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 با تحلیل پارامترهای مؤثر بر آن بینی دقیق مقاومت نوارهای برشی پرفوبوندپیش
 

 امیر حسینی راد
واحد نور ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دانشجوی کارشناسی ارشد سازه  

amirhosseinirad@yahoo.com 

 

بین نیک محمد پور ایمان  

واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسالمی گروه عمران، ،مجتمع فنیدانشکده تحصیالت تکمیلی و  استادیار  

nikbin@iaurasht.ac.ir 

 
الیه -گیر پرفوبونداتصال برشسازی یک سیستم مرکب مقاله حاضر به بررسی مطالعه آزمایشگاهی و مدل

 اتصالهدف از این تحقیق بررسی طیف وسیعی از عوامل موثر در مقاومت نهایی بتون پرداخته است. 

مناسب جهت پیش بینی  و ارائه روشی سازیبا استفاده از تست آزمایشگاهی و مدل گیر پرفوبوندبرش

گیر پارامترهای مورد بررسی شامل ضخامت اتصال برش .باشدمی گیر پرفوبوندمقاومت اتصال برش

های گیر پرفوبوند، قطر سوراخهای اتصال برشگیر پرفوبوند، تعداد سوراختفاع اتصال برشپرفوبوند، ار

گیر پرفوبوند در مجاورت یکدیگر، مقاومت فشاری الیه بتون، گیر پرفوبوند، اثر دو اتصال برشاتصال برش

متر تأثیرگذار مهمترین پارا است. گرد تقویتیمساحت مقطع عرضی میله و گرد تقویتیتنش تسلیم میله

گیر پرفوبوند از ضخامت اتصال برشگیر پرفوبوند است. افزایش روی مقاومت سیستم، ضخامت اتصال برش

کند. پارامتر مهم دیگر مقاومت فشاری الیه تقریباً مقاومت را دو برابر می مترمیلی 01متر به میلی 01

، مقاومت سیستم در حدود پیدا کند افزایش MPa 70تا  MPa 30بتون است. وقتی مقاومت فشاری از 

ای مناسب میزان مقاومت سیستم با در نهایت با استفاده از حل تحلیلی و ارائه رابطه شود.بیشتر می 11%

 محاسبه و بیان شد.  %01ماکزیمم خطای 

 

 سافزار المان محدود انسیند، حل تحلیلی، روش المان محدود، نرماتصاالت برشی پرفوبو واژگان کلیدی:
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 مقدمه.  0

 

ها به امری ها و پلانمهای ارتباطی، استفاده از سازه های مرکب در ساختافزون شهرها و همچنین راهبا توجه به توسعه  روز

است. آنچه که در ساخت این نوع سازه های نوین بیش از سایر عوامل حائز اهمیت است، کاهش بار مرده سازه متداول بدل شده

ای درصورتی که بتوان ترکیبی از بتن و فوالد را به نحوی مناسب کنار یکدیگر قرار داد سازهباشد. ایش سرعت ساخت میو افز

تیرهای های مرکب با دال بتنی مسلح، متصل به شاهآمد. اکثر سازههای سودمند هر دو مصالح بدست خواهدمرکب با ویژگی

تیر فوالدی می . مهمترین مشخصه تیرهای مرکب اتصال برشی بین دال بتنی و شاهباشندگاه ساده میفوالدی تیرهای با تکیه

 .(Peter et al, 2006) باشد

های باشد که شامل یک صفحه فوالدی مسطح و سوراخپرفوبوند می هایدهندههای برشی، اتصالدهندهیکی از جدیدترین اتصال

کند و مقاومت الزم در برابر برش را ایجاد می های بتنیکند ریشهها عبور میباشد. بتنی که از این سوراخمتناوب بر روی آن می

های مرکب در جهت قائم نی مانع جداشدگی قسمت بتنی و فوالدی سازهوهای بتکند. همچنین، این ریشهافقی را تامین می

 .(Peter et al, 2006) د نیستشومی های برشی استفادهمیخشوند. بنابراین نیازی به ایجاد قسمت لنگر شکل که در گلمی

 .(Zellner et al, 1987) باشدگیرها مقاومت برشی باال و عملکرد مناسب در فرآیند خستگی میمزیت اصلی این برش

ها میخگیر نوار پرفوبوند برای تیرهای مرکب جهت غلبه بر مشکل شکست گل، مهندسان شرکت آلمانی برش0811سال در 

 هایسوراختعدادی با  یصفحه فوالد شامل رهاگینوع برش نیا. (Peter et al, 2006)را معرفی کردند  تحت بارهای زنده

که  شودمی ها در سوراخ ینوبت های شهیر جادیباعث اها توسط بتون پر شوند، اگر سوراخ .(0)شکل روی آن است  یکنواخت

و اصطکاک  ینوبت های شهیانتقال برش توسط عملکرد توام ر زمیمکان .آوردوجود میمقاومت برشی طولی بین فوالد و بتون به

 ندیباال و عملکرد مناسب در فرآ یمقاومت برش رهاگی برش نیا یاصل تی. مزردگیین صورت موو بت یصفحه فوالد نیب

 های، کاربرد داشته و  تنشهای کامپوزیتالخصوص عرشهدر سازه های مرکب علی  هایی ستمیس نیچن .باشد یم یخستگ

 .ابندی می توسعه بتن درپرفوبوند(  یرهاگی همان برش ای متناوب ) هاییتوسط سوراخ یافق یبرش

 

 
 )الف(                                                             )ب(

 های گل میخی سنتی )ب( اتصال دهنده پرفوبوند)الف( اتصال دهنده – 0 شکل
 

 ,Oguejiofor et al) نیو حس فوریاوگوج سطپرفوبوند تو رگی با سر گرد و برش های خیگل م نیب یشگاهیآزما سهیمقا کی

با سر گرد دارند و در ادامه مطالعات  های خینسبت به گل م یشتریپرفوبوند دوام ب رگی نشان داد که نوار برش (1992

شد،  یپرفوبوند بررس رگی نوار برش یبرش تیموثر در ظرف یاد پارامترهاتعد (Oguejiofor et al, 1994) نیو حس فوریاوگوج

گزارش شده   یاینشان دادند. مزا تیکامپوز یرهایرا در ت ندنوار پرفوبو یریکاربرد پذ (Veldanda et al, 1992) نیوالندا و حس

مراحل  یدر ط یمنیاخت و بهبود اس نهیدر هز ییصرفه جو س،یتحت بار سرو یلغزش جزئ ،یبرش های نوع اتصال دهنده نیا
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 یچندان ریتاث یمشبود و در مقاومت خ یبه تار خنث کیکه نزد ر،یت یبر حذف بال فوقان یمبن ایدهیا ایساخت بود. در استرال

شکل شد  I ریت یبال فوقان یجوش شده بر رو رگینوار برش نیگزیشکل جا T ریسوراخ ها در جان ت هینداشت، ارائه شد و تعب

(Roberts et al, 1995). 

بینی رفتار غیر خطی نوار شود که هنوز مدل تحلیلی مناسبی جهت پیشهای گذشتگان اینگونه دریافت میدر بررسی پژوهش

های مورد بینی کند. در روشگیر پرفوبوند در یک سیستم مرکب پیشنهاد نشده است که با دقت قابل قبولی مدل را پیشبرش

دست ، یک تحلیل جامع سه بعدی برای اینگونه اتصاالت بهANSYSافزار تحلیل المان محدود در نرمبررسی با استفاده از 

ها جهت تحلیل رفتار سیستم بسیار مناسب و دارای دقت قابل قبولی هستند اما جهت بهینه آمده است. هر چند این مدل

دست آوردن معادالت حاکم بر آن است. در و بهسازی سیستم نسبت به پارامترهای مورد بررسی نیاز به مدلسازی سیستم 

بینی رفتار مدل پرداخته شده است و با توسعه یک مدل مناسب در شبکه عصبی روشی دیگر با استفاده از شبکه عصبی به پیش

بینی توان به این نکته اشاره نمود که جهت پیشدر بیانی دیگر می بینی رفتار سیستم گزارش شده است.ای برای پیشرابطه

به بررسی اثر تداخلی این  نسبت به پارامترهای تأثیر گذار بایست عالوه بر مدلسازی دقیق سیستمدقیق رفتار سیستم می

هایی برای فهمیدن تأثیر چندین در مطالعه حاضر تالش مقاومت سیستم پرداخت.پارامترها روی هم و تأثیر آن در میزان 

برشی پرفوبوند سیستم مرکب انجام شده است، و بهترین روش برای افزایش مقاومت این ای و مقاومت پارامتر روی رفتار سازه

ها پیشنهاد شده است. این هدف با استفاده از تغییر هرکدام از پارامترهای مورد بررسی و بازخورد آن روی مقاومت کل سیستم

 سیستم انجام شده است. 

 

 برشی پرفوبوند تبینی مقاومت اتصاالمدل تحلیلی برای پیش.  1

 

. روش کار به این صورت باشدای مناسب برای تحلیل سیستم مدنظر میسازی و یافتن رابطهبا توجه به بخش قبل ضرورت مدل

آید. سپس سیستم به دست میباشد که ابتدا سیستم مناسب طراحی شده و مشخصات هندسی، ابعاد و خواص مکانیکی آن می

ای غیر خطی شود. سپس مدل مناسب جهت بررسی رفتار سازهجهت ارزیابی قرار داده می در دستگاه تست فشار استاندارد

 آید. در ادامه به این موضوع پرداخته شده است.سیستم به دست می

-، دو نوار پرفوبوند که به دولبه تیر فوالدی جوش شده است تحت تست فشار قرار می(1شکل ) با استفاده از تست آزمایشگاهی

اند های بتون از قسمت تحتانی ثابت شدهگیر پرفوبوند در داخل بتون قرار گرفته است و الیه(. در این حالت برش1ل گیرد )شک

-شود. تست فشار یک ارزیابی استاندارد از مقاومت این سیستم مرکب میتیر فوالدی اعمال میسپس بار به قسمت باالی شاه

 .(Valente et al, 2004) , (Valente et al, 2007)باشد 

 

 
 (ج)                           )ب(                                                                        )الف(                                         

 بتون
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 فشار استاندارد)ج( دستگاه تست  )الف( اتصال پرفوبوند )ب( نمونه مورد آزمایش – 1 شکل

 

الیه بتون بررسی شده -مقاومت سیستم مرکب اتصال پرفوبوند تأثیر چندین پارامتر روی (Al-Darzi et al, 2007) در مرجع

شود، نوار پرفوبوند با سه حفره، دو حفره و تک حفره. در این است. در این مطالعه موردی سه تیپ هر بار در نظر گرفته می

شود. جهت بررسی مقاومت برشی اتصال سیستم استفاده می ANSYSافزار حدود غیرخطی توسط نرمروش از تحلیل المان م

ها روی نوار پرفوبوند، ضخامت نوار پرفوبوند، ارتفاع اتصال پرفوبوند، مقاومت فشاری پارامترهای مورد بررسی شامل تعداد حفره

. در هر حالت آزمایش پارامتر (Al-Darzi et al, 2007)گردهای تقویتی فوالدی استالیه بتن و مساحت مقطع عرضی میله

آید. دست میای سیستم مرکب بهشوند. در نهایت مقاومت سازهمورد بررسی متغیر و سایر پارامترها ثابت در نظر گرفته می

لت تست مقایسه شده است و دارای انطباق خوبی با مقادیر حا (Valente et al, 2004)نتایج به دست آمده با مرجع 

 Valente et)است  4الیه بتون( مطابق شکل -آزمایشگاهی است. مشخصات نمونه مورد آزمایش )سیستم مرکب اتصال پرفوبوند

al, 2004). 
 

 

 
 الیه بتون-مشخصات نمونه مورد آزمایش یک سیستم مرکب اتصال پرفوبوند - 3شکل 

 

، بستری مناسب جهت شبیه سازی رفتار سیستم در حالت سه ANSYSل المان محدود افزار تحلیهر چند استفاده از نرم

سازی سیستم و یافتن روابط مناسب و حاکم بر سیستم مورد مطالعه امری اجتناب کند اما ضرورت مدلبعدی را فراهم می

وی هم و تأثیر آن در مقاومت سیستم جهت بررسی اثر پارامترها بر مقاومت سیستم، اثر برهم کنش پارامترها بر ر است.ناپذیر 

تواند مقاومت سیستم باشد( نسبت به پارامترهای سیستم نیاز به استفاده از روابط تابع هدف )که در اینجا میو بهینه کردن 

 حاکم داریم.

جهت ای اتصال برشی پرفوبوند رابطه (Eurocode, 1994)براساس تست آزمایشگاهی  (Oguejiofor et al, 1994) مرجع

 ( بیان کرد:0ارزیابی مقاومت این اتصال مطابق رابطه )

 

رابطه )0(                                                                

  

به ترتیب مقاومت برشی نامی اتصال پرفوبوند بر حسب  و  ، ، ، ، ، ، ( پارامترهای 0در رابطه )

ها در اتصال برشی پرفوبوند، ارتفاع اتصال برشی متر، تعداد سوراخهای اتصال برشی پرفوبوند بر حسب میلینیوتون، قطر سوراخ

متر، مقاومت فشاری بتون بر حسب مگاپاسکال، تنش یلیمتر، ضخامت اتصال برشی پرفوبوند بر حسب مپرفوبوند بر حسب میلی

گرد فوالدی تقویتی در الیه سیمان بر گرد فوالدی تقویتی در الیه سیمان بر حسب مگاپاسکال و مساحت کلی میلهتسلیم میله

 متر مربع است.حسب میلی

تر برای یافتن مقاومت مطابق ای عمومیهرابط (Eurocode, 2004)نیز بر مبنای تست تجربی  (Medberry et al, 2004)مرجع 

 ( بیان کرد:1رابطه )
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  رابطه )1(                                  

 

متر و ن بر حسب میلیمتر، طول الیه بتوبه ترتیب ضخامت الیه بتون بر حسب میلی و  ، ، ( پارامترهای 1در رابطه )

 متر است.تیر فوالدی بر حسب میلیمتر و طول تماس بین بتون و لبه شاهتیر فوالدی بر حسب میلیعرض لبه شاه

 (Eurocode, 2004)( و از نتایج تست تجربی 0نیز برای ارزیابی مقاومت، برمبنای رابطه ) (Verissimo et al, 2006)مرجع 

 ( را بیان کرد:3رابطه )

 

 رابطه )3(                  

 های اتصال پرفوبوند است.مساحت بتون در سوراخ ( پارامتر 3در رابطه )

 پیشنهاد کرد: 4مدلی مطابق رابطه  (Al-Darzi et al, 2007)مرجع 

 

 رابطه )4(       

 

 کند.در سوراخ اتصال برشی پرفوبوند را بیان می مساحت بتون ( پارامتر 4در رابطه )

( 5بینی تداخل هر سوراخ روی مقاومت اتصال برشی پفوبوند مطابق رابطه )ای برای پیشرابطه(Vianna et al, 2009)مرجع 

 بیان کرد:

 

رابطه )5(                                                                                              

     

متر، ضخامت اتصال برشی پرفوبوند بر حسب ها بر حسب میلیبه ترتیب قطر سوراخ و  ، ( پارامترهای 5در رابطه )

 متر و مقاومت فشاری بتون بر حسب مگاپاسکال است.میلی

با بررسی آزمایشگاهی دو اتصال پرفوبوند که در مجاورت هم با یک فاصله محوری  (Marecek et al, 2004)سرانجام ، مرجع 

( برای یافتن مقاومت کلی بیان کند. این مقاومت کلی از مقاومت هر اتصال برشی 1( و )6ای مطابق )قرار داشتند توانست رابطه

 باشد.ها کمتر میسود و از مجموع آنپرفوبوند محاسبه می

 

         رابطه )6(                                                                                                                 

 رابطه )1(                                                                                                

 

 متر است.میزان فاصله محوری دو نوار برشی پرفوبوند از هم بر حسب میلی b( پارامتر 6رابطه ) در

الیه بتون پرداخته شد. تست فشار -ای مرکب اتصال برشی پرفوبونددر این بخش به بررسی و مطالعه بر روی سیستم سازه

فی سیستم است. توضیحات مفصلی از تست اینگونه ، مناسبترین روش جهت ارزیابی کمی و کی(Eurocode, 2004)استاندارد 

تحلیل مناسبی با استفاده از روش المان  ارائه شده است. (Valente, 2007)سیستم ها با روش استاندارد تست فشار در مرجع 

 های مناسبی بر سیستم مذکور بدست آمد. جهتسازیارائه شد. از مطالعه گذشتگان مدل ANSYSافزار محدود تحت نرم

ایشگاهی نیاز به بررسی یک نمونه است که در بخش بعد ارائه شده است. در بینی مدل و ارزیابی آن با نتایج تست آزمپیش
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بایست مهمنرین پارامترها ای غیر خطی سیستم میضمن قابل ذکر است که با بررسی پارامترهای مختلف بر عملکرد سازه

 بینی سیستم پرداخته شده است.ادامه به ارائه پاسخ سیستم و بهترین مدل جهت پیشمعین شوند. در 

 

 با حل تحلیلی مقایسه نتیجه تست آزمایشگاهیمطالعه پارامتریک و .  3

 

کنند که افزایش بیان می یی تحلیلها، تمامی مدلهای تحلیلی موجودنتیجه گیری عمومی و مشترک بین مدلبه عنوان یک 

موجود است  0و جدول  (4)شود. نتایج تست آزمایشگاهی در شکل ها منجر به افزایش مقاومت اتصال پرفوبوند میراختعداد سو

(Candido-Martins et al, 2010) .( دریافت می4همانطور که از شکل )ها در نوار پرفوبوند میزان شود با افزایش تعداد سوراخ

درصد میزان افزایش مقاومت برای نوار پرفوبوند با یک  0یابد. با رجوع به جدول تواند تحمل کند افزایش میمقاومتی که می

 باشد.می %15و  %01، %01، %8سوراخ، دو سوراخ، سه سوراخ و چهار سوراخ به ترتیب برابر 

 

 
 (Candido-Martins et al, 2010) آنهای اتصال پرفوبوند روی میزان مقاومت تحمل شده توسط اثر تعداد سوراخ - 4 شکل

 

با  (Al-Darzi et al, 2007) گیر پرفوبوند، مرجعها در مقاومت نوار برشبا توجه به نتیجه مشاهده شده در تأثیر تعداد سوراخ

قاط میزان کرنش )در نتیجه تنش( در نکند که گونه بیان میسازی و بررسی رفتار سیستم به روش المان محدود نیز اینمدل

ترین لبه حفره بسیار شدید است و توزیع کرنش در حالتی که سه حفره وجود دارد دارای یکنواختی مرزی بین بتون و پایین

 (.5باشد، مطابق شکل )مناسبی می

 
 (Candido-Martins et al, 2010)گیر پرفوبوند های روی نوار برشدرصد میزان افزایش مقاومت بر اساس تعداد سوراخ - 1 جدول

 4 3 1 0 هاتعداد سوراخ

 15 01 01 8 درصد افزایش مقاومت )%(

 

کند. در مقایسه با ( جهت پیش بینی مقاومت استفاده می0از معادله ) (Oguejiofor et al, 1994)مدل پیشنهاد شده در مرجع 

بینی شده شود که مقدار پیشاینگونه دریافت می (Candido-Martins et al, 2010) ,(Vianna et al, 2009)تست آزمایشگاهی 

متغیر است. این  %31تا  %04مقاومت براساس مدل خیلی بیشتر از مقدار تست آزمایشگاهی است. این خطای محاسبات بین 

از . (Medberry et al, 2002) مدل جهت پیش بینی مدل مناسب و قابل اطمینانی نیست. مدل پیشنهاد شده به وسیله مرجع
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(، مقدار مقاومت بیشتر از مقدار تست 0کند که این مدل نیز همانند رابطه )( جهت پیش بینی مقاومت استفاده می1رابطه )

 ( است. 0کند. این مدل نیز دارای دقت مطلوبی نیست و محدوده خطای آن مشابه رابطه )آزمایشگاهی محاسبه می

 

 
 حالت سه حفره، دو حفره و تک حفرهالیه بتون در -نش در سیستم مرکب اتصال پرفوندتوزیع کر 5شکل 

 

 Verissio et)و مدل مرجع   (Candido-Martins et al, 2010) ,(Vianna et al, 2009)مقایسه بین نتیجه تست آزمایشگاهی 

al, 2006) ( به3که از رابطه )( مقدار 3اقعی است. هر چند باز هم در رابطه )آید نشان دهنده تخمین منطقی از بار ودست می

-( دارای دقت بهتری می1( و )0بینی شده بیشتر از تست آزمایشگاهی است ولی خطای آن نسبت به دو رابطه )مقاومت پیش

 بینی این مدل قابل اعتماد نیست.باشد. اما به هر حال پیش

کند، میزان مقاومت بینی مقاومت استفاده می( برای پیش4بطه )که از را (Al-Darzi et al, 2007) در مدل پیشنهادی مرجع

-باشد که نسبت به مدلمی %01بینی شده بیشتر از مقدار تست آزمایشگاهی است. اما ماکزیمم خطای این مدل حدود پیش

. در مدل باشدهای قبلی دارای درجه اطمینان بهتری است. در کل این مدل هر چند دقیق نیست اما قابل اعتماد می

برابر بیشتر از مقدار  5/6شود نیز میزان مقاومت را تا محاسبه می 5که از رابطه  (Yoshitaka et al, 2001) پیشنهادی مرجع

که به بررسی اثر دو اتصال پرفوبوند که در  (Marecek et al, 2004)کند. در مدل پیشنهادی مرجع آزمایشگاهی بیان می

ی قرار داشتند روی مقاومت کلی پرداخته است، دارای انطباق خوبی با مدل آزمایشگاهی مجاورت هم با یک فاصله محور

(Candido-Martins et al, 2010)  محاسبه شده است. %6است. خطای این مدل در حدود 

  

 
 نمودار مقاومت سیستم در مقابل ضخامت نوار پرفوند – 6 شکل

 

به ترتیب اثر  1و  1، 6های در شکل سازی و بررسی رفتار سیستم به روش المان محدودبا مدل (Al-Darzi et al, 2007) مرجع

اثر مقاومت فشاری الیه بتون  8ضخامت، ارتفاع و قطر حفره نوار پرفوبوند روی مقاومت سیستم را بررسی کرده است. در شکل 
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گرد تقویتی و تغییر مساحت مقطع عرضی اثر تنش تسلیم میله به ترتیب 00و  01های مورد بررسی قرار گرفته است. در شکل

 گرد تقویتی مورد بررسی قرار گرفته است.میله

 
 نمودار مقاومت سیستم در مقابل ارتفاع نوار پرفوند - 1 شکل

 

یر پرفوبوند به دست آمده است. با گبا فرض ثابت بودن تمام پارامترهای حاکم بر سیستم غیر از ضخامت اتصال برش 6شکل 

 011متر یک افزایش میلی 01متر به میلی 01گیر پرفوبوند از شود که افزایش ضخامت اتصال برشفهمیده می 6بررسی شکل 

این نکته دریافت  0و جدول  5با شکل  6درصدی را در مقاومت سیستم به همراه دارد. با مقایسه نتیجه به دست آمده از شکل 

گیر پرفوبوند در مقاومت سیستم مرکب بیشتر از ایجاد حفره است. این در ود که تأثیر افزایش ضخامت اتصال برششمی

 یابد.افزایش می %15حالیست که با ایجاد چهار حفره به جای تک حفره مقاومت سیستم مرکب فقط 

 

 
 ه نوار پرفوندنمودار مقاومت سیستم در مقابل قطر حفر - 1 شکل
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شود. این در گیر پرفوبوند بر مقاومت سیستم دیده میای مشابه اثر افزایش ضخامت اتصال برشنیز نتیجه 1و  1های در شکل

گیر های اتصال برشگیر پرفوبوند و قطر سوراخحالیست که این اثر افزایشی مقاومت نسبت به پارامترهای ارتفاع اتصال برش

 1تا  6های گیر پرفوبوند بر مقاومت سیستم است. با این حال هنوز نتایج شکلاثر افزایش ضخامت اتصال برشپرفوبوند کمتر از 
 

 
 نمودار مقاومت سیستم در مقابل مقاومت فشاری بتن - 9 شکل

 

 
 گرد فوالدی تقویتیمیلهنمودار مقاومت سیستم در مقابل مساحت مقطع عرضی  - 01 شکل

 

-گیر پرفوبوند نسبت به تعداد سوراخهای اتصال برشنشان دهنده موثرتر بودن تأثیر پارامترهای ضخامت، ارتفاع و قطر سوراخ

  گیر پرفوبوند است.های اتصال برش

ینجا متذکر شد این است که توان در اای که میاثر مقاومت فشاری الیه بتون مورد بررسی قرار گرفته است. نکته 8در شکل 

تولید بتون سبک وزن با مقاومت فشاری باال، قابل مقایسه با بتن معمولی، امکان پذیر است. برای تولید بتون سبک وزن 

مقاومت باال، استفاده تز مصالح سبک وزن با مقاومت فشاری باالتر و سیمان مقاومت باال نیاز است. همانطور که در این شکل 

باشد. اما در گیر پرفوبوند بسیار بیشتر و قابل توجه میها در اتصال برشد اثر این پارامتر نیز نسبت به تعداد سوراخشودیده می
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گیر پرفوبوند مهمترین پارامتر تأثیرگذار در شود که همچنان ضخامت اتصال برشاینگونه دریافت می 6مقایسه با نمودار 

  مقاومت سیستم است.

گرد تقویتی مورد بررسی گرد تقویتی و تغییر مساحت مقطع عرضی میلهبه ترتیب اثر تنش تسلیم میله 00و  01های در شکل

گرد تقویتی بر مقاومت سیستم شود اثر افزایش مساحت مقطع عرضی میلهها دریافت میقرار گرفته است. همانطور که از شکل

گر میزان اثر نشانکه به ترتیب  8و شکل  6ثر در مقایسه با شکل نسبت به اثر افزایش تنش تسلیم آن بسیار بیشتر است. این ا

گیر پرفوبوند و اثر افزایش مقاومت فشاری بتون بر مقاومت سیستم است کمتر بوده ولی به نوبه افزایش ضحامت اتصال برش

 دهد.خود مقاومت سیستم را تحت تأثیر قرار می

 

 
 گرد فوالدی تقویتیومت سیستم در مقابل تنش تسلیم میلهنمودار مقا - 00 شکل

 
 

 نتیجه گیری.  4

به بررسی اثر تغییر پارامترهای حاکم بر مقاومت سیستم پرداخته شد. نکته قابل ذکر این است که در هر مورد  مقاله در این

افزار با روش المان محدود در نرم های انجام شدهبررسی کلیه پارامترها به جزء پارامتر مورد بررسی ثابت فرض شدند.

ANSYS های صورت گرفته و روابط به دست آمده حاکم بر سیستم پرداخته سازیانجام شد. در قسمتی دیگر به بررسی مدل

بینی بهتری نسبت به سایر روابط در پیش ارائه شد دارای دقت (Al-Darzi et al, 2007)که توسط مرجع  4شد. در نهایت رابطه 

جهت  4ها دارای دقت مطلوب نیستند، اما استفاده از رابطه سازیغیرخطی سیستم به دست آمد. هر چند این مدل رفتار

 دستیابی به پاسخی منطقی پذیرفته است.

شود که مهمترین پارامتر تأثیر گذار روی مقاومت اینگونه دریافت می 00-4های با توجه به نمودارهای بدست آمده در شکل

، ضخامت اتصال پرفوبوند است. دو پارامتر مهم دیگر شامل مقاومت فشاری بتون و مقدار سطح مقطع عرضی سیستم مرکب

 گرد تقویتی است.میله

-بینی کند، احساس میتوان گفت ارائه مدلی مناسبتر و با دقتر که بتواند مقاومت سیستم را با خطای کمتری پیشدر ادامه می

شود. به جهت پیچیده بودن روابط غیر خطی حاکم بر سیستم و مصنوعی نیز توصیه می شبکه های عصبیشود. استفاده از 

ها کمک کنند. توانند به توسعه تحلیل این سیستمهای عصبی مصنوعی میهزینه سنگین محاسبات با متدهای کالسیک، شبکه

متر مورد بررسی دارای مقدار متغیر بوده و های صورت گرفته در حالتی بررسی شدند که تنها پاراتوان گفت تحلیلدر ادامه می
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باشد اما از ها میگونه سیستمشدند. هر چند این روش در ابتدا نیاز توسعه تحلیل اینسایر پارامترهای سیستم ثابت فرض می

همچون اثر تداخل این پارامترها بر هم و تأثیر آن بر مقاومت سیستم نباید غافل بود. استفاده از متدهای عددی مناسب 

 شود.ها و دستیابی به مدلی دقیق توصیه میرگرسیون غیرخطی به پیشرفت توسعه این سیستم
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