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مروری بر روشهای محاسبات برش طراحی
ستونهای بتنآرمه در قابهای خمشی ویژه
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به همراه بررسی مدل تشدید برش ستونها

ACI 318 (احتماالً) در ویرایش آتی از

Column Mean Shear Force Response Envelopes
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چکیده
برش طراحی ستونها در قابهای خمشی ویژه براساس  ACI 318-19مطابق با تصویر زیر محاسبه میشود .استاندارد ACI 318-19

حداقل مقدار برش طراحی ستونها را مقدار نیروی برشی حاصل از تحلیل ارتجاعی براساس  ASCE 7تجویز میکند ( .)Vcodeاین
استاندارد در ادامه دو رویکرد مختلف از مکانیزمها ،برای محاسبه برش لرزهای ارائه میدهد .برش نظیر با "مکانیزم ستون" و برش
نظیر با "مکانیزم تیرهای متصل شده به گره اتصال" ،محاسبه شده و حداقل مقدار حاصل از این دو روش انتخاب میشود ،لذا در
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نهایت برش طراحی توسط این استاندارد به صورت مقابل خواهد بود:
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) ) VDesign = max Vcode , min (VACI 318( A) ,VACI 318( B

مقدار غالب براساس این مدل معموالً برش نظیر با مکانیزم تیرهای متصل شده به گره اتصال میباشد .لیکن  ACI 318-19ضابطهای

در مورد توزیع لنگر بین ستونهای متصل شده به گره اتصال ارائه نکرده و روند محاسبات را به قضاوت مهندسی واگذار کرده است.
نتایج مطالعات آزمایشگاهی و عددی در سیستم قابهای خمشی ویژه نشان میدهد که برش طراحی ستونها که از مکانیزم شدن
تیرها محاسبه میشود کامالً اشتباه بوده و بایستی اجتناب شود (مستقل از روش انتخابی برای توزیع لنگر خمشی تیرها بین
ستونهای متصل به گره اتصال) .روشهای پیشنهادی محققین برای برش طراحی ستونها تقریباً شبیه به روند محاسبه برش
طراحی دیوارهای برشی بوده که شامل ضریب تشدید اضافه مقاومت ،ضریب تشدید دینامیکی به عالوه اثرات موقعیت ستون است.

RC Column Design Shear in SMRF, According to ACI 318-19
))Beam Hinging (VACI 318 (B

))Column Hinging (VACI 318 (A

? = M col

Pu

+
M pr
, B Column Moments

ir

−
pr , A

M

Column Moments

Ve

M pr ,top

n

n

slope=shear

slope=shear
+
M pr
,B

? = M col

(From Analysis )Vcode

−
M pr
,A

M pr ,bottom

Ve

Pu

www
n

Performance-Based Seismic Design & Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings

چکیده
این مقاله بخشی از فصل سوم (تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی) جزوه طراحی عملکردی و بهسازی لرزهای میباشد .بخشی از

تفسیرهای نتایج تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی این جزوه در این مقاله گنجانده شده است .مراجع اصلی جزوه برای تحلیل
تاریخچه زمانی غیرخطی در زیر ارائه شده است .جزوه کامل فصل سوم در آینده نزدیک به صورت کامل منتشر خواهد شد.
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اثرات اضافه مقاومت در تسلیم خمشی ستونها
معموالً مقاومت واقعی المانها و سیستمهای سازهای ،بیش از مقادیری است که استانداردها به صورت اسمی تجویز میکنند .اضافه
مقاومت مازاد بر طراحی الزاماً به نفع سازه نبوده و میتواند مکانیزمهای عملکردی فرضی در ابتدای طراحی را به صورت قابل
مالحظه تغییر دهد .به صورت کلی اضافه مقاومت را میتوان به سه بخش زیر تقسیم کرد:
-1اضافه مقاومتهای طراحی
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مدلهای طراحی استانداردها معموالً دارای حاشیه ایمنی قابل مالحظه میباشد همچنین استانداردها از ضرائب کاهش مقاومت و ضرائب افزایش بار استفاده
میکنند .این موارد باعث میشود "مقاومت واقعی" در برابر" بارهای واقعی وارده" بیشتر باشد.
-2اضافه مقاومت مصالح

معمو الً مقاومت واقعی مصالح ،میتواند نسبت به مقاومت اسمی فرض طراحی مقادیر بیشتری داشته باشد .مصالح آرماتورهای طولی به دلیل سخت شوندگی
مجدد میتوانند تنشهای بسیار بزرگتر از حد تسلیم را تحمل کنند .این موارد باعث میشود "مقاومت واقعی" بیش از مقدار فرض طراحی باشد.
-3اضافه مقاومت سازهای

معموالً در روند طراحی نرمافزاری ،مقادیر DCRها (رِیشیوها) به مقدار  1/0بسته نمیشوند لذا ممکن مقدار این ضریب در یک المان در حدود  0/7باشد .برای
اجرایی شدن طراح ،مقادیر آرماتورها و ابعاد المانها تیپبندی میشوند .آرماتورهای دال میتوانند در مقاومت خمشی منفی تیرهای بتنی مشارکت داشته و
باعث افزایش مقاومت خمشی تیرها شوند که این مورد معمو الً در روند طراحی لرزهای شبیهسازی نمیشود .این موارد باعث میشود مقدار "مقاومت واقعی"
بیش از مقدار فرض طراحی شود.

بخش کوچکی از این اضافه مقاومتها در محدوده رفتار ارتجاعی مصالح بوده و بخش اعظمی از آنها در محدوده رفتار غیرارتجاعی
خودش را نشان میدهد .با توجه به این که تحلیلهای تجویزی توانایی شبیهسازی بخش غیرخطی مصالح را ندارند بنابراین اضافه
مقاومتهای بخش غیرخطی بایستی به نحو مناسبی
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ir

Vy
Vs

حدبرشتسلیمکاملوحداکثرظرفیتجانبیسازه 3 V3 = Vy

= )  (redundancy, strainhardening

www

0
حدبرشتشکیلاولینمفصلپالستیک V2 = Vs
Vs
ABI

(
size
,

)
=
حدبرشطراحیتجویزیسازه
0
= =V
W

Vd

Deformation
قدرتی ینگجه ،جواد "جزوه طراحی عملکردی و بهسازی لرزهای" ،طراح حرفهای ساختمان .1400

R

d

2

V1

1

Lateral Load

در روند طراحی لرزهای وارد شوند .در غیر این

Performance-Based Seismic Design & Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings

اثرات اضافه مقاومت در تسلیم خمشی ستونها
در سال  1987یک تحقیق آزمایشگاهی توسط بهرام شهروز و جک میلی در دانشگاه کالیفرنیا برکلی برروی سیستم قاب
خمشی ویژه انجام شده است .ساختمان  6طبقه با مقیاس یک چهارم که در طبقه چهارم عقب روی دارد ضوابط UBC-
 1983و ) ACI 318-83 (1983را اغنا میکند .برای طراحی تیرهای خمشی از مشارکت دال در وجه کششی تیر صرفه نظر
شده است .ساختمان مذکور به روی میز لرزان تحت زلزله تک مولفه مقیاس شده در راستای عقب روی قرار گرفته که حداکثر
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نسبت دریفت به میزان  %1/6ثبت شده است .در ادامه ساختمان تحت زلزله تک مولفهای دیگری با زاویه  45درجه نسبت به
راستای عقب روی نیز قرار گرفت که این بار حداکثر نسبت دریفت به میزان  %3/3ثبت شد.

Jack P. Moehle
Professor at the University of
California, Berkeley
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Bahram M. Shahrooz
Professor at the University of Cincinnati
Cincinnati, Ohio, United States
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Shahrooz, B. and Moehle, J. (1987), "Experimental Study of Seismic Response of RC Setback Buildings." Report No. UCB/EERC-87/16. 360 pp.
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اثرات اضافه مقاومت در تسلیم خمشی ستونها
شکل زیر تاریخچه کرنش سنجهای آرماتورهای طولی تیرها و ستونها را در محلهای مشخص شده نشان میدهد (شهروز و میلی
 .)1987با وجود رعایت ضابطه تیر ضعیف – ستون قوی ،تسلیم خمشی در ستونها مشاهده میشود (براساس نتایج کرنش
سنجهای شماره  9و  10که به ترتیب حدود 1/0و  1/3کرنش تسلیم را نشان میدهند) .بنابراین رعایت ضابطه تیر-ضعیف ستون
قوی الزاماً به معنی عدم تسلیم خمشی ستونها در روند باربری لرزهای نمیباشد .آرماتور تحتانی تیر  ،B1کرنشهای بیش از  3برابر
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تسلیم تجربه میکند ،همیچنین آرماتور تحتانی تیر  ،B2از کرنش تسلیم فراتر میروند .این در حالی است که آرماتورهای فوقانی هر
دو تیر تسلیم نشده و کرنش به مراتب پایینتری را تجربه میکنند .به عبارت بهتر ،هر دو تیر مقاومت تسلیم خمشی مثبت را تجربه
کرده و به مقاومت تسلیم خمشی منفی خود نمیرسند .دلیل این اتفاق مشارکت میلگردهای مهارشده دال در افزایش مقاومت
خمشی منفی تیر میباشد .افزایش مقاومت خمشی تیر ،موجب افزایش لنگر خمشی ستون شده و در نهایت تسلیم خمشی ستون را
سبب میشود .نتایج این تحقیق نشان میدهد که الزاماً در تیرهای خمشی بر اتصال ،تسلیم خمشی مثبت و منفی به صورت همزمان
رخ نمیدهد.
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Shahrooz, B. and Moehle, J. (1987), "Experimental Study of Seismic Response of RC Setback Buildings." Report No. UCB/EERC-87/16. 360 pp.
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اثرات اضافه مقاومت در تسلیم خمشی ستونها

مطابق با تحقیقات قبلی ،رعایت ضابطه تیر ضعیف-ستون قوی در قابهای خمشی ویژه الزاماً به معنی عدم تسلیم ستونها
نمیباشد .یکی از دالیل تسلیم خمشی ستونها در قابهای خمشی ویژه ،اضافه مقاومت خمشی در تیرهای بتنآرمه میباشد .مطابق
با توضیحات قبلی اضافه مقاومت خمشی تیرها از  -1افزایش ابعاد تیرها مازاد بر نیاز مقاومتی  -2مشارکت میلگردهای مهار شده
دال در مقاومت خمشی تیر  -3اضافه مقاومت مصالح و سخت شوندگی کرنشی ،ناشی میشود .الزم به ذکر است اضافه مقاومت
مصالح در ستون نیز وجود دارد بنابراین گزینه  3توسط اضافه مقاومت مصالح ستون جبران خواهد شد .در هر صورت گزینه  1و 2
میتوانند باعث تسلیم جزئی در ستون شوند .اضافه مقاومت تیرها عالوه بر اینکه منجر به تسلیم ستون خواهد شد ،میزان نیروی
برشی ستونها را نیز افزایش میدهد .حتی اگر اضافه مقاومت خمشی در تیرها ناچیز باشد به دلیل تغییرات لحظهای در الگوی بار
جانبی ساختمان در روند بارگذاری واقعی زلزله ،تسلیم خمشی ستونها در ارتفاع ساختمان گریز ناپذیر میباشد .در زیر نمونهای از
مکانیزم ترکیبی تیر-ستون در قاب خمشی ویژه نشان داده شده است (بر گرفته از کتاب "طراحی لرزهای ساختمانهای بتنآرمه"،
جک میلی)2014 ،
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Moehle, J. P.(2014). Seismic design of reinforced concrete buildings,McGraw-Hill Education, New York,NY, pp. 760.
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اثرات اضافه مقاومت در تسلیم خمشی ستونها
مکانیزمهای مختلف در قابهای خمشی ،وابستگی شدیدی به الگوی بار جانبی دارند .به دلیل تغییر الگوی بار
جانبی در حین بارگذاری لرزهای ،مکانیزمهای تسلیم قاب خمشی نیز با زمان تغییر میکنند .لیکن مکانیزمهای
که فروریزش کلی را سبب میشوند قابل تشخیص هستند .در یک تحقیق ()Haselton and Deierlein 2008
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تعدادی قاب براساس روش رایج طراحی در آمریکا مورد مطالعه قرار گرفت .رکوردهای زلزله مورد استفاده برای
این تحقیق به حد فروریزش یا همان زلزله  MCEمقیاس شدهاند .تصاویر زیر مربوط به ساختمانهایی است که
در تمامی دهانههای آنها قاب خمشی وجود دارد .اگرچه توزیع مفاصل پالستیک در قسمت اعظم ارتفاع ساختمان
شکل میگیرد ،لیکن مکانیزمهای فروریزش فقط شامل طبقات پایین میباشد .گسترش توزیع مفاصل پالستیک
در بخشهای بیشتری از ساختمان را میتوان با افزایش نسبت مقاومت ستونها به تیرها تامین
کرد .لیکن برای ساختمانهای بلندتر مکانیزم فروریزش حاکم بر طراحی ،کماکان متمرکز در
طبقات پایین ساختمان خواهد بود.
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Gregory G. Deierlein

Curt Haselton

Professor at the Stanford University

Professor at the California
State University Chico

Haselton, C.B., and G.D. Deierlein (2008). Assessing Seismic Collapse Safety of Modern Reinforced Concrete Moment-Frame
Buildings, PEER 2007/08, University of California, Berkeley, CA, 274 pp.
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اثرات اضافه مقاومت در تسلیم ستونها
اهمیت نسبت مقاومت ستون به تیر را میتوان از دیدگاه احتمال فروریزش نیز مورد ارزیابی قرار
داد .در شکل زیر احتمال فروریزش (برای زلزله  )MCEبرای قاب  4و  12طبقه در مقابل نسبت
مقاومت طراحی ستون به تیر نشان داده شده است .در ساختمان  4طبقه تمامی قابها خمشی
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بوده و در ساختمان  12طبقه قابهای پیرامونی خمشی بوده و قابهای داخلی ثقلی میباشد.
پرواضح است که اثرات افزایش نسبت مقاومت ستون به تیر در قاب  4طبقه بسیار بیشتر از قاب 12
طبقه است .برای قاب  4طبقه نسبت مقاومت  1/0مزیت قابل مالحظهای داشته و بیشتر شدن این

مقدار تاثیر قابل مالحظهای در کاهش احتمال فروریزش ندارد (توجه شود که در قاب  4طبقه همه
قابها لرزهبر میباشند) .نتایج مطالعات نشان میدهد که طراحی قاب پیرامونی  12طبقه با نسبت
مقاومت  1/2ایمنتر خواهد بود.
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Haselton, C.B., and G.D. Deierlein (2008). Assessing Seismic Collapse Safety of Modern Reinforced Concrete Moment-Frame
Buildings, PEER 2007/08, University of California, Berkeley, CA, 274 pp.
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اثرات مودهای باالتر در تسلیم خمشی ستونها
براساس مطالعات آزمایشگاهی و عددی در صفحات قبلی ،نشان داده شد که نسبتهای رایج برای مقاومتهای
ستون به تیر ،مانع از تسلیم خمشی ستونها نخواهد شد .عالوه بر اضافه مقاومتهای مورد بررسی ،پاسخ مودهای
باالتر در قابهای چند طبقه نیز میتواند در تسلیم خمشی ستونهای بتنی تاثیر قابل مالحظهای داشته باشد .در
تحقیق انجام شده توسط کِلی در سال  1974اثرات تغییرات الگوی بارگذاری در زمانهای مختلف تحلیل
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تاریخچه زمانی به خوبی نشان داده شد .توزیع لنگر خمشی در یک ستون مشخص در حالتهای مختلف در شکل
زیر ارائه شده است (این شکل از کتاب "طراحی لرزهای ساختمانهای بتنآرمه" جک میلی ،گرفته شده است).
توزیع سمت چپ مربوط به الگوی بارگذاری طراحی آئین نامه بوده و سایر توزیعها مربوط به زمانهای متخلف از
تحلیل تاریخچه زمانی میباشد که زمان نظیر با هر توزیع در زیر آن درج شده است .پیچیدگی تغییرشکل قابها
تحت اثرات مودهای باالتر سبب میشود تا توزیع لنگر بین ستونهای متصل شده به یک گره اتصال به صورت
نابرابر انجام شود .این مورد به وضوح در زمان  5/48ثانیه برای سقفهای  4و  5مشهود میباشد.
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Kelly, T. (1974). Some Seismic Design Aspects of Multistorey Concrete Frames, Master of Engineering Report, University of
Canterbury, Christchurch, New Zealand, 163 pp.
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اثرات سایر موارد در تسلیم خمشی ستونها
عالوه بر اثرات اضافه مقاومت و اثرات مودهای باالتر ،در صورت تشکیل مفاصل غیرمعکوس شونده در تیرهای
بتنی ،تسلیم ستونها میتواند تحت تاثیر قرار گیرد .در طراحی لرزهای تیرهای بتنآرمه فرض میشود که مفاصل
پالستیک در وجوه اتصال تیر-ستون تشکیل شوند ،باید توجه داشت که الزاماً همواره چنین حالتی رخ نمیدهد.
برای تیرهای با دهانههای بلند یا تیرهای تحت بارهای ثقلی سنگین ،ممکن است تسلیم در نواحی دورتر از بر

irir
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اتصال تیر-ستون رخ دهد .این رویداد مطلوب نمیباشد (چرا؟!!!) و بایستی با طرح مناسبی از بروز آن جلوگیری
گردد .برای مطالعه بیشتر به فصل  12از کتاب "طراحی لرزهای ساختمانهای بتنآرمه" جک میلی مراجعه شود.
تیر با دهانه بلند و بار ثقلی سنگین

تیر عادی

لنگرخمشیتیرتحت
بارهایثقلی
+
M pr

−
M pr

لنگرخمشیکلیتیر
(انتقالبهراست)
+
M pr

−
M pr
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لنگرخمشیکلیتیر
(انتقالبهچپ)
+
M pr

−
M pr

مفاصل پالستیک غیرمعکوس شونده

مفاصل پالستیک معکوس شونده

Performance-Based Seismic Design & Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings
Available Methods for Estimating Seismic Design Shear of RC Column, Ve
:در حال حاضر طراحی برش ستونهای قاب خمشی ویژه در آمریکا براساس دو مرجع مختلف انجام میشود
1- ACI 318-19

2- NIST GCR 16-917-40
هر دو مرجع مقابل طرح برشی با فرض "تشکیل مفاصل پالستیک

www
www

در ابتدا و انتهای ستون" را بیش از اندازه محافظه کارانه تلقی کرده

irir

.و رویکردهای متفاوتی برای محاسبات نیاز برش لرزهای ارائه میکنند
:در ادامه این رویکردها تشریح میگردد

1- Ve According to ACI 318-19
18.7.6.1 Design forces

R18.7.6.1 Design forces

18.7.6.1.1 The design shear force Ve shall be
calculated from considering the maximum
forces that can be generated at the faces of
the joints at each end of the column. These
joint forces shall be calculated using the
maximum probable flexural strengths, Mpr,
at each end of the column associated with
the range of factored axial forces, Pu, acting
on the column. The column shears need not
exceed those calculated from joint strengths
based on Mpr of the beams framing into the
joint. In no case shall Ve be less than the
factored shear calculated by analysis of the
structure.

R18.7.6.1.1 The procedures of 18.6.5.1 also
apply to columns. Above the ground floor, the
moment at a joint may be limited by the flexural
strength of the beams framing into the joint.
Where beams frame into opposite sides of a joint,
the combined strength is the sum of the negative
moment strength of the beam on one side of the
joint and the positive moment strength of the
beam on the other side of the joint. Moment
strengths are to be determined using a strength
reduction factor of 1.0 and reinforcement with an
effective yield stress equal to at least 1.25fy.
Distribution of the combined moment strength of
the beams to the columns above and below the
joint should be based on analysis.

www
(

VDesign = max Vcode , min (VACI 318( A) ,VACI 318( B ) )

)

ir
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1- Ve According to ACI 318-19
مطابق با  ACI 318-19برش لرزهای طراحی برای ستونهای  ،Ve ،SMRFدر هیچ موردی نبایستی کمتر از مقدار برش ضریبدار

محاسبه شده براساس ( ASCE 7تحلیل دینامیکی طیفی یا تحلیل استاتیکی معادل) باشد .در ادامه ،ضوابط مقاومت برشی مورد
نیاز ،الزام میکند تا نیروی برشی طراحی ستون براساس حداکثر نیرویهایی که در دو انتهای ستون (در بَر گره اتصال تیر-ستون)
میتواند تشکیل شود محاسبه گردد .نیروهای گره اتصال براساس بزرگترین مقاومت خمشی محتمل ( )Mpr,cدر هر دو انتهای ستون

www
www
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محاسبه میشود .بزرگترین مقاومت خمشی محتمل ،متناظر با بازه بار محوری ضریبدار در ستون تعیین میشود .این روش (رویکرد
مفصل پالستیک در ستونها) برای محاسبه برش لرزهای ستونهای  ،SMRFدر  ACI 318-19نیز به صورت ضمنی "تخمین بیش
از حد نیاز" تلقی میشود .رویکرد تشکیل مفاصل پالستیک در ستونها برای محاسبه برش لرزهای ،مقادیر آرماتور عرضی را به حدی
تجویز میکند که توجیه اجرایی ندارد .از این رو حداکثر برش ستون که بایستی در طراحی لحاظ گردد زمانی است که تیرهای
اتصال در گره باال و پایین به حداکثر مقاومت خمشی محتمل خود ( )Mpr,bمیرسند .با این حال ،ACI 318-19 ،تصمیمگیری در
مورد توزیع حداکثر لنگر خمشی محتمل تیرها مابین دو ستون باالیی و پایینی گره اتصال را به عهده مهندس میگذارد.

Beam Hinging

Column Hinging

? = M col
Column Moments

Pu
−
M pr
,A

+
M pr
,B

ir

Column Moments

n

slope=shear

? = M col
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slope=shear

+
M pr
,B

M pr ,top

Ve

−
M pr
,A

Ve

M pr ,bottom

Pu
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1- Ve According to ACI 318-19
محاسبه برش طراحی در ستونهای قابهای خمشی ویژه

Column Moments

Pu
M pr ,top

Ve

بتنآرمه با رویکرد تشکیل مفاصل پالستیک در ستونها :
این فرض که  Mpr,cبه طور همزمان در باال و پایین

irir
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ستون ایجاد شود ،ممکن است فوقالعاده محافظه کارانه slope=shear
تلقی گردد ،مخصوصاً زمانی که ستونها به طور قابل
مالحظهای قویتر از تیرها باشند.

M pr ,bottom + M pr ,top

Ve

M pr ,bottom

= ACI 318-19 (A)  Ve

n

Pu

n

Axial force – Bending moment interaction diagram calculated for ϕ=1.0 and
yield stress≥1.25fy
حداکثر مقاومت خمشی محتمل ستون به مقدار بار محوری وابسته
میتوان دامنه تغییرات نیروی محوری مورد انتظار ستون را با
استفاده از ترکیب بارهای ثقلی و زلزله تخمین زد (مطابق با شکل
روبهرو) و بیشترین مقدار  Mpr,cرا از این بازه محاسبه کرد.

ir

Mpr = maximum value of moment
over the range of axial loads

Max. Axial Force, Pu2

www

Range of Axial Force

Min. Axial Force, Pu1

Bending Moment
Range of Mpr,col

Axial Force

میباشد .برای محاسبه حداکثر مقاومت خمشی محتمل در ستونها
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1- Ve According to ACI 318-19
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Column Moments

محاسبه برش طراحی در ستونهای قابهای خمشی ویژه
بتنآرمه با رویکرد تشکیل مفاصل پالستیک در تیرها  :در این
رویکرد فرض میشود تیرهای متصل شده به ستون ،به حداکثر
مقاومت خمشی محتمل خود رسیدهاند (تشکیل مفاصل
پالستیک در تیرها) .بنابراین برای یک گره مشخص ،مقادیر لنگر
وارده از سمت تیرها مشخص بوده و بایستی مقادیر لنگر جذب
شده توسط ستونهای باال و پایین هر گره محاسبه شود .روند
رایج در آمریکا فرض میکند که ستونهای باال و پایین در گره
اتصال هرکدام به یک اندازه از مجموع لنگرهای محتمل تیرها
سهم میبرند .این حالت  B1نامگذاری میشود .برای بررسی
بیشتر این شرایط ،حالت دیگری نیز فرض میشود ،حالتی که در
آن ستونهایی که در باال و پایین ستون مورد نظر قرار دارند هیچ
سهمی از لنگر خمشی محتمل تیرها نمیبرند و کل لنگر تیرها،
جذب ستون مورد نظر میشود .این حالت  B2نامگذاری شده و
به عنوان کران باال برای حالت  B1میباشد.

? = M col , j ,top

M col , j ,bottom + M col , j −1,top
n

) Ve ( B 2) = 2Ve ( B1

= ACI 318-19 (B1)  Ve

n

www

= ACI 318-19 (B2) Ve

? = M col , j −1,top
+
M pr
,b , j −1, right

? = M col , j −1,bottom

−
M pr
,b , j −1,left
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)2- Ve According to NIST GCR 16-917-40 (Beam Hinging
در سال  2008یک مرجع تحت عنوان  NIST GCR 8-917-1توسط  NEHRPمنتشر شد .این
مرجع ،راهنمای بکارگیری ضوابط  ACI 318در طراحی قابهای خمشی ویژه میباشد.
2- NIST GCR 16-917-40

irir
John D. Hooper

2- NIST GCR 8-917-1
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www
Jack P. Moehle

راهنمای طراحی  NISTنکات کلیدی در طراحی سیستمهای  ،SMRFنظیر طراحی خمشی و برشی تیرها و
ستونها ،طراحی اتصاالت تیر-ستون و الزامات مهار را ارائه میکند .ویرایش جدید این مرجع در سال  2016تحت
عنوان  NIST GCR 16-917-40توسط  NEHRPمنتشر شد .هر دو نسخه ،طراحی برشی ستون به وسیله رویکرد
"تشکیل مفصل پالستیک در ستونها" را بسیار محافظه کارانه تلقی میکنند .لیکن این حالت از طراحی را فقط

در "صورت امکان" توصیه میکنند .با این حال ،برای برخی از ستونها ،برش بهدستآمده با این روش بسیار
بیشتر از آن است که توجیه اجرایی داشته باشد ،لذا این مرجع روش محاسباتی جایگزین ارائه میکندNIST .

عنوان میکند :الزم نیست حداکثر برش ستونها بیش از برش نظیر با تشکیل مفاصل پالستیک در تیرها در نظر
گرفته شود (بنابراین  NIST GCR 16-917-40نیز از رویکرد تشکیل مفاصل پالستیک در تیرها استفاده میکند).
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مشکل این روش در توزیع لنگر خمشی بین ستونهای موجود در باال و پایین گره مورد بررسی میباشد .یک
روش رایج ،توزیع حداکثر لنگر خمشی محتمل تیرها ،به نسبت سختی ستونهای باال و پایین گره اتصال یا
تقسیم لنگر مذکور به دو بخش مساوی بین ستونهای نظیر میباشد .نسخه جدیدتر از  NISTعنوان میکند که
هر دو روش توزیع لنگر معرفی شده میتوانند تا حد زیادی در خالف جهت اطمینان باشند.
Moehle JP, Hooper JD (2016): Seismic Design of Reinforced Concrete Special Moment Frames: A
Guide for Practicing Engineers. NEHRP Seismic Design Technical Brief No.1, NIST GCR 16-917-40.
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)2- Ve According to NIST GCR 16-917-40 (Beam Hinging
راهنمای طراحی  ،NISTپیشنهاد میکند مقدار حداکثر برش لرزهای براساس تحلیل ارتجاعی  ASCE 7محاسبه
شده (برش حاصل از تحلیل دینامیکی طیفی )Vcode ،و این مقدار توسط نسبت "اضافه مقاومت تیرها" تشدید شود.

 Vcodeهمان حداقل برش طراحی ستون است که توسط  ACI 318-19معرفی میشود .با توجه به این که معمو الً
بیش از یک تیر به ستون متصل میباشد بنابراین  NISTپیشنهاد میکند از میانگین اضافه مقاومت تیرهای نظیر

irir
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استفاده شود .میانگین ضریب اضافه مقاومت برای تیر شماره  iدر طبقه  jبه صورت زیر محاسبه میشود:
 : Mpr,b,i,jحداکثرمقاومتخمشیمحتملتیرشماره iدرطبقهj

 : Mu,b,i,jلنگرخمشیطراحیتیرشماره iدرطبقهj

 : VcodeحداکثربرشطراحیحاصلازتحلیلدینامیکیطیفیبراساسASCE 7

? = M col ,i ,top

+
M pr
,b ,i , right

)

M pr ,b,i , j
M u ,b ,i , j

−
M pr
,b ,i ,left

? = M col ,i ,bottom

(  m = Average
n

 Ve,col =  m  Vcode
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? = M col ,i −1,top
+
M pr
,b ,i −1, right

−
M pr
,b ,i −1,left

? = M col ,i −1,bottom
Moehle JP, Hooper JD (2016): Seismic Design of Reinforced Concrete Special Moment Frames: A
Guide for Practicing Engineers. NEHRP Seismic Design Technical Brief No.1, NIST GCR 16-917-40.
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3- Ve According to ACI 318-19 Appendix A
Design Verification Using Nonlinear Response History Analysis
روش جایگزین دیگر به عنوان بهترین گزینه ،استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی تحت چندین رکورد زلزله
ورودی و تعیین برش طراحی ستونها براساس نتایج آماری پاسخها میباشد .برای تحلیل تاریخجه زمانی غیرخطی در
ساختمانهای بلند میتوان از پیوست  Aاز استاندارد  ،ACI 318-19فصل  16از استاندارد  ASCE 7-22و TBI
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 2017یا  LATBSDC 2020استفاده کرد.

هدف پیوست  Aاز استاندارد : ACI 318-19
ارائه یک روش مبتنی بر عملکرد برای طراحی لرزهای ساختمانهای بلند (طراحی
لرزهای براساس عملکرد) به عنوان جایگزینی برای روش تجویزی ASCE 7

ACI 318-19
()Appendix A

www

ir
LATBSDC 2020

TBI 2017

ASCE/SEI 7-22

) (FEMA P-1092

()Chapter 16
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3- Ve According to ACI 318-19 Appendix A
Design Verification Using Nonlinear Response History Analysis

)Salesforce Tower, SAN FRANCISCO, CA (61-story
این برج ،اولین ساختمان اداری-تجاری در کالیفرنیاست که براساس طراحی مبتنی بر عملکرد ( )PBSDطراحی
شده است .برج  61طبقه  Salesforceدر شهر سانفرانسیسکو و در نزدیکی پل  Golden Gateبنا شده است.
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این برج با ارتفاع  275متر (براساس آخرین طبقه اشغال شده) بلندترین ساختمان در غرب رودخانه میسیسیپی
است .ارتفاع کل برج  326متر است .این ساختمان دارای سیستم باربر جانبی هسته مرکزی دیوار برشی بوده و
طراحی برشی این دیوارها براساس نتایج تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی بوده و نتایج آن در شکل زیر نشان داده
است.

Maximum Wall Shear Stress
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مدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برکلی
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت ،مودهای باالتر و موقعیت ستون)
ضعفهای مدلهای موجود برای تخمین برش طراحی ستونهای بتنی در قابهای خمشی
ویژه ،محققین دانشگاه کالیفرنیا برکلی را بر آن داشت تا در یک تحقیق جامع به بررسی این
موضوع پرداخته و یک مدل با جزئیات کامل برای پوشش ضعف مذکور ارائه دهند .این تحقیق
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در دو بخش آزمایشگاهی و عددی انجام شده است .بخش آزمایشگاهی مربوط به رفتار لرزهای
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تیرهای بزرگ مقیاس برای ساختمانهای بلند بوده و بخش عددی مربوط تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ساختمانهای بلند با سیستم قاب خمشی ویژه
میباشد .تامین مالی این تحقیق توسط ) CHARLES PANKOW FOUNDATION (CPFانجام شده است .در صفحات بعدی جزئیات تامین مالی این
تحقیق ارائه شده است.

Jack P. Moehle

ir

Marios Panagiotou

Tea Višnjić

www

Visnjic T (2014): Design Considerations for Earthquake-Resistant Reinforced Concrete Special
Moment Frames, Doctoral dissertation, Department of Civil and Environmental Engineering,
University of California, Berkeley, CA.
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Update To Performance-Based Seismic Design Guidelines for Tall Buildings
Tall buildings in regions of high seismicity commonly are designed by performance-based
approaches. These approaches enable the efficient design of buildings that are taller and that use
materials, systems, and devices that might not be permitted under the prescriptive provisions of
building codes. Many of these buildings are designed under the Guidelines for PerformanceBased Seismic Design (PBSD) of Tall Buildings, Version 1.0 (TBI Guidelines, 2010). The TBI
Guidelines were developed under the auspices of the Tall Buildings Initiative of the Pacific
Earthquake Engineering Research Center (PEER). In a rapidly developing engineering field,
however, the TBI Guidelines have become partially out of date. This project will develop, write,
and publish Version 2.0 of the TBI Guidelines, bringing the document fully up to date with current
knowledge.
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(SEAOC)

Performance-Based Seismic Design & Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings
Beam Hoop Reinforcement for Large Beams in Special Moment Resisting
Frames
The tall building design community is in need of a testing program aimed at resolving the
requirements for beam hoop reinforcement necessary to achieve adequate performance in large beams
in special moment resisting frames (SMRF) in seismic environments. Reinforced concrete SMRFs are
a common lateral force resisting system in regions of high seismicity. For tall reinforced concrete
SMRF systems, beam cross sections with depth as large as 4 feet are not uncommon. Amount of
confinement reinforcement for beam plastic hinges is still a matter of discussion, especially for higher
concrete compressive strengths. No test data exist for large members to verify the adequacy of such
hoop layout and spacing in satisfying the large plastic rotation demands for major earthquakes. It is
important to establish the appropriate requirements. The results of this research study will be proposed
for adoption as an ACI 318 code provision that will ensure improved seismic performance of certain
reinforced concrete moment frame buildings.
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American Concrete Institute Concrete Research Council; Concrete
Reinforcing Steel Institute
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مدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برکلی
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت ،مودهای باالتر و موقعیت ستون)
برای مقایسه روشهای ذکر شده با نتایج تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ،چهار ساختمان  10و  20طبقه با سیستم قاب خمشی
ویژه مورد مطالعه عددی قرار گرفته است .در زیر مشخصات ساختمان  10طبقه نشان داده شده است.
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مدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برکلی
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت ،مودهای باالتر و موقعیت ستون)
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تصویر باال نمودار پوش برش ستونها براساس تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی ( 30زلزله مقیاس شده برای زلزله سطح طراحی) در
دو ساختمان  10طبقه  3دهانه ( )A10-3و  20طبقه  4دهانه ( )A20-4را نشان میدهد .برای هر ساختمان ،نمودارها به صورت
مجزا ،ستونهای خارجی و داخلی در پالن را نشان میدهند .تمامی مقادیر نیروهای برشی به مقدار  Ag√f´cنرمال شده استAg .
مساحت کل مقطع ستون و  f´cمقاومت فشاری بتن به  Mpaمیباشد .خطوط خاکستری ،حداکثر برش مربوط به هرکدام از
مولفههای زلزله در تحلیل غیرخطی میباشد .خطوط زرشکی نشان دهنده میانگین برشها برای مولفههای عمود برگسل ( )FNو
موازی با گسل ( )FPمیباشد .عالوه بر این ،مقادیر برش لرزهای محاسبه شده براساس روشهای محاسباتی ارائه شده در صفحات
قبل نیز نشان داده شده است .پر واضح است که برش لرزهای محاسبه شده توسط اغلب روشهای رایج ،نسبت به نتایج تحلیل
تاریخچه زمانی غیرخطی (مقادیر برشی که به هنگام زلزله واقعی رخ میدهد) مقدار کمتری دارند .تنها روش مستنثنی از این الگو،
محاسبات استاندارد  ACI 318-19بر مبنای رویکرد تشکیل مفاصل پالستیک در دو انتهای ستونها میباشد () )ACI 318(Aکه
مطابق با شکل ،به عنوان کران باال برای مقادیر برش ستونها است .این روش برای محاسبه برش لرزهای در ستون داخلی ساختمان
 10طبقه ،نسبت به بقیه روشها بهترین تخمین میباشد (شکل  .)bلیکن در بخش پایینی این ساختمان مقدار تخمین توسط این
روش برای ستون خارجی بسیار محافظه کارانه است .در ستون داخلی ساختمان  20طبقه (شکل  )dروش ) ACI 318 (Aمقدار
برش را بیش از  4برابر نتایج تحلیل تاریخچه زمانی برآورد میکند ،این مقدار برای ستون خارجی ساختمان  20طبقه (شکل )c
بسیار بیشتر هم میباشد .چون در طراحی معمول ،ستونهای خارجی نسبت به داخلی به مقاومت برشی کمتری نیاز دارند .این در
حالی است که همین ستونهای خارجی تحت بارهای فشاری ناشی از واژگونی ،ظرفیت خمشی بزرگی را ایجاد میکنند.
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(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت ،مودهای باالتر و موقعیت ستون)
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روش رایج  B1در  %70ارتفاع ابتدایی هر چهار ساختمان مقدار برش را بسیار کمتر از واقعیت محاسبه میکند .بنابراین بایستی از این روش،
اکیداً اجتناب شود .همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ،راهنمای طراحی  NIST GCR 16-917-40نیز این روش را مردود اعالم کرده است.
روش  B2برای اغلب تحریکهای زمین در تمامی ساختمانها ،تخمینهای محافظه کارانهای ارائه میدهد ،لیکن برای  4طبقه ابتدایی از
ساختمان  10طبقه  3دهانه ،مقدار برش حاصل از  4رکورد زلزله ،بزرگتر از حد برش ارائه شده توسط این روش است (تصویر  .)aبرای 4
ساختمان مورد بررسی ،زمانی که ظرفیت خمشی تیرها در ارتفاع ساختمان یکسان میباشد روش  B2مقدار برش را در یک دوم باالیی
ساختمان سه برابر بیشتر از نتایج تحلیل تخمین میزند .این تخمین بیش از حد ،در ستونهای داخلی ساختمان  20طبقه کامالً مشهود میباشد
(تصویر  .)dهمچنین برای تمامی ساختمانها کامالً واضح میباشد که تخمین روشهای  B1و  B2از الگوی برش ناشی از تحلیل تبعیت نکرده
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و یک الگوی پلکانی تقریباً یکنواخت دارد .با وجود محافظه کاری آشکار روش  ،B2این مدل در قابهای ساختمانی که ابعاد ستونهایشان
یکسان نیست تخمین کمتر از واقعیت نیز دارد .مورد مذکور توسط سایر مراجع نیز تایید میشود .مطالعات پارامتری نشان میدهد ،با افزایش
فزاینده در ابعاد ستونهای خارجی ساختمان ،مقدار برش واقعی ناشی از تحلیل در اکثر ساختمانها بیش از تخمین روش  B2است.

روش پیشنهادی توسط  NISTدر تمامی موارد ،میانگین برش ستون را حداقل  %25کمتر از واقعیت تخمین میزند .با وجود این
ضعف ،از آنجایی که مبنای محاسبات این روش براساس تحلیل دینامیکی طیفی میباشد لذا الگوی پوش برش حاصل از این روش

بیشترین تطابق را با الگوی پوش حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی دارد .این الگو در سایر روشها وجود ندارد.
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مدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برکلی
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت ،مودهای باالتر و موقعیت ستون)
مشابه روند ارائه شده در راهنمای طراحی  ،NISTمدل پیشنهادی برای تخمین برش لرزهای طراحی ستونها نیز ،براساس تشدید
پوش برش حاصل از تحلیل دینامیکی طیفی ( )MRSAمیباشد تا مقادیر حاصله تطابق مناسبی با نتایج تحلیل تاریخچه زمانی
غیرخطی داشته باشد NIST .برای تشدید برش ستون صرفاً از ضریب اضافه مقاومت خمشی المان تیر استفاده میکند ،لیکن در
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این مدل عالوه بر ضریب اضافه مقاومت از ضریب تشدید دینامیکی (به دلیل اثرات مودهای باالتر) و ضریب تغییرات آماری برای
پاسخ تک رکوردهای زلزله (ضریب اصالح صدک) نیز استفاده میشود .مدل پیشنهادی برای برش طراحی ستون ( )Veدر طبقه iام

به صورت زیر است:

 Ve,i = ( v )(v ,i )VeMRSA,i = ( v )(AD  v ,i )VeMRSA,i

: VeMRSA,iبرشستوندرطبقهiامبراساستحلیلدینامیکیطیفیخطی

) : v = f (, AD , v , ضریبتشدیدبرشطبقه
:  vضریبتاثیرموقعیتستوندرتشدیدبرش(ستونداخلییاخارجی)

دراینرابطهدوعاملتاثیرگذار"اضافهمقاومتسازهای" و"پاسخدینامیکی" وجوددارد:

اضافه مقاومت سازهای :
بزرگترین بزرگنمایی در نیروهای برشی در مقایسه با نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی طیفی مربوط به اضافه
مقاومت ذاتی سیستم در طراحی میباشد (در قسمت اول این مقاله موارد تاثیرگذار در اضافه مقاومت تشریح شده
است) .پیامد این اضافه مقاومتها ،افزایش نیروهای داخلی واقعی از جمله برش ستونها ،نسبت به مقادیر فرض
شده در طراحی میباشد.

ir

پاسخ دینامیکی :

www

به هنگام اعمال زلزله واقعی به ساختمان ،مقدار تغییرمکانها و اثرات مودهای باالتر بزرگتر از مواردی است در
روند طراحی عادی تجویز میکند .این تغییرشکلهای تشدید یافته باعث به وجود آمدن نیروهای داخلی بزرگتر
در المانها خواهد شد (بخصوص نیروی برشی ستونهای بتنآرمه در قابهای خمشی ویژه)
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مدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برکلی
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت ،مودهای باالتر و موقعیت ستون)

تشدید برش طبقه برای پوش نیروی برش حاصل

اضافه مقاومت سیستم

)(

اثرات مودهای باالتر

) ( v AD

) (

ضریب طراحی تشدید

ir

برش

طبقه ꞷv

تشدید برش طبقهꞷv ،

ارتفاع طبقه از پایه

اثرات تغییرات پاسخ
در رکوردهای زلزله
(ضریب اصالح صدک)

ارتفاع کل ساختمان /
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از تحلیل دینامیکی طیفی
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مدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برکلی
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت ،مودهای باالتر و موقعیت ستون)

محاسبهپوشبرشطبقاتبراساس مدلوضرائبپیشنهادشده
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مدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برکلی
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت ،مودهای باالتر و موقعیت ستون)

اثرات اضافه مقاومت سازهای : Ω
اضافه مقاومت سازهای ،شبیه به همان اضافه مقاومتی است که راهنمای طراحی  NISTارائه کرده بود .لیکن اضافه مقاومت ارائه
شده توسط راهنمای طراحی  ،NISTکالیبره شده برای اضافه مقاومت خمشی ناشی از تمامی تیرهایی است که متصل به گره اتصال
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متناظر با ستون مورد نظر میباشند .روش پیشنهادی این تحقیق ،یک ضریب اضافه مقاومت واحد برای کل سیستم  SMRFبر
مبنای میانگین اضافه مقاومت خمشی تمامی مفاصل پالستیک در مکانیزم ایدهآل ستون قوی-تیر ضعیف (مکانیزم مفاصل پالستیک
تیرها) میباشد .ضریب اضافه مقاومت  ،Ωبر اساس دو مفصل پالستیک در هر تیر (برای تمامی تیرها) و همچنین مفاصل پالستیک
در پای ستونها در محل اتصال به فونداسیون برای کل سیستم  ،SMRFمحاسبه میشود (این مکانیزم براساس شکل پایین

میباشد)  .بنابراین فرمول محاسبه این ضریب به صورت زیر خواهد بود:

NCol

N Bm

) +  ( M pr ,b ,i + M pr ,b , j
k =1
N Bm

) +  ( M E ,b ,i + M E ,b , j
k =1

ir

pr , c ,base , k

E ,base , c

M
k =1
NCol

M

=

k =1

www

در این جدول مقادیر ضریب اضافه مقاومت براساس راهنمای طراحی  NISTو ضریب اضافه مقاومت براساس فرمول باالیی در هر
چهار ساختمان مورد بررسی محاسبه شده است .ضرائب اضافه مقاومت براساس فرمول پیشنهادی در حدود  %10بزرگتر مقادیر
محاسبه شده توسط مدل  NISTمیباشد.
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مدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برکلی
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت ،مودهای باالتر و موقعیت ستون)

اثرات مودهای باالتر  Ψvو : AD
تشدید پوش برش طبقه در تحلیل دینامیکی طیفی ،به وسیله ضریب اضافه مقاومت سیستم ،نتایج را به نتایج تحلیل
غیرخطی تاریخچه زمانی نزدیک میکند .منحنی خط چین کم رنگ ،پوش برش براساس تحلیل دینامیکی طیفی است و
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خط زرشکی رنگ حاصل ضرب ضریب اضافه مقاومت سیستم در پوش برش ناشی از تحلیل دینامیکی طیفی است .مطابق
با شکل پر واضح است نتایج حاصل از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی (منحنیهای خاکستری رنگ) تمایل به انحراف از
منحنی زرشکی رنگ دارند .این انحراف در بخش باالیی ساختمان کامالً مشهود میباشد .انحراف خطوط خاکستری نسبت
خط زرشکی رنگ اثرات تشدید دینامیکی برش را نشان میدهد .با لحاظ کردن اثرات تشدید دینامیکی به روی پوش
زرشکی رنگ ،پوش خط چین مشکی پر رنگ
حاصل خواهد شد .کماکان برخی از نتایج
رکوردهای زلزله برش بیشتر از این خط چین
مشکی دارند .برای لحاظ کردن اثرات ضریب

تغییرات نتایج (ضریب صدک) میتوان با
انتخاب انحراف از معیار مناسب ،نتایج حاصل
از خط چین مشکی را افزایش داد و در نهایت
به پوش نهائی (خط مشکی رنگ) رسید .خط

ir

مشکی ،پوش بسیار مناسبی برای نتایج
تحلیل تاریخچه زمانی میباشد.
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اثرات مودهای باالتر  Ψvو : AD
اثرات مودهای باالتر در توزیع ممان و برش در قابهای خمشی بلند مرتبه در یک تحقیق ارزشمند در سال  2005توسط پتینگا و
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پریستلی ( )Pettinga, and Priestley 2005ارائه شده است .نتایج حاصل از این تحقیق به صورت صریح در استاندارد بتن نیوزیلند
( )NZS 3101وجود دارد .مدل پتینگا-پریستلی و ضوابط استاندارد نیوزیلند در یک مقاله مجزا منتشر خواهد شد.

سهم اثرات مودهای باالتر در دو نمودار زیر به نحو احسن نشان داده شده است .شکل سمت چپ برای ساختمان  10طبقه  3دهانه
و شکل سمت راست برای ساختمان  20طبقه  4دهانه است .در ابتدا میانگین برش طبقات حاصل از تمامی  30زلزله محاسبه شده

و سپس این مقدار ،تقسیم بر پوش برش تحلیل دینامیکی تشدید شده توسط ضریب اضافه مقاومت شده است .نسبت حاصله در
محور افقی نمودار نشان داده شده و محور قائم نیز ارتفاع نرمال شده ساختمان است.

اثرات تشدید دینامیکی در طبقه هم کف و
بخش باالیی ساختمان کامالً مشهود
میباشد .مقادیر ضریب  ADدر جدول نشان

داده شده است .ضریب  ADبین  1/07و

ir

 1/17نوسان میکند .برای کارهای طراحی
مقدار این ضریب بین  1/2و  1/25توسط
محققین مذکور پیشنهاد میشود.
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مدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برکلی
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت ،مودهای باالتر و موقعیت ستون)

اثرات مودهای باالتر  Ψvو : AD
محور قائم در نمودار زیر میانگین برش تحلیل تاریخچه زمانی تقسیم بر برش دینامیکی طیفی تشدید یافته به

irir

www
www

وسیله  Ωو ضریب  ADمیباشد .محور افقی نیز ارتفاع نرمال شده ساختمان است .پر واضح است که تشدید برش
به وسیله ضرائب  Ωو ضریب  ADدر نصف ارتفاع اولیه ساختمان کفایت میکند و برای طبقات باالتر بایستی از
ضریب تشدید دیگری استفاده شود که در این مدل  Ψvنامیده میشود .این ضریب به صورت خطی از ارتفاع
نصف ساختمان شروع شده و در انتهای ساختمان به مقدار حداکثر خود ( )Ψv,Nمیرسد .بنابراین اثرات تشدید

دینامیکی در این مدل از طریق اعمال دو ضریب  Ψvو  ADتامین میشود .از ارتفاع صفر تا  0.5Hساختمان،
اثرات تشدید دینامیکی از طریق ضریب  ADتامین شده و از ارتفاع  0.5Hتا  Hتوسط ضریب  Ψvپشتیبانی
میشود.
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Normalized story shear amplification for DE level
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مدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برکلی
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت ،مودهای باالتر و موقعیت ستون)

اثرات اصالح صدک:
اعمال ضریب تغییرات به دلیل بازه بزرگ پاسخهای ناشی از تک تک تحلیلهای تاریخچه زمانی:

irir
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با انتخاب مقدار مناسب برای انحراف از معیار میتوان بازه تغییرات پاسخهای تاریخچه زمانی را نیز پوشش داد.
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مدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برکلی
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت ،مودهای باالتر و موقعیت ستون)

اثرات ستونهای خارجی و ستونهای داخلی:
اثرات موقعیت ستون (نسبت ضریب تشدید ستونهای خارجی به ستونهای داخلی)
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شکل زیر نسبت حداکثر برش در ستونهای خارجی به حداکثر برش در ستونهای داخلی براساس تحلیل تاریخچه
زمانی در همه  4ساختمان مورد مطالعه را نشان میدهد (ضریب  .)κvبرای زلزله سطح طراحی مقدار میانگین این
ضریب برابر با  1/1به دست آمده است .قابل توجه است که مقدار این ضریب برای ستونهای طبقه همکف به مقدار
 %30الی  %60بزرگتر از ستونهای طبقه اول میباشد .این مورد به دلیل اندرکنش سینماتیکی افزایش طول تیر سقف
اول با ستونهای هم کف میباشد ( )1st Story Beam Elongationکه موجب افزایش برش در ستونهای خارجی
میشود .با افزایش شدت زلزله و افزایش نیاز تغییرشکلی در تیرها اثرات "افزایش طول تیر" بیشتر هم خواهد شد .با

توجه به اینکه افزایش برش در ستونهای یک اثر سینماتیکی میباشد بنابراین نیازی به افزایش برش االستیک برای
"ستونهای خارجی طبقه همکف" از طریق ضریب  Ωو  χنمیباشد.
 NZS 3101اثرات ازدیاد طول تیرها را در نظر میگیرد و مستلزم آن

Ratio of exterior column shear to
interior column shear for the
archetype buildings at DE hazard level

است که ستونها dتحت تاثیر این پدیده برای نیاز برشی ناشی از تشکیل
مفاصل پالستیک در ستون طراحی شوند .این روش طراحی برشی شبیه
روش ) ACI 318 (Aمیباشد که قبال تشریح شده است .بنابراین روش

ir

) ACI 318 (Aبرای محاسبه نیاز برشی ستونهای خارجی در طبقه
همکف توصیه میشود .برای ستونهای خارجی در سایر طبقات مقدار
ضریب  κv=1.2توصیه میشود .برای ستونهای داخلی  κv=1.0خواهد
بود.
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مدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برکلی
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت ،مودهای باالتر و موقعیت ستون)
خالصه روند گام به گام مدل پیشنهادی برای محاسبه برش طراحی ستونها در قابهای خمشی ویژه:

 -1محاسبه پوش برش ستون ناشی از تحلیل دینامیکی طیفی

irir

 -2محاسبه ضریب اضافه مقاومت سیستم براساس فرمول روبهرو

NCol

N Bm
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) +  ( M pr ,b ,i + M pr ,b , j
k =1
N Bm

) +  ( M E ,b ,i + M E ,b , j
k =1

pr , c ,base , k

E ,base , c

M
k =1
NCol

M

=

k =1

 -3محاسبه اثرات مودهای باالتر با ضرائب  Ψv,N=1.4و  AD=1.25برای زلزله سطح طراحی ()DBE

 -6-5-4انتخاب مقدار انحراف معیار و محاسبه ضرائب  χBو  χNبراساس شکل
روبه رو
 -7محاسبه ضرائب  ꞷv,bو  ꞷv,Nبراساس شکل رو به رو و محاسبه ضریب تشدید
برای هر طبقه

 -8برای ستونهای داخلی مقداربرش حاصل از برش ارتجاعی ،VeMRSA,i ،فقط توسط ضریب  ꞷv,iتشدید خواهد

ir

شد.

www

 Ve,i = (v ,i )VeMRSA,i

 -9برای ستونهای داخلی مقداربرش حاصل از برش ارتجاعی ،VeMRSA,i ،توسط ضریب  ꞷv,iو  κv=1.2تشدید
خواهد شد.

 Ve,i = ( v )(v ,i )VeMRSA,i = 1.2(v ,i )VeMRSA,i
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مدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برکلی
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت ،مودهای باالتر و موقعیت ستون)

مقایسه پوش برش طراحی
با استفاده از مدل تشدید برش ،پوش برش طراحی برای همه ساختمانها تحت زلزله طراحی با انتخاب صدک  98به صورت اشکال

زیر به دست آمده است .عالوه بر مدل  NISTکه قبالً تشریح شد ،مدل  NISTبا استفاده از ضرائب تشدید  AD Ψv,N χ κvتشدید
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شده و نتیجه در اشکال زیر ترسیم شده است .همانطور که مشاهده میشود مدل پیشنهادی در اکثر موارد برش محافظه کارانهای
ارائه میکند .همچنین مدل اصالحی  NISTنیز سطح محافظه کارانه قابل مقایسهای دارد .هر دو مدل پیشنهادی و اصالحی NIST

تخمین کمتری برای ستونهای خارجی همکف ارائه میکنند چون این دو مدل توانایی شبیه سازی ازدیاد طول تیرها را ندارند.
بنابراین برای ستونهای خارجی همکف پیشنهاد میشود از روش ) ACI 318 (Aاستفاده شود.

Performance-Based Seismic Design & Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings

صورت جلسه منتشر شده از  ACI 318در 19 October 2021
ستونهای بتنآرمه در قابهای خمشی ویژه ( ،)SMRFsتحت جنبش قدرتمند زمین متحمل نیروهای برشی عظیمی میشوند.

روشهای کاربردی برای تقریب برش لرزهای در این ستونها ممکن است نسبت به مقدار نیاز لرزهای تحت جنبش قدرتمند زمین در
خالف جهت اطمینان باشد .ضعف برشی مذکور ،ظرفیت تغییرشکل خمشی ستونها را شدیداً کاهش داده و شکست ترد برشی را
محتمل میکند .با توجه به این که شکست برشی ،شکست محوری را نیز به همراه دارد لذا تحت این شرایط ،فروریزش کلی سازه نیز
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محتمل میشود .با توجه به تبعات جبران ناپذیر حاصل از شکست برشی ستونهای بتنآرمه ،یک روش محاسباتی کاربردی و
محافظه کارانه برای برش الزم میباشد .زیرکمیته تدوین ضوابط لرزهای از  ACI 318برای ویرایش جدید از این استاندارد (احتما الً
 )ACI 318-23به تدوین ضابطه مدل تشدید برش ستونها مشغول میباشند Adolfo B. Matamoros .و Saman Ali Abdullah

عضو این کارگروه میباشند .احتماالً مدل پیشنهادی برای تشدید برش ستونها در ویرایش آتی از  ACI 318بر مبنای مدل اخیر
ارائه شده در دانشگاه کالیفرنیا برکلی باشد.

ACI 318 Subcommittee H Meeting – Virtual Fall Convention
Tuesday, 19 October 2021
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Saman Ali Abdullah

Adolfo B. Matamoros
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