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  شیت کنترل خیز دراز مدت تیر بتنی افزار اکسلسنجی نتایج نرمصحت

  مقدمه •

 با نتایج حاصل از براي یک مثال مشابه افزار، در ادامه نتایج حاصل از اکسلجهت اطمینان از صحت نتایج نرم
  مقایسه شده است. SAFEافزار نرم

  شرح مسئله •

  بصورت زیر تعریف شده است:و اکسل  SAFEمشخصات مصالح در 

  

  و اکسل بصورت زیر تعریف شده است: SAFEابعاد تیر در 
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  و اکسل بصورت زیر تعریف شده است: SAFEمشخصات آرماتور در 

  
 

  نتیجه تحلیل •

نتایج لنگر وسط دهانه براي تیر دو سر مفصل براي دو حالت بار کل و بار دائم  SAFEافزار پس از تحلیل نرم
  گردد.استخراج شده و به اکسل وارد می

  و اکسل بصورت زیر است: SAFEمقادیر لنگرهاي خمشی در 
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  مقایسه نتایج •

افزار تحت اکسل محاسبه شده و مطابق و نرم SAFEافزار قدرتمند مقدار افتادگی دراز مدت تیر توسط نرم
  شکل زیر انطباق خوبی بین آنها وجود دارد.

  

  میلیمتر 9/26برابر  SAFEمقدار افتادگی محاسبه شده توسط 

  

  

  میلیمتر 9/25مقدار افتادگی محاسبه شده توسط اکسل برابر 

  

  باشد.این میزان خطا کامال پذیرفته شده میباشد که ) می%3میلیمتر ( 1گردد مقدار اختالف برابر مشاهده می
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  ، محصول زیر براي شما مناسب است:دنبال آموزش هستید هادالدر در خصوص خیز دراز مدت اگر 

 " مهندسی نظام دستورالعمل طبق بر بتنی دالهاي در مدت دراز افتادگی اضافه محاسبه نحوه "

https://goo.gl/IJ25tE 

  

  کمال تشکر و قدردانی را Struc Techگروه 

 انتخاب شما دارد.از 

در مورد این  هاي ارزشمند خود راخواهشمند است نظرات و دیدگاه
  محصول با ما از طرق زیر در میان بگذارید:

 StrucTech.irنوشتن کامنت در بخش نظرات صفحه محصول در وبسایت  •

  info@structech.irایمیل به آدرس:  •

 09212209573تماس با بخش پشتیبانی به شماره:  •

 structechsupport@ارسال پیام به پشتیبانی تلگرام به آدرس:  •

 structechارسال دایرکت به اینستاگرام به آدرس:  •

 structech.irارسال پیام فیسبوك به نشانی صفحه:  •

 vosooq@struc.techبه آدرس:  StrucTechبه مدیر ایمیل  •

  کنید. دنبالبراي اطالع از مقاالت و محصوالت جدید، صفحه اینستاگرام را 
 www.instagram.com/structech   

  براي دریافت لینک مقاالت و محصوالت در کانال تلگرام عضو شوید.
 www.telegram.me/structech    

  براي اطالع از اخبار و رویدادهاي وبسایت به صفحه فیسبوك بپیوندید.
 www.facebook.com/structech.ir   
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