیگزیاج   نیا  یپ   ر د  شود.  یمتداد قائم استفاده م در ا  الزم  یسخت  نیر و تامستوماال

ف  است.  افتهی صفحات  نصب  فوقان   یی انتها  یوالدبا  وجوه  تحتان  یبه  جداگرها  توان  ی م  ، یاف یال  یرهاجداگ  یو  مانند  را    ی آنها 

بمتداول به روش کاربرد م  یاالستومر از  یاف یال  یرهااگر چه جداگ  خدمت گرفت.  هتصل  تر   ی مراالستو  یاهجداگرمتصل سبک 

وج  د،تنهسل  داوتم انتفحص  وداما  معنا  یفوالد  ییهاات  به  آنها  همچن  شیب  نهیهز  لیتحم  یدر  و  ب  نیتر           جداگر   تر  شیوزن 

داگر را  کرده و ج  ذفرا ح  ییانتها  صفحات   لیدل  نیبه هم  تمام شده جداگر را باال خواهد برد   متیاکان قامر کم  نیباشد که ا  یم

متصل آن ریغ   یاف یال یرهاجداگ [.3-4-5گردد] تر نهیهز  مجداگر ک دیتول  ندیآفر قالب،  فحذ ا ده تا ببر کاره ب رمتصلیر کاربرد غ د

رت وبه ص  بوده و  نییدر باال و پا   یی انتها  یستند که فاقد صفحات فوالده  یافیمسلح به صفحات ال  یاالستومر  یهادسته از جداگر

  رمتصلیغ   ی فا یلا  یاگرهاجد  د. وش  یم   جداگر  نزو  رت  ش یش به ب کاموج  یی حذف صفحات انتها  شود.  ی کار گرفته مه  ب  رمتصلیغ 

جداگر    یو تحتان   یتماس فوقان و مهره(با سطوح    چی)همانند پ   یک یال مکانتصا  ایو    یوستگیهرگونه پ   جادیا  عمل بدونتوان در  یرا م

  یم   منتقل  ن، آ  یگاه ها  هیگر با تکر سطوح تماس جدااصطکاک موجود د  لهیبه وس  ی برش  یروهایحالت ن  ن یدر ا  ار گرفت. که  ب

اث  رمتصلیغ   یاف یلا  یاگره اجده  ک  ی مگا هن  .شود نتحت  فوقان   یخش ب  رند یگ  ی قرار م  ی برش  یجانب  ی روهایر  و    یاز سطوح تماس 

  یگاه  هیاز سطوح تک  -افیال  حی تسل  یها  هیدر ال  یخمش  یجداگر وعدم وجود سخت  رمتصلیغ   یمرز  طیشرا  ل یدله  ب-  آنها   یتحتان

شکل شبه غلتان منجربه    رییغت   نامند.  ی تان مه غلشکل شب  ری یتغا  حاصطال  ار  یا  ژه یو  ی بنشکل جا  رییغت  نیچن  شوند.  یبلند م 

ول  متدا  یاالستومر  یجداگرها  با   سهیمتصل در مقاریغ   یافیال  ی جداگرها  یدر عملکرد جانب  یا  ژه یو   یو اقتصاد  یفن  یایظهور مزا

  عنوان نسل ن بهتوا ی را م لتصمریغ  ی فا یال یاه رگارو جد نیاز ا شود.  یم ، روند یکار م ه ل بور متصطه که ب ی افیال یجداگرها ای و 

 . [1ت] باشد در نظر گرف یم  ژهیو یو اقتصاد یفن یایمزا یداراکه  یاالستومر یلرزه ا یجداگرها دیجد

 باشد:  ی م لیمذکور به شرح ذ یایمزا

 ده راو یجانب یها  رمکانییتغ ش یجداگرها با افزا  یبانج یسختکاهش قابل توجه  •

واره  هم  آن  یر گرفته شده باشد رفتارجانبدر نظ  جداگر  یبرا  یسبنام  یعاد هندسبا  که  یترر صود)سبانم  یجانب  یداری اپ  •

 . ماند(  یم داری پا

 بل توجه جداگر قا  یجانب رشکلییتغ تیظرف •

 مناسب جداگر یاستهالک انرژ تیقابل •

قالب    ف ذح  انمکا  گر وادج  لصترمیرد غ کاربر  د  ییاهانت  یبه صفحات فوالد  زایباتوجه به عدم ن  دیتول  یها  هنیکاهش هز •

 د یتول ندیراف در

مختلف    یها  هیالتنش در درون و مرزمشترک    یتقاضا  یبودن نسب  نییپا  لیلده  تر ب  مت یتفاده از مواد ارزان قن اسامکا •

 جداگرها 

  ن ا زیم  هب  دنیرس  یبرا -صلمت  ی افیال  ی جداگرهاول و  متدا  ی با جداگرها  سهیمقارد-متراالستومر ک   یها  هیبه تعداد ال  ازین •

 .گر استدر جدا یدر حجم مصالح مصرف ییصرفه جو امر به منزله  نیاه ک یجانب یتسخز ا یمشخص

  ی اختمان هاسها و از سازه  یاریدر بس ی جهت کاربرد اقتصاد رمتصلیغ  ی اف یال یهارسد که جداگر ی با توجه به موارد فوق بنظر م

پت  یمعمول بررسوظمنبه    فمختل  نیحققم  ور  نیااز    .[4]ستا  رابرخورد  ی مناسب  لیانساز  اعملک  یر  مطالعات    ، جداگرها  نیرد 

 ته شده است.روابط پرداخ نیا ی به معرف یبعد یبخش ها اده اند که درآنها انجام د یبر رو یلیتحل
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 تحلیلی های  ارائه مدل  -2

بتواکاست    یدست آوردن روابطه  ب   یلیاز مطالعات تحل  یهدف اصل   ناامک  ا هگرا دجصالح  م  مشخصاتو  ه  سدن بر اساس هنه 

ام  گرداج  ی های سخت  نیمخت افتداد قادر  با   یجانب  یسخت  یحات فوالدمسلح به صف  یومرستاال  یدر جداگرها  فراهم گردد.  ی قئم و 

  :شودیمحاسبه م ( 1)استفاده از معادله 

   

 
 

 در  .دن کیم نایب ار یمراالستو یاه هیالضخامت کل  rt  و  اگردسطح مقطع ج Aاالستومر،  یبرش  مدول  Gه در رابطه فوق ک

  یاف یال  ی جداگرها  جهیدرنت  شوندیم   ن یزگیاج  اف یالت  صفحابا    یصفحات مسلح فوالد  ، یافیصفحات المسلح به    یرومستاال  یداگرهاج

  مانند، یم   یق اصلب ب  باًیتقر  ینباج  یهاشکل   رییکه در تغ  یفوالدبرخالف صفحات    نیهمچن  دن ریپذمتداول انعطاف  ینسبت به جداگرها

در    یجانب  یبجایاج  -روین  رابطه  شودیکه موجب م  دهندینشان ماز خود    به غلتانل ششک  رییخود تغ  یاهتان  در  یافیال  حلسمات  فحص

 . باشدیم  یخط باًیمتعارف تقر یجداگرها رابطه در ن یشود اما ا یرخطیمتصل، غ ریغ  یاف یال یجداگرها

 توان ینم صل  مت  ریغ   یافیال  یاجداگره  یراب  کند یم   جادیا  یانب ج  جابجایی   -  روین  نیب  یرابطه خط  کیکه    ( 1)معادله    نیبنابرا

متصل  ریغ  ی افیال یجداگرها یجانب یبه دست آوردن سخت یمختلف برا نیشده توسط محققئهاار یلیلتح  یهالمه مددر ادا به کار برد.

 که در جدول زیر:  شده استشرح داده  ( 1) هدر جدول شمار

 
• G    : ر ستوم الا   یبرش   ول مد 

•  ffeA     وrA   وC,aveA  شد. با  می   ی و تحتان   ی فوقان   ی ها گاه ه ی با تک   از جداگر که در تماس ی سطح   حتا مس 

• u  وS ال شده به جداگر : جابجایی جانبی اعم 

• a   و b   :   ابعاد جداگر 

• d    است  ر اگ د ضخامت کل ج پارامتری هندسی که تابعی از جابجایی جانبی و . 

 د. اشب می    0.15،  0.05 ،  0.64 با  بر ا ربه ترتیب ب    2nو   1n و αمقادیر  •

• 1S    ت جانبی همان الیه بارگذاری به مساح  ستومر در پالن تحت: مساحت یک الیه اال 

•  2S   :   جداگر در راستا بارجانبی وارده به ارتفاع کل جداگر   نسبت بعد 

• LP   وZP   بار عمودی : 

• rCP    : بار بحرانی 

• 0l   وtl   :   ( یرگذار ا بهت  ج  اب   ی گر )مواز دا ج  ی ل فع  و طول  ه یطول اول 

• L m    می باشد.   0.75 که برابر با ت  ب ضریبی ثا 

• γ   کرنش برشی : 

• t   ستومر : ضخامت یک الیه اال 

• n   تعداد الیه های االستومر : 

• rt   مت کل الیه های االستومر : ضخا 

• h   ارتفاع کل جداگر : 
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 ل ص مت ر غی الیافی  ی اگرها جد نبی  جا  ی ت به سخ محاس ای  بر   شدهئه ا روابط تحلیلی ار . 1 جدول 

 نویسندگان  ت معادال پارامترها 

 

 

 

 

Toopchi 

nezhad [6] 

 
 

 

Karaji [7] 

 
 

 

Rasso [8] 

 
 

 

Kelly [9] 

 

 

 

 

Van Ngo 

[10] 

 
 

 

Milani [11] 

 
Peng [12] 

 
 

   ی ه شگا ی ا آزم   ج ی با نتا   ی ل ی تحل   ی ها مدل    سه ی ا ق م   1-2
  نشان داده شده (  5)  تا  (1) یشکل هادر  وه  ردک  سهیمقا  شیآزما  ازل  اصح  جینتا  باا  ر  ارائه شده  ییللتح  یها  مدل   شخب  نیدر ا

که   هستند  یبرگشترفت و  یبارگذار  از  یناش  سیسترزیه  یبه صورت حلقه ها  یشگاه یدر روش آزما  ی جانب  یی جابجا-روین  ی ها  یمنحن

ر گرفته نظ  در  یی حداکثر جابجا  .اند  شده  انیب  rt  از  یورت تابعص  به  هد ش  هفتگرنظر  در  یه هادامن  شود.  ی جام ممختلف ان  یدامنه هادر  

تش کامل جداگر معادل غل با یمقدار تقر  نیباشد که ا  ی االستومر( م ی ها ه یت کل الابر ضخام)دو بر  rt2 ی آزماشگاه ی مونه هاشده در ن

  ییتش کامل از آنجالاز غ د  بع  رایز  درا ندارن  ییابجاج  راقدم  نیا  از  شین بل کردمد  ییتوانا  یلیر روابط تحلاکث  ت کهذکر اس  قابل  ست.ا

ر انجام شده ب  شاتیدر آزما  شود.  ی مجدد م   ی دچار سخت شدگ  نمودار  د، بای   ی م  ش یگاه ها مجددا افزا  هیتکتماس جداگر با  سطح  که  

  ح یا تنبا    سهیقادر م  یلیلحت  یدل هام  ینزما  .ه استاعمال شد  روین   یرفت و برگشت  کلیس  نیال چندنه معمودامدر هر  نه ها،نمو  یرو

 عبور کنند. هر دامنه   کیاز نقاط پ  بتوانند دهند که ی نشان م از خود یعملکرد مناسب ی شگاهیازمآ

  ه و رسم کرد  rtستومر  الا  ی ها  هیال   خامت کلرا نسبت به ض  یه شگایآزما   ینمونه ها  سیسترزیدر نمودار ه  یی منظور جابجا  نیا  یبرا

رامحاسبه کرده و   ی جانب یسخت  F=K.U با استفاده از رابطه  س پسآورده   ست بدبه نمودار  را با توجه  و رین دارمق  ه،ندامهر کیه پ درنقط
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 ی حنسم منه به رر اداما بدست آورده. دخطا ر  ریادکرده و مق  سهیارائه شده مقا  یلیتحل  یمتناظر مدل ها  ییدر جابجا  یجانب  یبا سخت

  ی خطا سخت   زانیمختلف پرداخته و م  نیسط محققارائه شده تو  یلیتحل  ی مدل هاا  ب   اس یق  در   ش یاآزم  ل ازحاص  ی بانج  یی جابجا_روین

 . آن ها را بدست آورده  یجانب
 

 حققین مختلف م  ایشگاهی می آز ها در نمونه    ها مشخصات هندسی جداگر   . 2جدول  

R S Ge h rt et ft b a  نویسندگان 

2.8 11 0.4 25 19 1.58 0.54 70 70 Toopchi 

Nezhad[13] 

4.5 6 0.86 19.5 18 3 0.25 87.75 61.2 AL-

Anany[14] 

2.89 3.75 0.6 52 50 10 0.5 150 150 Milani[11] 

3.57 5.07 1.85 42 37 1.76 0.25 150 150 
Zhang[15] 

3.4 5.5 0.85 19 18 2.57 0.17 64 64 
Sciascetti[16] 

 

    

 

نیرو .  1ل ک ش   نمودار  ج بج جا -مقایسه  ن مودا ن   سه ی مقا   .2شکل         یلیل تح   هایل  مد   انبی ایی                                                                                                                                                                  ی ل ی تحل  یها مدل    ی جانب   ی یجا جاب-رو ی ر 

                      AL-Anany  و نتایج حاصل از آزمایش                                                      Toopchi Nezhadحاصل از آزمایش  جنتای و            

 

 
 

              ی تحلیل  ی ل ها مد   ی جانب  یی جابجا-رو ی ر ن نمودا  سه ی اق . م 4شکل                      ی ل ی تحل   ی مدل ها   ی جانب   ییجابجا -رو ی نمودار ن   سه ی مقا   . 3شکل  

  Zhangیج حاصل از آزمایشو نتا                                                        Milani   شیحاصل از آزما  ج یا ت ن   و                               
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 ی ل ی ل تح   ی ل ها مد   ی جانب   یی بجا جا -رو ی نمودار ن   سه ی قا . م 5  شکل

 Sciascetti شی ماصل از آز حا   جی و نتا

 

 

 
         ه سی در مقا  ی ل ی تحل   ی مدل ها   ی جانب   ی سخت   ی. درصد خطا 7شکل                    سهی در مقا  یل ی تحل   یها مدل    ی ب جان   یسخت  ی صد خطا در   . 6کل  ش      

            AL-Ananyیشگاه ی آزما   ج یا با نت                                               Toopchi Nezhad یشگاه یا آزم  ج یبا نتا                        
 

 

 

 

                                                                                                                   ه سی در مقا  ی ل ی تحل   ی مدل ها   ی ب جان  ی سخت  ی ا درصد خط.  9شکل                     سهی ادر مق  یل ی حل ت   یمدل ها   ی ب ان ج  ی سخت   یطا خ  رصد د .  8 شکل    

 Zhang  یشگاه ی آزما   ج یا نتا ب                                                                        Milani  یاه شگ ی ما آز   ج یبا نتا                            

  



 یران ا   -تهران    –ر  ی امیرکب دانشگاه صنعتی    -1401آذر ماه    –شات  ا تع یک و ار ست کو س بین المللی آ ان کنفر   ین دهم دواز 
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 سه ی مقا  در   یل ی تحل   یها   مدل  ی ب جان  ی سخت  ی خطا د  درص .  10 شکل

  Sciascettiایشگاهی ج آزمیبا نتا                                                                               

   

 

 ,Toopchi Nezhad [13]یشگاهیآزما  تایج نبا   یاسمقرد (1)لجدو ارائه شده  ی لیتحل  یدل هام  ی جانب  یسخت  یخطا ددرص

AL-Anany[14], Milani[11], Zhang[15], Sciascetti[16]  -  توسط آزمایش  مورد  های  نمونه  هندسی  نام  مشخصات  افراد 

 Toopchi ای آزمایشگاهی  ه   ر مدل. دده شدهنشان دا  (10تا )  (6)   هایل  کشرد،  یببه ترت -(ذکر شده است2در جدول )،  برده شده 

Nezhad[13]و   AL-Anany[14]ی  ل تحلیل ا مدر  نتیجه  ینهتربKaraji[7]  خطا به خود    %14.5و    %37.5با حداکثر  ه ترتیب  ب

اس داده  داشتهبخضایت  ر  ایجنت  Milani[11]یشگاهیآزما  نمونه  با  ایسهمق  رد  Toopchi Nezhad[6]  2مدل    ت.اختصاص  و   شی 

تحلیلی    مدل  ،رسم شده است  rt1ر اببجایی برکه تا جا  5ang[1Zh[  گاهییشادر نمونه آزم  .می باشد   .19%23خطا برابر با    رحداکث

Karaji[7]  ابجایی در ج %20با  برابرنتایج آزمایشگاهی داشته به طوری که حداکثر خطا خوبی با مطابقت بسیارr5t0.2 .است 

آدر   است  rt1.5یی  بجاتا جا  که    iascettiSc[16]یشگاهی  زمامدل   Milani[11]و    ezhadN Toopchi[6]  1مدل    رسم شده 

در اکثر نمونه   د.می باش  .rt250در جابجایی    3%4.21و    3%5.84ا  به ترتیب برابر بخطای آنها  ثر  کاحد  و  داشته  لی بوقابل ق    یجانت

 یلیدل  به  نیداشته ا  ییباال  یاها خط  ونهنم  نیبا ا  اسیدر ق  یلیتحل  یها  دلم ،  ییداابت  یها  دامنه  یارائه شده به ازا  یشگاهیآزما  یها

در   رسم شده   یها  یباشد.منحن  یامل م در تماس ک  بایتقر  یگاه   هیح تک سطوا  ن بگر همچنادا،جکوچک  ی ها  یی ابجاجاست که در    آن

مل غلتش کا  لیدل  هب  نیاباشند که    ی م  مجدد  یگشد  سخت  کی  یخود دارا  یدر انتها  r2t  ییجابجا  یبه ازا  یشگاهیآزما  ینمونه ها

 .شود ینم ده ید  یلیلتح یها امر در مدل  نیاست که اجداگر 

 نتیجه گیری  -3

گسب منظور  غیرمتصلکاربرش  ته  الیافی  ج  رد جداگرهای  عنوان  محقبه  توسط  متنوعی  تحلیلی  روابط  ای  لرزه  قین  داگرهای 

 ر یتغیفی پیشنهاد شده اند.  ی الیارها جانبی جداگ  ی رای پیش بینی سختب  ر اساسی بزایک ا  این روابط به عنوان  ائه شده استمختلف ار

در  ل شبشک غلتان  رفتار جانب  یخطریغ   موجب  رمتصلیغ   ی افیال  یگرهاجداه  وا  ی شدن  و  و    یمرز  طیبسته شدن شراجداگر  جداگر 

تغ  ی جانب  یسخت به  م  یها  رشکلییآن  به هم  ی وارده  با جداگرجدا  نی ادر    ی انبج  یسخت  نیتخم  لیدل   نیگردد  متفاوت   یرها گها 

به  .باشد  یم  متداول توجه  ذکموارد  با  که  هبعضشد    ری  نمونه  از  اد  در  آزمایشگاهیی  ای  های  و سیی  تدابامنه  داشته  باالیی  ختی 

ی ا خطا ئه شده در قیاس با آنهد به همین خاطر مدل های تحلیلی ارادارای یک سخت شدگی مجدد می باش  2tr  در دامنههمچنین  

دب بنابتاشاالیی  مالکره  جداگرهط  این  بیشن  ا راحی  دیز  هیسترزیس  های  منحنی  تمد  د.شبا  می  ]r,2t r1t(ه  باز  رتر  های  لیلی  حل 

Toopchi Nezhad , Karaji , Milani  فوقانی و   ود را با تکیه گاه هایماس خاز ناحیه ای که جداگر ت  %25اینکه تقریبا    لبه دلی

 Kellyرابطه  در اما  .ونه های آزمایشگاهی دارندبا نم یند تطابق خوبک نبی جداگر کمک می جاه سختی اسببه مح، هتحتانی از دست داد 

غلتاتاث مقاطع  جا  نیر  ن  نبیدر سختی  به همین  در  شود  نمی  گرفته  هاظر  نمونه  با  مقایسه  در  این مدل  نتایج  آزمایشگاهی  دلیل  ی 

باشد می  تحلیلی   .ضعیف  است   Karajiمدل  دلیل  محاس  aspect ratioو    shape factorضرایب  از  فاده  به  جانبی    ه سختیبدر 

و سطح پالن رشی موثر  مدول بمتاثر از    Van Ngo  توسط  شدهبطه ارائه  ار.دایشگاهی دارآزمی  با نمونه های  بخو  رقت بسیامطاب ،رجداگ
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ه شده داشت  گهند از آن ثابت  بع افته و  ش یکاه  r1tتا    ییندر دامنه جابجایی های افقی پاکه اندازه مدول برشی موثر    ر می باشدموث

نیروی  ،  و صفحات الیافیستومر  الاک الیه های  الستیمدول ا ر،تومی االسول برشمد ر،اگدجبا افزایش بعد    Pengتحلیلی  ر مدل  د است.

ارامترهای به پ  در میانبد  امیش  برشی کاه  نیروی ضخامت آن ها،عداد الیه های االستومر و  اما به ازای افزایش ت  فتهشی نیز افزایش یابر

شی را به طور  وی برنیر  مقداروانند  می ت  راد جداگابعو    ربرشی االستومول  د،م خامت الیه های االستومراد و ضدتعاین رابطه  رفته در    کار
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