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بزرسی اثز نقص تحت اثز ببرهبی مزکب در سیلوهبی فلشی  بب استفبده اس ضبکه هبی 

  عصبی بنیبدی ضعبعی

 

 2مونب علیشاده گیبضی ،*1نبصز ابوطبلب 

 

 ایطاى ،فَهي ،زاًطگبُ آظاز ،زاًطزَی وبضضٌبسی اضضس-1
 ایطاى ،الّیزبى ،غیطاًتفبػی اًسیطوٌسزاًطگبُ  ،استبز-2

 چکیده

اظ رولِ اػَربد، ًمع ّبی ایزبز ضسُ زض ظهبى ذطاثی ٍ ووبًص زض سبظُ ّبی پَستِ ای، اظ رولِ سیلَّب، هیتَاًس ثِ زالیل هرتلفی 
تَاًٌس تحت احط اًَاع ثبضّبی ربًجی سبذت، ًمع ّبی ایزبز ضسُ زض عَل ثْطُ ثطزاضی ٍ یب ػَاهل هحیغی ٍ غیطُ ایزبز گطزز. سیلَّب هی

ضفتبض سیلَّب تحت احط ثبضّبی هطوت  ٍ هحَضی لطاض ثگیطًس، اهب اظ آًزبیی وِ زض ٍالؼیت تحت تبحیط تَاهبى ایي ثبضّب ّستٌس، اظ آى رْت
ثبضٌس. هتغیطّبی ایي ضسُ ٍ لطاض گطفتِ ثط ضٍی ظهیي هیگیطز. سیلَّبی هَضز ًظط زض ایي پژٍّص اظ ًَع گطم ًَضز هَضز ثطضسی لطاض هی

سیلَّبی هسل ضسُ یطًس. گپط هَضز اضظیبثی ٍ ثطضسی لطاض هیثبضس. ّوچٌیي سیلَّب زض زٍ حبلت ًیوِ پط ٍ پژٍّص ًَع ٍ زاهٌِ ًمع هی
ثطای پیص ثیٌی ظطفیت ووبًص پَستِ ّبی استَاًِ  RBF هَضز ثطضسی لطاض گطفتٌس. ضجىِ ػػجی ثٌیبزی ضؼبػی ANSYSًطم افعاض  زض

طفیت ووبًص سیلَّبی زّس ضجىِ ّبی ػػجی هػٌَػی اثعاض هٌبسجی ثطای پیص ثیٌی ظبزُ ضس. ًتبیذ ایي پژٍّص ًطبى هیای استف
 ثبضٌس.هی زاضای ًمع

 سیلوهبی فوالدی، نقص، ببر مزکب، ضبکه عصبی :کلیدی کلمبت

 نبصز ابوطبلبمسئول:  نویسنده*

 nasser.abootaleb@gmail.com  پست الىتطًٍیىی:
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 28/03/1398تبضید پصیطش همبلِ: ، 29/02/1398تبضید زضیبفت همبلِ: 
  

 مقدمه -1
اٍلیي تئَضی ووبًص پَستِ ّبی استَاًِ ای، تحت فطبض هحَضی ثیبى ضس. همبٍهت یه استَاًِ تحت فطبض هحَضی، ثِ عَض هؼوَل             

ثب تٌص ووبًطی ذغی یه پَستِ وبهل تحت ضطایظ ایسُ آل )عَل هتَسظ، تٌص ّبی پیص ووبًص وِ تحت تبحیط ضطایظ هطظی لطاض 

[، 1پیطاهًَی رلَگیطی هی وٌٌس( ثطاثط هی ثبضس. ایي تٌص ووبًص، ثِ عَض هستمل ثَسیلِ لَضًع ]ًساضًس، هطظّبیی وِ اظ تغییط ضىل ّبی 

[ ٍ الًسسىَیت 4[ وطف گطزیس ٍ ثب ػٌَاى تٌص ثحطاًی االستیه والسیه ضٌبذتِ هی ضَز. آظهبیطبت، فلَگِ ]3[، ٍ سبٍتل ]2تیوَضٌىَ ]

% تئَضی والسیه ثَزُ است. ایي ًتبیذ پطاوٌسُ ٍ 30بیطبت تزطثی ووتط اظ [ ًطبى هی زّس وِ ووبًص استَاًِ ّبی ٍالؼی زض آظه5]

اذتالفبت، هٌزط ثِ اًزبم تحمیمبت ثیطتطی زض زِّ ّبی اذیط ضسُ است وِ ایي اذتالفبت زض پَستِ ّبی استَاًِ ای تحت فطبض هحَضی 

سسی ٍ سبزگی آظهبیص زض پَستِ ّبی استَاًِ ای، ووتط آضىبض هی ضَز. ٍ ّوچٌیي ثِ زلیل اّویت التػبزی، حسبسیت ثبالی ػیَة ٌّ

هغبلؼبت ٍسیؼتطی ًسجت ثِ زیگط پَستِ ّب اًزبم ضسُ است. اذتالفبت ثعضگی ثیي تئَضی ّبی ػسزی ٍ تزطثی ٍرَز زاضز وِ اظ آى هیبى 

ٍ غیطیىٌَاذتی زض ثبضّب یب  هی تَاى ثِ چْبض ػبهل، تغییط ضىل پیص ووبًص ٍ تغییطات آى زض تٌص، ضطایظ ثیي هطظی، ذطٍد اظ هطوعیت

 تىیِ گبُ ّب ٍ ًمع ّبی ٌّسسی ٍ تٌص ّبی پسوبًس اضبضُ وطز. 

سبظُ ّبیی وِ زض هؼطؼ فطبض زاذلی لطاض هی گیطًس، هستؼس ثِ ووبًص اٍلطی هی ثبضٌس ٍ تٌص ووبًص اٍلطی ظهبًی زاضای             

زٍضتطی اظ هحَض لطاض گطفتِ ثبضٌس. ایي هَضَع، پَستِ یب لَلِ استَاًِ ای ضا ثِ ثیطتطیي همساض است وِ ول هػبلح تب حس هوىي زض فبغلِ 

هَحطتطیي ضىل ثطای ارعای فطبضی تجسیل هی وٌس. ثب ًبظن تط ضسى زیَاضُ پَستِ، ضىل ّبی هَضؼی ووبًص ایزبز هی ضًَس ٍ همبٍهت 

َّاپیوب، فضبپیوب، ٍسبیل ًملیِ ًملیِ ظهیٌی ٍ ّوچٌیي ارعای پل استَاًِ ّبی رساض ًبظن ضا وٌتطل هی وٌٌس. ایي ًَع ارعای فطبضی ضبهل 

ّب، سىَّبی زاذل زضیب ٍ سبظُ ّبی ػوطاًی زیگط هی ضًَس. ّوچٌیي سبظُ ّبی پَستِ ای ثطای هحسٍز وطزى سیبالت ٍ ربهسات ثب استفبزُ 

 اظ هربظى رساض ًبظن هَضز استفبزُ لطاض هی گیطًس.

( ثِ 13-1اظ ثبضّبی ثٌیبزی ًظیط فطبض هحَضی، فطبض ذبضری ٍ پیچص ذبلع )ضىل استَاًِ ای تحت ّطوسام  ضفتبض پَستِ ّبی            

ذَثی ثطضسی ٍ زضن ضسُ است. آًچِ هؼوَال زض ػول اتفبق هی افتس ٍاضز ضسى تطویجی اظ ثبضّبی ٍاضزُ ثط پَستِ ّب هی ثبضس. ثِ ثیبى زیگط 

 هحَضی یب ثطضی لطاض هی گیطًس.زض ػول پَستِ ّب ووتط تحت ثبضّبی ذبلع 

 

 

 

 

 

 [.6: ثبضّبی ثٌیبزی ٍ هخبل تطویت ثبض ] 1ضىل
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هحبسجِ تَظیغ ٍالؼی تٌص زض پَستِ اغلت ثسیبض هطىل است ٍ ثِ عَض لبثل تَرْی ثب تئَضی تیط هتفبٍت هی ثبضس. لصا رْت             

تغییط هىبى ٍ توبهی هطرػِ ّبی -ثبیس پبضاهتطّبی ضبهل هٌحٌی ثبض عطاحی ایوي ایٌگًَِ هربظى وِ تحت ثبضگصاضی هطوت لطاض زاضًس

پبیساضی یه تطویت ثبض پیچیسُ هَضز ثطضسی لطاض گیطًس. لبثل شوط است، فمظ زض غَضتی وِ توبهی هَزّبی ٍیژُ ذطاثی ًبضی اظ هبوعیون 

ظ ّطوسام اظ تٌص ّبی فطبضی هحَضی ٍ یب تٌص تٌص ّبی هرتلف، ثِ عَض آضىبضی لبثل رساسبظی ثبضٌس )ًظیط ووبًص پالستیه ًبضی ا

  ّبی ثطضی زض هَضز پَستِ ّبی استَاًِ ای تحت ذوص ٍ ثطش ربًجی( هی تَاى اظ ثط ّن وٌص ایي آحبض زض تحلیل ووبًص غطف ًظط وطز.

پَستِ ّبی استَاًِ تبض فطبض زاذلی ثط ثبض ثحطاًی ووبًص پَستِ ّبی استَاًِ ای هؤحط است. اظ ایٌطٍ ثطضسی احط فطبض زاذلی ثط ضف

فطبض زاذلی ثط  7اضٌل  ای تحت فطبض ثِ هٌظَض ثطضسی ضفتبض سبظُ ّبی پَستِ ای استَاًِ ای تحت احط فطبض زاذلی ضا ضطٍضی هی ًوبیس.

لی زض پَستِ ضفتبض پس ووبًص پَستِ ّبی استَاًِ ای ایسُ آل ضا هَضز ثطضسی لطاض زاز. ًتبیذ تحمیمبت اضٌل ًطبى هی زّس وِ، فطبض زاذ

ّبی استَاًِ ای تحت تأحیط فطبض هحَضی هَرت ًطم ضسى ضفتبض پس ووبًطی هی ضَز. ػالٍُ ثط ایي ثب افعایص هیعاى فطبض زاذلی، ًطخ 

 یبثس.تغییط عَل هحَضی وبّص هی-طات تٌصتغیی

 روش تحقیق -2

ی زض ًَاض پبییٌی سیلَ )وِ عجك هغبلؼبت ایي پژٍّص وِ ثط پبیِ تحلیل ّبی ػسزی اًزبم هی ضَز ثِ ثطضسی احط ًمع ذَضزگ

ثبضس( ثط ظطفیت ووبًطی سیلَّبی فَالزی تحت احط ثبضگصاضی هطوت زض سِ حبلت ذبلی، ًی تطیي لسوت اظ ًظط ٍرَز ًمع هیپیطیي ثحطا

 ANSYSهسل زض ًطم افعاض ارعاء هحسٍزی  135ًیوِ پط ٍ پط پیص ثیٌی آى تَسظ ضجىِ ّبی ػػجی هی پطزاظز. ثطای ایي اهط ثِ سبذت 

تحت آهَظش ٍ آظهبیص لطاض گطفت تب ػولىطز  MATLABثطضسی ٍ زض هحیظ ثطًبهِ  ECXELپطزاذتِ ضس ٍ ًتبیذ آى زض ًطم افعاض 

  سیلَّبی فَالزی تحت احط ثبضّبی هطوت زض ضطایظ هرتلف ٍضؼیت زاذلی سیلَ هَضز همبیسِ ٍ تحلیل لطاض گیطز.

 هبی سیستمبتیکنوع الگوی خوردگی نقص -3

عجك هغبلؼبت پیطیي، وِ ثِ ثطضسی چْبض یىی اظ اّساف اغلی ایي تحمیك تؼییي احط ذَضزگی ثط ظطفیت ووبًطی سیلَّب است. 

الگَی ذَضزگی پطزاذت ضس، زضیبفت ضس وِ ثحطاًی تطیي حبلت ًمع ظهبًی اتفبق هی افتس وِ، ًمع زض یه سَم پبییٌی سیلَ اػوبل ضَز. 

یطیي ػجبضتٌس اظ: الگَی الگَّبی ثطضسی ضسُ ی پ اظیٌطٍ، زض ایي پژٍّص ًمع ّب زض ثحطاًی تطیي حبلت ذَز هَضز هغبلؼِ لطاض گطفتِ اًس.

اٍل ثیبًگط ضطایغی است وِ زض سیلَّب ّیچ گًَِ ذَضزگی ضخ ًسازُ است. الگَی زٍم ثیبًگط ثحطاًی تطیي حبلت هطثَط ثِ ذَضزگی است زض 

ایي حبلت فطؼ ضسُ است وِ زض سیلَّب ذَضزگی زض ًَاض یه سَم پبییٌی پَستِ ضخ زازُ است. زض الگَی سَم فطؼ ضسُ است وِ 

َضزگی سیلَ زض ًَاض یه سَم هیبًی پَستِ ضخ زازُ است. ٍ زض الگَی چْبضم فطؼ ضسُ وِ ذَضزگی سیلَ زض ًَاض یه سَم ثبالیی ضخ ذ

 زازُ است. ثسیْی است اهىبى ضخ زازى ّطوسام اظ چْبض الگَی هصوَض ٍ یب حتی الگَّبی زیگط ٍرَز زاضز. ّطوسام اظ الگَّبی هصوَض ثب تَرِ

ی غَضت گطفتِ زض سیلَّبی فلعی ًگْساضی گٌسم هَرَز زض سغح استبى گیالى، لعٍیي ٍ تْطاى اًتربة ضسُ ثَزًس. ضبیبى ثِ هطبّسات ػیٌ

 .هیلیوتط زض ًظط گطفتِ ضسُ است 5ٍ  4، 3، 2، 1شوط است هیعاى ذَضزگی زض توبهی حبالت ثطاثط ثب 
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 .پبییٌیهتطی زاضای ًمع ذَضزگی زض ًَاض یه سَم  15ًوًَِ سیلَی فَالزی :  2ضىل

هْن تطیي ػبهل ثطضسی اذتالف ثیي ًتبیذ ػسزی ٍ تزطثی ثطای پَستِ ّبی استَاًِ ای ایعٍتطٍح ثِ عَض گستطزُ، هغبلؼِ ًمَظ             

ًمَظ ووبًص پَستِ زض ضطایظ هرتلف ثبضگصاضی هی پطزاظز.  ٌّسسی اٍلیِ زض پَستِ ّب هی ثبضس. گستطُ ػظیوی اظ تحمیمبت ثِ حسبسیت

 [ هغبلؼبت ثسیبضی زض ایي ظهیٌِ اًزبم زازُ اًس. 10[ ٍ زًٍل ]9[، وَیتط ]8یبهبوی]

ّبی ّوطاُ ثب ًمع ًطبى هیسّس وِ ًمع هوىي است ثطای همبٍهت پَستِ ثسیبض ذغطًبن ثبضس وِ  هغبلؼبت وَیتط زض پَستِ            

)% تٌص ثحطاًی والسیه، ثطای ًسجت زاهٌِ ثِ ضربهت یه 24هٌزط ثِ وبّص آى تب 
  

 
)  گطزز.هی 1 

 الگوی ببرگذاری -4
هىبى استفبزُ ضسُ است، ثطای توبم ًوًَِ ّب تغییط هىبى هَضزًظط ثِ ثب تَرِ ثِ ایٌىِ ثطای تحلیل پَستِ ّب اظ ضٍش وٌتطل تغییط             

ثبالی ًوًَِ ّب اػوبل گطزیسُ است. ایي تغییط هىبى ثَسیلِ یه هبوطٍ ًَضتِ ضسُ وِ ثػَضت فعایٌسُ اظ یه همساض ًعزیه ثِ غفط ضطٍع 

وِ ٌّگبم حل، هسئلِ ّوگطایی زض ًمغِ ای اظ ثبضگصاضی  ضسُ ٍ ثب گبم ّبی حبثت افعایص هی یبثس. ایي هَضَع تب ربیی ازاهِ پیسا هیىٌس

 ظیط هَضز استفبزُ لطاض گطفتِ است.اضضبء ًطَز. زض ایي پژٍّص  الگَی ثبضگصاضی 

ثبض هطوت: ثسیي هٌظَض زضغسی اظ ثبض ربًجی هبًٌس ًیطٍ ثِ ًَزّبی ثبالیی سیلَ ٍاضز ضسُ، سپس ثبض هحَضی ثػَضت فطبضی ثِ گطُ             

 ثبالی سیلَّبی فَالزی اػوبل گطزیسُ است.  ّبی

 .زض ًظط گطفتِ ضسُ است 1ٍ  65/0، 35/0زض ایي پژٍّص زضغس اػوبل ثبض ربًجی رْت ثطضسی ثبض هطوت زض سِ حبلت 

 فزضیبت مدل و روش مورد استفبده در تحلیل هبی عددی -5

زض ایي پژٍّص ثطای زستیبثی ثِ ثبض ووبًطی سیلَّبی فَالزی زاضای ًمع ذَضزگی، اظ تحلیل ّبی ػسزی ثط ضٍی سیلَّبی ثب 

اضتفبع ّب ٍ ضربهت ّبی هتفبٍت استفبزُ ضسُ است. ّوچٌیي ایي سبظُ ّب، تحت ثبضگصاضی هطوت لطاض گطفتِ ٍ تحت فطبضّبی زاذلی 

ثطضسی ٍالغ ضسُ اًس تب ضوي ثِ زست آٍضزى ظطفیت پبیساضی سیلَّب ًتبیذ حبغلِ اظ ضٍی ًوَزاض ّبی هرتلف )ذبلی، ًیوِ پط ٍ پط( هَضز 

الوبى  .استفبزُ ضسُ است ANSYSتطسین ضسُ، اضظیبثی ٍ تفسیط هی گطزًس. لبثل شوط است وِ ثطای اًزبم تحلیل ّبی ػسزی اظ ًطم افعاض 

هی ثبضس. ایي الوبى ّن هی تَاًس لبثلیت غیطذغی ثَزى هػبلح ٍ ّن غیطذغی ثَزى  SHELL 181ثىبض گطفتِ ضسُ زض ایي تحلیل ّب الوبى 
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هتط اظ سیلَّبی  15ٍ  10، 5ٌّسسی ضا زض تحلیل ّبی استبتیىی غیطذغی فعایٌسُ زض ًظط ثگیطز. زض تحلیل ّبی اًزبم گطفتِ سِ اضتفبع 

هتط است، هَضز  5بهی هسل ّبی تحلیلی لغط سیلَّب حبثت ٍ ثطاثط هیلی هتط ثِ عَضیىِ زض تو 12ٍ  10، 8فلعی ثب ضربهت ّبی هتفبٍت 

 ثطضسی لطاض گطفتِ اًس. پَستِ ی سیلَّب ثب تغییط ضىل ّبی ثعضي ٍ تىیِ گبُ ّب گیطزاض، زض ًظط گطفتِ ضسُ اًس.

 نتبیج تحلیل هبی عددی -6
 احط فطبض زاذلی ثط ظطفیت ووبًطی سیلَّبی فَالزی ًسجت ثِ ضربهت آى -6-1

ثِ هٌظَض ثطضسی هیعاى احط فطبض زاذلی ثط ووبًص سیلَّب سِ حبلت هرتلف ذبلی، ًیوِ پط ٍ پط زض ًظط گطفتِ ضسُ است. هیعاى             

هیلیوتط هتفبٍت است. اظ آًزبیی وِ زض ٍالؼیت ثبضگصاضی ّب ضبهل تطویجی اظ  5تب  1ذَضزگی سیلَّب زض ًَاض یه سَم پبییٌی پَستِ اظ 

ی هحَضی ٍ ربًجی است، زض ایي پژٍّص ًیع ثِ ثطضسی ضفتبض ووبًطی سیلَّب تحت تبحیط ثبضّبی هطوت پطزاذتین وِ ّط ثبض ثب ثبضگصاضی ّب

ًتبیذ تحلیل ّبی سیلَّبی فَالزی ثب ًمع ذَضزگی %( هَضز اضظیبثی لطاض گطفت. 100% ٍ 65%، 35زض ًظط گطفتي زضغسی اظ ًیطٍی ربًجی )

هتطی زض  15ٍ  10، 5فطبض زاذلی ًیوِ یب وبهل ثِ تطتیت زض ضىل ّبی ظیط ًطبى زازُ ضسُ است. یؼٌی هسل ّبی تحت ثبض هطوت ثِ اظای 

هیلیوتط ّطوسام ثِ عَض رساگبًِ ثِ اظای ایٌىِ ًمع ذَضزگی تحت ثبض هطوت زض سیلَی پط یب ًیوِ پط اػوبل ضسُ  12ٍ  10، 8ضربهت ّب 

ّوبًغَض وِ زیسُ ضس افعایص هیعاى ذَضزُ ضسُ زض ًمع ذَضزگی ثِ ضربهت سیلَ ثبػج وبّص ثبضس ثب هسل سبلن آى همبیسِ ضسُ است. 

ثبض ثحطاًی ووبًص هی ضَز. ّوچٌیي هطبّسُ هی ضَز وِ ثبضّبی ثحطاًی ووبًص ظهبًی وِ سیلَّب پط ثبضٌس ثحطاًی تط اظ ظهبًی است وِ 

هَاضز ًویتَاى ضاثغِ ی هٌغمی ای ثیي ظطفیت ووبًطی سیلَّبی سبلوی ًیوِ پط ثبضٌس هی ثبضس. ّوبًغَض وِ ثِ ًظط هی ضسس زض ثطذی 

 وِ تحت فطبض زاذلی وبهل ّستٌس ثب سیلَّبی زاضای ًمػی وِ تحت فطبض زاذلی ًػفِ ّستٌس پیسا ًوَز.

 

 

 

 

 

 

 

 35/0هیلیوتط زاضای ًمع ذَضزگی ثِ اظای فطبض زاذلی ًیوِ یب وبهل تحت ثبض هطوت )تحت تبحیط  10هتطی ثِ ضربهت  5ثبض ووبًص هحَضی سیلَی فَالزی  : 3ضىل

 .اظ ثبض ربًجی(

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

ی 
ان
حر

 ب
ار

ب
(

P
cr

) 

 (w/t)نسبت میزان ضخامت خورده شده به ضخامت سیلو

Uncorroded-c

corroded-c

Uncorroded-m

crroded-m



  

 www.cpjournals.com 

 01ضوبضُ    1398سبل 

 15 
 

 

هیلیوتط زاضای ًمع ذَضزگی ثِ اظای فطبض زاذلی ًیوِ یب وبهل تحت ثبض هطوت )تحت تبحیط  12هتطی ثِ ضربهت  10ثبض ووبًص هحَضی سیلَی فَالزی  : 4ضىل

 .اظ ثبض ربًجی( 65/0

 

 

ِ یب وبهل تحت ثبض هطوت )تحت تبحیط ول ثبض هیلیوتط زاضای ًمع ذَضزگی ثِ اظای فطبض زاذلی ًیو 8هتطی ثِ ضربهت  15: ثبض ووبًص هحَضی سیلَی فَالزی  5ضىل

 ربًجی(.

 همبیسِ ًتبیذ ًسجت ثِ اضتفبع سیلَ -6-2

زض ضىل ّبی ظیط سؼی ثط ایي ضسُ وِ زض فطبضّبی زاذلی هطرػی ثب ضربهت هطرع سیلَ، تغییطات ثبض ووبًطی زض اضتفبع             

، سیلَّبی 6سل ّب تحت ثبضّبی هطوت ثطضسی گطزز. ثِ عَض هخبل زض ضىل ّبی هرتلف سیلَّبی فَالزی زاضای ًمع ذَضزگی زض پبییي ه

هیلیوتطی وِ ًمع ذَضزگی زض پبییي آى ٍاضز ضسُ ٍ زض هؼطؼ فطبض زاذلی وبهل لطاض زاضز ٍ تحت احط ثبض هطوت ثب زض ًظط  8فَالزی 

لطاض گطفتِ ضسُ است. ّوبًغَض وِ هطبّسُ هی ضَثب  هتطی هَضز همبیسِ 15ٍ  10، 5اظ ثبض ربًجی لطاض زاضز زض سِ اضتفبع  35/0گطفتي 

 افعایص اضتفبع سیلَّب، ظطفیت ووبًطی هحَضی وبّص هی یبثس.
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 .ثبض ربًجی( 35/0هیلیوتط زاضای ًمع ذَضزگی زض پبییي سیلَ ٍ فطبض زاذلی وبهل تحت ثبض هطوت ) 8همبیسِ ثبض ووبًص هحَضی سیلَی فَالزی ثب ضربهت  : 6ضىل

 

 
 .ثبض ربًجی( 65/0هیلیوتط زاضای ًمع ذَضزگی زض پبییي سیلَ ٍ فطبض زاذلی وبهل تحت ثبض هطوت ) 10همبیسِ ثبض ووبًص هحَضی سیلَی فَالزی ثب ضربهت :  7ضىل

 

 

 .بض هطوت )ول ثبض ربًجی(هیلیوتط زاضای ًمع ذَضزگی زض پبییي سیلَ ٍ فطبض زاذلی ًیوِ تحت ث 12همبیسِ ثبض ووبًص هحَضی سیلَی فَالزی ثب ضربهت  : 8ضىل
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 RBFپیص بینی نتبیج توسط ضبکه عصبی بنیبدی ضعبعی  -7
ضجىِ ّبی ػػجی ثب هؼوبضی ّبی هرتلف هَضز استفبزُ لطاض گطفت ٍ اظ ثیي آى ّب ثْتطیي ضجىِ اًتربة ضس. هالن اًتربة ضجىِ             

اًتربة ضسُ زاضای یه الیِ پٌْبى است وِ تؼساز ًطٍى ّبی آى ثطاثط ثب هٌبست هیعاى ذغبی ووتط زض پیص ثیٌی هی ثبضس. ضجىِ ػػجی 

% اظ ایي 75ًوًَِ ثطای آهَظش ٍ آظهبیص ضجىِ ػػجی ثٌیبزی ضؼبػی هَضز استفبزُ لطاض گطفت.  135تؼساز  تؼساز پبضاهتطّبی ٍضٍزی است.

 اًتربة ضسُ ثطای آهَظش وبهال تػبزفی اًتربة ضسًس.  تؼساز زازُ ثطای آهَظش ضجىِ ٍ هبثمی ثطای آظهبیص آى اًتربة ضس. زازُ ّبی

پس اظ آهَظش زیسى ضجىِ ثٌیبزی ضؼبػی، ضجىِ لبثلیت پیص ثیٌی زازُ ّبی رسیس ضا زاضا ضسُ است. ثط ایي اسبس پیص ثیٌی             

ِ ضربهت سیلَ ٍ اضتفبع ّبی سیلَ ًوًَِ هرتلف ثب ٍضٍزی ّبی هطرع؛ ًَع ثبضگصاضی، هیعاى ذَضزُ ضسُ، ًسجت لغط ث 27ضجىِ ثطای 

ثِ زازُ ّبی پیص ثیٌی تَسظ ضجىِ ػػجی زض ًطم  ANSYSًطبى زٌّسُ ًسجت زازُ ّبی تحلیل ضسُ زض ًطم افعاض  9هحبسجِ گطزیس. ضىل 

یي اسبس هی ثبضس. ّطلسض ًسجت هَضز ًظط ثیطتط ثِ ػسز یه ًعزیه ثبضس ًطبًگط پیص ثیٌی زلیك تط ضجىِ است. ثط ا MATLABافعاض  

ًطبى هی زّس ضجىِ ثب ذغبی حسٍز پبًعزُ زضغس )ثِ رع یه هَضز( لبثلیت پیص ثیٌی ثبض ووبًص سیلَّب ضا  9هٌحٌی اضائِ ضسُ زض ضىل 

زاضا هی ثبضس. ّوبًگًَِ وِ زض ضىل هصوَض هطبّسُ  هی ضَز، زض ثیطتط ًوًَِ ّب همساض ایي ذغب ووتط اظ زُ زضغس هی ثبضس. ایي همبزیط 

 .زض ًظط گطفتي ػسم لغؼیت ّبی ثعضي هَرَز وبهال لبثل لجَل است ذغب ثب

 

 

 

 

 

 

 

 .: ًسجت ثبض ووبًص تحلیلی ثِ ثبض ووبًص پیص ثیٌی ضسُ تَسظ ضجىِ ػػجی ثطای سیلَّبی زاضای فطبض زاذلی وبهل 9ضىل

 خالصه و نتیجه گیزی -8
  هی ثبضس، حبوی اظ آًٌس وِ ّطچِ هیعاى ذَضزُ ضسُ  1ٍ  65/0، 35/0سیلَّبی زاضای ًمع ذَضزگی تحت ثبضّبی هطوت زض

ًمع ذَضزگی ثِ ضربهت افعایص پیسا هی وٌس ثبض ثحطاًی ووبًص وبّص پیسا هی وٌس. زض ایي سیلَّب زیسُ ضسُ است وِ 

ضس وِ زض ثبضّبی ثحطاًی ووبًص ظهبًی وِ سیلَّب پط ثبضٌس ثحطاًی تط اظ ظهبًی است وِ ًیوِ پط ثبضٌس هی ثبضس. ّوچٌیي زیسُ 

ثطذی هَاضز ًویتَاى ضاثغِ ای هٌغمی ثیي ظطفیت ووبًطی سیلَّبی سبلوی وِ تحت فطبض زاذلی وبهل ّستٌس ثب سیلَّبی 

 زاضای ًمػی وِ تحت فطبض زاذلی ًػفِ ّستٌس پیسا ًوَز.
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 ی پَستِ ّب هی ٍرَز فطبض زاذلی ّیسضٍ استبتیه زض پَستِ ّب زض توبم ضطایظ ثبضگصاضی هَرت وبّص ظطفیت ووبًص هحَض

 ضَز.

   ذَضزگی هی تَاًس تأحیط لبثل تَرْی ثط ووبًص پَستِ ّب زاضتِ ثبضس. تحلیل ّب ًطبى هی زّس، زض ضطایظ حبثت ّطچِ هیعاى

ذَضزُ ضسُ ثِ ضربهت سیلَ ثیطتط هی ضَز ظطفیت ووبًطی سیلَ وبّص هی یبثس. ّوچٌیي ثسیْی است وِ افعایص اضتفبع ٍ 

 ّص ظطفیت ثبضثطی سیلَّب هی ضًَس.وبّص ضربهت ًیع سجت وب

  ضجىِ ػػجی ثٌیبزی ضؼبػی تَاًبیی هٌبسجی زض پیص ثیٌی ظطفیت ووبًطی پَستِ ّب اظ ذَز ًطبى زاز. آهَظش ضجىِ ثِ گًَِ ای

اًزبم ضس وِ حتی ًوًَِ ّبیی وِ ضجىِ تزطثِ آًْب ضا ًساضتِ است ًیع تَسظ ضجىِ ثِ ذَثی پیص ثیٌی گطزیس ٍ ثب زضغس ذغبی 

 سٍز پبًعزُ زضغس ًتیزِ لبثل لجَل اضائِ ًوَز. ح

  ِثب تَرِ ثِ ارتٌبة ًبپصیط ثَزى ًمع ّبی ٌّسسی ٍ سیستوبتیه زض سیلَّب ثبیس احط ّوعهبى ًمع ّبی هصوَض ثب ذَضزگی پَست

طزى ًتبیذ ػسزی رساضُ سیلَ، زض هحبسجبت هطثَط ثِ عطاحی ایي ًَع هربظى زض ًظط گطفتِ ضَز تب ثتَاى ثب ّطچِ ثیطتط ًعزیه و

 ٍ تزطثی، زض ظهبى ٍلَع حَازث، اظ ایزبز ذسبضت ّبی ظیبى ثبض ٍ ّعیٌِ ّبی ًبضی اظ آى رلَگیطی ثِ ػول آٍضز.
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