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:سخنرانی عنوان  

 بتن های سازه در (Interface Shear Transfer) ای صفحه برش انتقال ارزیابی

 پل طراحی استانداردهای در موجود مدل تصحیح برای آماری ای رویه ارایه و مسلح

 ۱۳:۳0 ساعت  ۱۳9۷ ماه اردیبهشت  ۳۱  دوشنبه زمان:

 عمران مهندسی دانشکده تئاتر آمفی محل:

 شده ایجاد مسلح، بتن نخورده ترک های نمونه روی یافته انتشار و شده انجام های تست نتایج از ها داده پایگاه یک

 در موجود  (Interface Shear Transfer) ای صفحه برشی انتقال مدل صحت ارزیابی برای ها داده گاهپای این. است

 ارزیابی، این طریق از. شد استفاده CSA A23.3 و ،AASHTO LRFD، Eurocode 2 شامل پل، طراحی استانداردهای

 ترتیب به مذکور استانداردهای از شده محاسبه اسمی های ظرفیت به ها نمونه ازمایش از شده پیدا های ظرفیت نسبت

 متغیرهای به کاری محافظه درجه بودند، کارانه محافظه میانگین بصورت نتایج اگرچه .بود ٨٣/٢ و ،٩٣/١ ،٤٩/١ با برابر

 برای مثال، عنوان به. رددا بستگی بتنی نمونه ابعاد و برشی، صفحه آرماتور مقدار بتن، فشاری مقاومت قبیل از طراحی

. می باشد ترین پایین LRFD در کاری محافظه درجه ،است مگاپاسکال ٦٠ از کمتر آنها فشاری مقاومت که هایی تست

 برآورد را ای صفحه برش انتقال مقاومت تا شد ایجاد مصنوعی هوش شبکه مدل یک مذکور، های داده پایگاه از استفاده با

 ترین مهم تا رسید انجام به حساسیت آنالیز یک حاصله، نتایج از. کند

 این بر. شوند مشخص ای، صفحه برش انتقال برای طراحی پارامترهای

 مشخص طراحی پارامتر موثرترین عنوان به بتن فشاری مقاومت اساس،

 به تا شد گرفته بکار نیز چندگانه خطی رگرسیون آنالیز یک سپس،. شد

 نتایج اساس بر. کند کمک ای صفحه برش انتقال از جدید مدلی توسعه

 شامل مستقیم بصورت  (PM) شده ارایه مدل طراحی، استاندردهای در موجود های مدل خالف بر و حساسیت آنالیز

 طراحی، استانداردهای در موجود های مدل با مقایسه در شده ارایه مدل بعالوه،. باشد می بتن فشاری مقاومت پارامتر

 .باشد می طراحی پارامترهای بازه روی بر باالتری صحت هماهنگ درجات دارای

 


