دانشگاه صنعتي اميرکبير

نشريه علمي– پژوهشي اميرکبير (مهندسي عمران و محيط زيست)

(پلي تکنيک تهران)
دوره چهل و شش ،شماره ،2زمستان  ،1393صفحه  157تا 164
Vol. 46, No. 2, Winter 2014, pp. 157- 164

)Amirkabir Journal of Science & Research (Civil & Environmental Engineering
)(AJSR - CEE

مطالعۀ آزمایشگاهی نوع جدیدی مهاربند کمانشتاب تمام فوالد()S-BRB
٭

2

فریدون اربابی ، 1معین تبرک

 -1استاد ،پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله
 -2کارشناسي ارشد ،پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي زلزله
(دريافت ،1391/11/2پذيرش)1392/7/4

چكیده
مهاربندها از ابتداییترین سامانههای باربر جانبی هستند که برای مقابله با بارهای ناشی از زلزله و باد ابداع شدهاند .در ابتدا از
این سامانه بصورت بسیار سادهای استفاده میشد اما با پیشرفت علم و شناخت معایب و توجه به مسائل اقتصادی ،نوع مهاربندها
تغییر کرد و این تغییرات سبب بوجود آمدن پیچیدگیها و مشكالت جدیدی شد.
با شناخت بیشتر رفتار و روش عملكرد مهاربندهای ساده ،استفاده از آنها افزایش یافت اما یكی از مهمترین مسائل مهاربندها
مسئلۀ کمانش آنها است .در سال  1973میالدی برای رفع این مشكل ،نوعی ابتدایی از مهاربند کمانشتاب ابداع شد .در مهاربندهای
کمانشتاب معمول ،یک غالف فوالدی از کمانش عضو تحت بارهای محوری جلوگیری میکند که این موضوع باعث افزایش باربری
مهاربند میشود .با افزایش تحقیقات صورت گرفته در این زمینه ،انواع مختلفی از مهاربندهای کمانشتاب پیشنهاد شده است که در
این مقاله نیز هدف ،معرفی نوع جدیدی از مهاربندهای کمانشتاب است که دارای ویژگیهایی از جمله سبكی ،راحتی در ساخت،
امكان بازبینی هسته پس از وارد شدن بار و غیره نسبت به نوع معمولی آن است .بدین منظور آزمایشهایی بر روی  6نمونه با مقیاس
 1:4صورت گرفت که نتیجۀ آزمایش ها ،نشان از رفتار مناسب و جذب انرژی باالی این نوع مهاربند در صورت رعایت جزئیات مناسب
را دارد.

کلمات کلیدی
مهاربند کمانشتاب ،مهاربندهای همگرا ،مهاربند کمانشناپذیر تمام فوالد ،میراگر غیرفعال ،اعضای قطری شكلپذیر.
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فريدون اربابي ،معين تبرک

 -1مقدمه
قابهای خمشي در حين زلزلههای بزرگ تغييرمکانهای
جانبي زيادی ميدهند .به همين دليل توجه ويژهای در طراحي
برای محدودکردن جابجاييهای نسبي طبقات الزم است بطوری
که پتانسيل خرابي به علت رفتار غيرخطي هندسي و شکلپذيری
اتصاالت تيربه ستون کاهش يابدتا از خرابي بيش از اندازۀ اعضای
غيرسازهای اجتناب شود.
به داليل گفته شده و نيز مسائل اقتصادی ،مهندسان بطور
فزايندهای از قابهای فوالدی مهاربندی شدۀ هممحور به عنوان
سامانههای سازهای مقاوم در برابر بارهای جانبي استفاده کردهاند.
با اين وجود خرابيهای متعدد قابهای مهاربندیشدۀ هممحور
در زلزلههای گذشته مانند زلزلههای مکزيک ،]2[)1985( 1لوما
پريتا ،]3[)1989( 2نورثريج ]5[ ،]4[)1994( 3و يا هيوگو-کن
نانبو ]8[،]7[،]6[)1995( 4نگرانيهايي را در مورد ظرفيت
تغييرشکل نهايي اين نوع سازه بوجود آورده است.
داليل متعددی برای عملکرد نامناسب قابهای مهاربند شدۀ
متعارف بيان شده است .به عنوان مثال مهاربندهای منفرد اغلب
فقط محدوديت شکلپذيری يا ظرفيت استهالک انرژی را تحت
5
بارهای دورهای دارند[ ]9و يا اينکه بسياری از ديتايلهای
اتصاالت متداول ،مستعد رفتار ترد هستند .مهاربندها به دليل
رفتار غيرمتقارن در کشش و فشار و همچنين نشان دادن
مقاومت قابل توجه در محدودۀ غيرارتجاعي دارای رفتاری پيچيده
هستند (شکل-1الف) .اين رفتار پيچيده در نتيجۀ تفاوتهای
مهم ميان توزيع نيروهای داخلي و تغييرمکانهای قابل پيشبيني
بر اساس روشهای طراحي مرسوم در مدلهای رفتاری االستيک
و روند واقعگرايانهتر تحليل غيرخطي است[.]11[،]10
پيامد اين اختالفها در رفتار دو چيز است:
اغلب مهاربندهای انتخابي برای بعضي طبقات بسيار قویتر
از مقدار مورد نياز ميباشند درصورتيکه مهاربندها در ديگر
طبقات دارای ظرفيت بسيار نزديک به مقدار مورد نياز هستند.
توزيع نيروهای طراحي در تيرها و ستونها اغلب اختالف زيادی

الف) قبل از اصالح )مهاربند معمولی(
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با زلزلۀ حقيقي محتمل دارند .اين اختالفها در محاسبات به
متمرکز شدن خرابي زلزله در طبقات ضعيف ميانجامد .محل
تمرکز خرابيها حتي بيشتر از ظرفيت شکلپذيری در
مهاربندهای مرسوم و اتصاالتشان است .بعالوه کمانش جانبي در
مهاربندهای معمولي ممکن است سبب خرابيهای قابل توجه در
اعضای غيرسازهای شود.
در واکنش به اين مشاهدات و نگرانيها ،طراحي لرزهای قاب-
های مهاربندی شده در دهۀ  90به طور قابل مالحظهای تغيير
يافت و مفهوم قابهای با مهاربند ويژه مطرح شد[ .]13[،]12از
ميان پيکربندیهای جديد ،به طور قابل مالحظهای ،تحقيقات
برای بهبود عملکرد قابهای مهاربندی شدۀ هم محور معمولي
صورت گرفت[ .]11همچنين از مهاربندهای ويژهای که دارای
رفتار ترکيبي[ ،]14فلز جاری شونده[ ،]15به کارگيری مواد با
عملکرد باال[ ]16و يا از اصطکاک و ميرايي ويسکوز[ ]17بهره
ميبردند ،استفادۀ فراوان گرديد .با شناخت بيشتر رفتار و روش
عملکرد مهاربندهای کمانشتاب ،استفاده از آنها افزايش يافت .در
اين نوع ،يک غالف فوالدی ،از کمانش آن تحت بارهای محوری
جلوگيری ميکند که باعث افزايش باربری مهاربند مي
شود(شکل-1ب) .طبق تحقيقات انجام شده ،مهاربندهای کمانش
تاب با عضو محصور کنندۀ خارجي را ميتوان به  3دسته تقسيم
بندی نمود )1( :محصور شدن هستۀ جاری شونده توسط عضو
قوطي شکل پر شده از بتن يا مالت[]19[،]18؛ ( )2محصور
شدن هستۀ جاری شونده به وسيلۀ پانل بتني يا بتن مسلح[-]20
[]22؛ ( )3محصور شدن هستۀ جاری شونده با اعضای تمام
فوالدی[]27[-]23؛ که مورد آخر را مهاربندهای کمانشتاب تمام
فوالدی مينامند.
هدف اين پژوهش معرفي و مطالعۀ آزمايشگاهي نوع جديدی
از مهاربندهای کمانشتاب تمام فوالدی است که دارای ويژگي-
هايي از جمله سبکي ،راحتي در ساخت ،امکان بازبيني هسته
پس از وارد شدن بار نسبت به نوع معمولي است
.

ب) بعد از اصالح )مهاربند کمانشتاب(
شكل( :)1منحنیهای رفتاری عضو مهاری
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 -2مشخصات مدل
در اين نوع مهاربند مانند ديگر مهاربندهای کمانشتاب
متداول ،اصليترين عضو باربر و جاذب انرژی ،هسته است بنابراين
ميتوان گفت که شکل و جزئيات هستۀ مهاربندی که بيشترين
کارايي و جذب انرژی را داشته باشد تقريباً مهمترين بخش کار
است از اين رو بيشترين توجه معطوف به رفتار مناسب هسته
است .هستۀ اين نوع مهاربند به صورت يک ورق نازک با ضخامت
 5ميليمتر در داخل غالفي فوالدی است که در اينجا برای غالف
از دو عضو قوطي شکل با ابعاد  120x 60x 4سانتيمتر به طول
 115سانتيمتر در باال و پائين مقطع هسته استفاده ميشود.
جزئيات بيشتر مربوط به اندازۀ قسمتهای مختلف هسته ،در
شکل( )2آورده شده است.
همانطور که از شکل( )2مشخص است ،هسته را ميتوان به
 4بخش مجزا تقسيم نمود .اين بخشها به ترتيب شامل قسمت
اتصال ،قسمت تبديلي ،بخش جاذب انرژی و قسمت بزرگ شدۀ
وسط هستند .سطح مقطع هسته در قسمت جذب کنندۀ انرژی
مهاربند طوری در نظر گرفته شده که در آن کاهشي حدود %50
سطح مقطع کل را داشته باشد .در حقيقت مي توان گفت اين
قسمتها نقش فيوزهايي که کنترل کننده و هدايتگر قسمت
جاری شوندۀ هسته مهاربند هستند را ايفا ميکنند تا ديگر
قسمتهای مهاربند در حالت االستيک باقي بمانند.

شكل( :)2اندازههای هستۀ S-BRB
6

 -1 -2آزمایش کشش
قبل از انجام آزمايش بر روی نمونههای اصلي 3 ،آزمايش
کشش انجام شد .هدف از انجام اينکار بدست آوردن مقادير تنش
و کرنش حد نهايي و حد جاری شدن و مدول االستيسيتۀ فوالد
مورد استفاده در نمونههای اصلي مهاربندهای کمانشتاب است.
بر اساس اين آزمايشها ،نمودار تنش-کرنش نشان داده شده در
زير برای فوالد مورد استفاده بدست آمد.

دوره چهل و شش ،شماره  ،2زمستان 1393

شكل( :)3نتایج آزمایشهای کشش انجام شده بر روی
 3نمونۀ استاندارد

 -3مراحل ساخت
با توجه به تجربيات آزمايشهای گذشته که ساخت همزمان
نمونهها باعث عدم توسعه و بهبود عملکرد آنها ميشد و همچنين
محدود بودن تعداد نمونهها و امکانات در اين پژوهش ،بنای کار
بر اين نهاده شد که هر نمونه پس از ساخت ،آزمايش و با بررسي
و مشخص شدن معايب آن از اين اطالعات در جهت بهبود نمونۀ
بعدی استفاده گردد .بر اين اساس فرم نمونهها و جزييات آنها،
نمونه به نمونه تغيير و توسعه يافت .برخي از اين تغييرات را مي
توان در تصاوير مربوط به شکل( )4ديد.
در نمونۀ اول با توجه به محاسبات تئوری و فرضهای صورت
گرفته پيش از انجام آزمايش ،هسته و اعضای محصورکننده
مهاربند بدون هيچگونه قطعۀ اضافيايي سرهم شده و با جوش به
يکديگر متصل شدند که در نتيجه با مشخص شدن مشکالت آن
در نمونههای بعد مجبور به ايجاد اصالحاتي شديم .در نمونۀ دوم
برای رفع کمانش قسمت اتصالي ،قطعات مستطيل شکلي به
طول  5و ارتفاع  4سانتيمتر با جوش به آن متصل گرديد که با
ديدن دوبارۀ ضعف در اين ناحيه ،در دو نمونۀ بعد نيز از قطعات
قويتر و با طول بيشتری بهره گرفته شد .پس از تقويت اين
قسمت و مرتفع شدن تقريبي مسائل آن ،ديده شد که قوطيهای
محصورکننده توان جلوگيری از کمانش موضعي در ابتدای ناحيۀ
جاری شونده را ندارند به همين دليل در دو نمونۀ آخر تالشها
برای رفع اين مشکل صورت گرفت که در نهايت برای تقويت آنها
قطعاتي ناودانيشکل ساخته شدند که تفاوتشان در اين دو نمونه
در طول آنها است.
 -4پروتكلهای بار وارده
يکي از اهداف اين پژوهش تحقيقاتي عالوه بر بررسي رفتار
اين نوع مهاربند کمانشتاب ،مقايسۀ نتايج بدست آمده از آن با
نتايج حاصله از آزمايش قبلي انجام شده در پژوهشگاه بينالمللي
زلزلهشناسي و مهندسي زلزله بر روی مهاربندهای کمانشتاب
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محصور در غالف بتني بوده است .برای اين منظور بارگذاری
انتخابي برای مهاربندهای مورد آزمايش عالوه بر دارا بودن شرايط
جديد آئيننامۀ  AISC 2005برای مهاربندهای کمانشتاب،
طوری در نظر گرفته شد که رفتار بدست آمده از مهاربند تا
حدود زيادی شبيه رفتار نمونههای مورد آزمون قبلي باشد .با
توجه به مطالب گفته شده ،حالت کلي بارگذاری انتخابي برای
مهاربندها عبارتند از:
 6 .1دور بارگذاری با تغيير شکل متناظر با δby
 4 .2دور بارگذاری با تغيير شکل متناظر با 0/5 δbm

نمونۀ اول

نمونۀ سوم

نمونۀ پنجم

متناظر با 1/0 δbm

 4 .3دور بارگذاری با تغيير شکل
 2 .4دور بارگذاری با تغيير شکل متناظر با 1/5 δbm
 2 .5دور بارگذاری با تغيير شکل متناظر با 2/0 δbm
 2 .6دور بارگذاری با تغيير شکل متناظر با 1/0 δbm
 :δbyتغييرمکان محوری نمونه متناظر با اولين تسليم در
کشش
 :δbmتغييرمکان محوری نمونه متناظر با تغييرمکان نسبي
طبقه %1

نمونۀ دوم

نمونۀ جهارم

نمونۀ ششم

شكل( :)4تغییرات ایجاد شده در نمونهها در جهت بهبود عملكرد مهاربند
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شكل( :)5پروتكل بار با δbm=2/5cm

در ابتدای آزمايش با توجه به مقادير بدست آمده از تحليل-
های عددی برای مهاربندها و مشخصات غيرخطي فوالد تصور
ميشد که مهاربندها بتوانند تا مقاومت نهايي ،بار تحمل کرده و
جذب انرژی بااليي داشته باشند از اينرو پروتکل بار وارده بر 4
نمونۀ اول با تغييرمکان نسبي طبقۀ  2/5سانتيمتر در نظر گرفته
شد(شکل( ))5اما در ادامه با مشاهدۀ مشکالت بوجود آمده و عدم
رفتار مناسب نمونهها تصميم بر آن شد که عامل متناظر با
تغييرمکان نسبي طبقه برای  2نمونۀ آخر در حدود  2/5برابر
کوچکتر در نظر گرفته شود که البته اين مقدار بسيار نزديکتر به
ميزان واقعي تغييرمکان نسبي توصيه شده در آئيننامههای
طراحي است .مطابق توضيحات ،برای نمونههای آخر مهاربندهای
کمانشتاب اصالح شده تغييرمکان متناظر با تغييرمکان نسبي
طبقه برابر  0/9سانتيمتر اختيار شد (شکل(.))6
 -5بررسی کلی و مقایسه نتایج آزمایشها
در اين تحقيق پس از انجام مطالعات کافي و اطالع از نتايج
تحقيقات صورت گرفته در ديگر نقاط دنيا ،روند ساخت و آزمايش
بصورت مرحله به مرحله انجام شد بدينصورت که ابتدا هر نمونه
ساخته شد و بعد از انجام آزمايش و به منظور مشاهدۀ مشکالت
بوقوع پيوسته در آن باز ميشد و با توجه به تجربيات حاصله،
اقدام به شروع ساخت نمونه بعد ميشد که اينکار تا نمونه آخر
ادامه داشت .با وجود وقتگير و پر زحمت شدن روند آزمايش،
نتايج حاصله نشان از مؤثر بودن روش انتخابي ،حل مسائل قابل
وقوع در مهاربند و همچنين امکان اصالح آنها در نمونههای بعدی
را داشت.
يکي از معايب مهاربندهای کمانشتاب معمول که از يک
غالف و مالت داخل آن برای جلوگيری از کمانش هسته استفاده
ميشود ،صرف زمان زياد ساخت برای مقاومشدن مالت است.
همچنين کنترل کيفيت اين مهاربندها کاری مشکل است.
تحقيق حاضر مبتني بر مطالعه روی مهاربندهای کمانشتاب
تمام فوالدی به منظور دستيابي به اين دانش فني و بوميسازی
آن در کشور برای رفع نيازهای داخلي و خارجي است که برای
رسيدن به اين اهداف برنامهريزیايي برای مطالعۀ عددی و
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شكل( :)6پروتكل بار با δbm=0/9cm

آزمايشگاهي اين محصول کامالً جديد و انحصاری صورت گرفت.
در آزمايشهای انجام شده تمام نمونهها به جز نمونۀ دوم
رفتاری بسيار خوب و در حد انتظار از خود نشان دادند که در
نمونه شمارۀ  2پس از انجام اصالحات و انجام دوباره آزمايش با
پروتکل بار دوم ،رفتار نسبتاً خوبي را از خود نشان داد .بهطور
کلي ميتوان گفت در نمونههای مورد نظر ،فرم خرابي غالب
کمانش قسمت ابتدايي در ناحيۀ اتصالي در نزديک فک دستگاه
يونيورسال بود که اين مسئله در چند نمونۀ اوليه به خوبي به
چشم ميخورد اما در نمونههای آخر چون تمرکز بيشتری بر روی
رفع اين مشکل نهاده شد ،در نتيجه فرم خرابي تا حدودی تغيير
کرد ولي در هر صورت اينگونه ميتوان گفت که فرم گسيختگي
کلي در همه نمونهها ،کمانش موضعي خارج از صفحۀ هسته
است .هيچکدام از نمونهها به دليل استفاده از اعضای
محصورکننده با ممان اينرسي باال و نيز به دليل طول کم ،مشکل
کمانش کلي نداشتند اما به دليل ضخامت کم اين قوطيها يا
تقويت ناکافي در بعضي قسمتها و يا ضعيف نمودن آنها در
قسمتهای اتصالي به دليل ايجاد شيار برای عبور عضو صليبي،
کمانش موضعي به حالت خرابي همه نمونهها تبديل شد .در
نمونه شمارۀ  2به دليل ترس از آسيب رسيدن به دستگاه،
فاصلهايي در حدود يک سانتيمتر به عنوان فاصله 7بين عضو
صليبي و فکها در نظر گرفته شد که به دليل تاب موجود در
ورق هسته اين عامل موجب خرابي آن و از دست رفتن اين نمونه
شد .در نمونههای آخر نيز که تقريباً ميتوان گفت نسبت به بقيه
دارای فرم خرابي بهتری بودند ،باز هم کمانش موضعي عامل
خرابي بود با اين تفاوت که در آنها به دليل تدابير انديشيده شده،
اين کمانش موضعي به داخل ناحيۀ جاریشوندۀ هسته کشيده
شد .منحنيهای نيرو در برابر تغييرمکان مهاربندها در شکل()7
آورده شدهاند .برای مقايسۀ بهتر نمونههای مختلف با يکديگر
نمودارهای جذب انرژی آنها نيز آورده شده .اين نمودار کمک
فراواني به درک بهتر رفتار و ميزان جذب انرژی هر نمونه در
مقايسه با نمونههای ديگر ميتواند بدهد چون به عنوان مثال
پروتکل بار در برخي نمونهها با بقيه تفاوت دارد از اينرو فقط
تکيه بر دادههای منحني نيرو -تغييرمکان يا منحني شکلپذيری
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فريدون اربابي ،معين تبرک

يا ديگر پارامترها نميتواند درک درستي از رفتار هر کدام نسبت
به بقيه بدهد.
با دقت در منحنيهای فوق ديده شد که رفتار نمونهها به
ترتيب نسبت به نمونههای قبلي رفتهرفته بهتر ميشوند که اين
مسئله را ميتوان ناشي از درک درست اشکاالت موجود و انتخاب
روش مناسب برای رفع و حل آن دانست .همچنين مقدار انرژی
جذب شده بطور کلي در هر کدام از نمونهها نسبت به نمونۀ قبلي
افزايش داشت اما اين مسئله بطور مطلق نبود چون در بعضي
حتي با وجود تدابير انديشيده شده ،کاهش نيز ديده شد که به
عنوان مثال اين کاهش در نمونههای دوم و ششم به چشم مي-
خورد.
 -6نتیجهگیری
سيستم مهاربندهای کمانشتابِ معمول عالوه بر مزايای
فراوان دچار مشکالتي از قبيل وزن زياد و يا دست نيافتن به
رفتار ايدهآل و موردنظر در حين آزمايشها بود .زيرا به دليل
وجود بتن و از بين رفتن فاصلهای به عنوان گپ 7در طول هسته،
فلز و بتن با يکديگر در تماس قرار گرفته و موجب بوجود آمدن
حالتهای خرابي ناخواستهايي در اين نوع مهاربندها ميشوند به
همين دليل استفاده از نوع جديدی از اين مهاربندهای کمانش-
تاب که تماماً از فوالد باشند ،8مطرح گرديد .نوآوری اين مدل
پيشنهادی در سبکي ،سادگي اجرا ،نداشتن جزئيات زياد و نيز

بازرسي و در صورت سالم بودن دوباره با جوشدادن ناحيۀ باز
شده از اين عضو استفاده نمود.
در نهايت ميتوان خالصۀ نتايج حاصله را بصورت زير بيان
کرد:
 -1با توجه به جذب انرژی باالی اين نوع مهاربند ،تقريباً
ميتوان از جذب بيشترين مقدار نيروی زلزله توسط اين اعضا
اطمينان حاصل نمود که اين امر سبب به حداقل رسيدن آسيب-
های وارده به اعضای ديگر از جمله تيرها و ستونها و باقيماندن
در ناحيۀ االستيک خواهد شد ولي برای بررسي مقدار اين جذب
انرژی و درصد آن و دانستن عملکرد درست آنها بايد آزمايش-
هايي در قاب نيز انجام شود.
 -2با توجه به تئوریهای مقاومت مصالح در صورت محبوس
بودن اعضا فشاری ،ظرفيت باربری حدود  %10به دليل سخت-
شدگي افزايش مييابد که نتايج بدست آمده گواه اين موضوع
هستند.
 -3به دليل برابری تقريبي نيروهای کششي و فشاری در اين
نوع مهاربند ،امکان تشکيل مفاصل محوری در آنها وجود دارد که
اين موضوع باعث ميگردد در مقايسه با قابهای خمشي که
مفاصل خمشي پالستيک در آنها بيشتر بصورت موضعي تشکيل
ميشوند ،امکان خستگي کمتر و استهالک انرژی بيشتری برای
عضو وجود داشته باشد.
 -4نتايج آزمايشهای صورت گرفته نشان دادند يکي از

شكل( :)7منحنیهای نیرو-تغییرمكان مهاربندهای کمانشتاب مورد آزمایش

داشتن دو ناحيۀ فيوز مانند به منظور کنترل و محدود کردن
قسمت جاریشونده است .همچنين در اين مدل به منظور
بازرسي هسته پس از اعمال بار به آن ،ميتوان با بريدن جوش
يک طرف ،بدون ايجاد جابجاييهای ناخواسته در هسته ،آن را
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اصليترين مشکالت موجود در اين نوع مهاربندها مسئلۀ کمانش
موضعي آنهاست ولي در مهاربندهای کمانشتاب محصور در
غالف بتني به دليل استفاده از بتن به عنوان يک عضو
محصورکنندۀ جانبي با ممان اينرسي و سختي باال ،اين امر
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کمانشتاب در کشور با امکانات موجود ميسر است و نيازی به
.استفاده از مواد و مصالح گرانقيمت و وارداتي نيست
تقدیر و تشكر
اين پژوهش در پژوهشگاه بينالمللي زلزلهشناسي و مهندسي
 در قالب پاياننامه1390 ) در پاييز و زمستانIIEES( زلزله
 در اينجا الزم ميدانم از همه.کارشناسي ارشد انجام پذيرفت
کساني که در به انجام رساندن اين کار تحقيقاتي بنده را ياری
نمودند مراتب سپاسگذاری خود را اعالم دارم عليالخصوص
جناب آقای پروفسور اربابي که همواره با پيشنهادات ارزنده
. تشکر ميکنم،اينجانب را در انجام اين کار راهنمايي نمودند
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