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مروری بر روش های محاسبات برش طراحی 

ستون های بتن آرمه در قاب های خمشی ویژه
به همراه بررسی مدل تشدید برش ستون ها

ACI 318در ویرایش آتی از ( احتماالً)

:ترجمه گردآوری و
جواد قدرتی ینگجه
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RC Column Design Shear in SMRF, According to ACI 318-19
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ACIبراساسویژهخمشیقابهایدرستونهاطراحیبرش ACIاستاندارد.میشودمحاسبهرزیتصویربامطابق318-19 318-19

ASCEبراساسارتجاعیتحلیلازحاصلبرشینیرویمقدارراستونهاطراحیبرشمقدارحداقل این.(Vcode)میکندتجویز7

برشو"ستونمکانیزم"بانظیربرش.میدهدارائهلرزهایبرشمحاسبهبرایمکانیزمها،ازمختلفرویکرددوادامهدراستاندارد

درذال،میشودانتخابروشدواینازحاصلمقدارحداقلوشدهمحاسبه،"اتصالگرهبهشدهمتصلتیرهایمکانیزم"بانظیر

):بودخواهدمقابلصورتبهاستاندارداینتوسططراحیبرشنهایت )( )318( ) 318( )max ,min ,Design code ACI A ACI BV V V V=

ACIلیکن.میباشداتصالگرهبهشدهمتصلتیرهایمکانیزمبانظیربرشمعموالًمدلاینبراساسغالبمقدار ضابطهای318-19

.استکردهواگذارمهندسیقضاوتبهرامحاسباتروندونکردهارائهاتصالگرهبهشدهمتصلستونهایبینلنگرتوزیعمورددر

شدنمکانیزمازکهستونهاطراحیبرشکهمیدهدنشانویژهخمشیقابهایسیستمدرعددیوآزمایشگاهیمطالعاتنتایج

بینتیرهایخمشلنگرتوزیعبرایانتخابیروشازمستقل)شوداجتناببایستیوبودهاشتباهکامالًمیشودمحاسبهتیرها

برشهمحاسبروندبهشبیهتقریباًستونهاطراحیبرشبرایمحققینپیشنهادیروشهای.(اتصالگرهبهمتصلستونهای

.استتونسموقعیتاثراتعالوهبهدینامیکیتشدیدضریبمقاومت،اضافهتشدیدضریبشاملکهبودهبرشیدیوارهایطراحی
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Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings

Instructor: 
Javad Ghodrati Yengejeh

Performance-Based Seismic Design 

ازخشیب.میباشدلرزهایبهسازیوعملکردیطراحیجزوه(غیرخطیزمانیتاریخچهتحلیل)سومفصلازبخشیمقالهاین

تحلیلبرایجزوهاصلیمراجع.استشدهگنجاندهمقالهایندرجزوهاینغیرخطیزمانیتاریخچهتحلیلنتایجتفسیرهای

.دشخواهدمنتشرکاملصورتبهنزدیکآیندهدرسومفصلکاملجزوه.استشدهارائهزیردرغیرخطیزمانیتاریخچه

TBI 2017
(FEMA P-1092 )

ASCE/SEI 7-22
)Chapter 16(

LATBSDC 2020ACI 318-19
)Appendix A(

.1400ساختمانحرفهایطراح،"لرزهایبهسازیوعملکردیطراحیجزوه"جوادینگجه،قدرتی

http://pbd.ir/content/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%DB%8C-performance-based-seismic-design-seismic-evaluation-and
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در تسلیم خمشی ستون هااثرات اضافه مقاومت 
اضافه.میکنندتجویزاسمیصورتبهاستانداردهاکهاستمقادیریازبیشسازهای،سیستمهایوالمانهاواقعیمقاومتمعموالً

لقابصورتبهراطراحیابتدایدرفرضیعملکردیمکانیزمهایمیتواندونبودهسازهنفعبهالزاماًطراحیبرمازادمقاومت

:کردتقسیمزیربخشسهبهمیتوانرامقاومتاضافهکلیصورتبه.دهدتغییرمالحظه

طراحیمقاومت هایاضافه-1

فادهاستبارافزایشضرائبومقاومتکاهشضرائبازاستانداردهاهمچنینمیباشدمالحظهقابلایمنیحاشیهدارایمعموالًاستانداردهاطراحیمدلهای

.باشدبیشتر"واردهواقعیبارهای"برابردر"واقعیمقاومت"میشودباعثموارداین.میکنند

مصالحمقاومتاضافه-2

شوندگیختسدلیلبهطولیآرماتورهایمصالح.باشدداشتهبیشتریمقادیرطراحیفرضاسمیمقاومتبهنسبتمیتواندمصالح،واقعیمقاومتمعموالً

.باشدطراحیفرضمقدارازبیش"واقعیمقاومت"میشودباعثموارداین.کنندتحملراتسلیمحدازبزرگتربسیارتنشهایمیتوانندمجدد

سازه ایمقاومتاضافه-3

برای.باشد0/7حدوددرالمانیکدرضریباینمقدارممکنلذانمیشوندبسته1/0مقداربه(رِیشیوها)هاDCRمقادیرنرمافزاری،طراحیرونددرمعموالً

واشتهدمشارکتبتنیتیرهایمنفیخمشیمقاومتدرمیتواننددالآرماتورهای.میشوندتیپبندیالمانهاابعادوآرماتورهامقادیرطراح،شدناجرایی

"عیواقمقاومت"مقدارمیشودباعثموارداین.نمیشودشبیهسازیلرزهایطراحیرونددرمعموالًمورداینکهشوندتیرهاخمشیمقاومتافزایشباعث

.شودطراحیفرضمقدارازبیش
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ازهحدبرشتسلیمکاملوحداکثرظرفیتجانبیس

.1400ساختمانحرفهایطراح،"لرزهایبهسازیوعملکردیطراحیجزوه"جوادینگجه،قدرتی

یغیرارتجاعرفتارمحدودهدرآنهاازاعظمیبخشوبودهمصالحارتجاعیرفتارمحدودهدرمقاومتهااضافهاینازکوچکیبخش

اضافهراینبنابندارندرامصالحغیرخطیبخششبیهسازیتواناییتجویزیتحلیلهایکهاینبهتوجهبا.میدهدنشانراخودش

4

تیکاولینمفصلپالسبرشتشکیلحد
حدبرشطراحیتجویزیسازه

حدبرشارتجاعیزلزلهبرایسازهارتجاعیمعادل
4 eV V= بیمناسنحوبهبایستیغیرخطیبخشمقاومتهای

اینغیردر.شوندواردلرزهایطراحیرونددر

.باشندداشتهناپذیریجبرانتبعاتمیتوانندصورت

http://pbd.ir/content/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C-%D8%A7%DB%8C-performance-based-seismic-design-seismic-evaluation-and
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Jack P. MoehleBahram M. Shahrooz

Professor at the University of Cincinnati

Cincinnati, Ohio, United States

Professor at the University of

California, Berkeley

قابستمسیبررویبرکلیکالیفرنیادانشگاهدرمیلیجکوشهروزبهرامتوسطآزمایشگاهیتحقیقیک1987سالدر

-UBCضوابطداردرویعقبچهارمطبقهدرکهچهارمیکمقیاسباطبقه6ساختمان.استشدهانجامویژهخمشی

ACIو1983 318-83 رنظصرفهتیرکششیوجهدردالمشارکتازخمشیتیرهایطراحیبرای.میکنداغنارا(1983)

حداکثرکهگرفتهقراررویعقبراستایدرشدهمقیاسمولفهتکزلزلهتحتلرزانمیزرویبهمذکورساختمان.استشده

بهنسبتدرجه45زاویهبادیگریمولفهایتکزلزلهتحتساختمانادامهدر.استشدهثبت%1/6میزانبهدریفتنسبت

.شدثبت%3/3میزانبهدریفتنسبتحداکثرباراینکهگرفتقرارنیزرویعقبراستای

Shahrooz, B. and Moehle, J. (1987), "Experimental Study of Seismic Response of RC Setback Buildings." Report No. UCB/EERC-87/16. 360 pp.

در تسلیم خمشی ستون هااثرات اضافه مقاومت 

https://nehrpsearch.nist.gov/static/files/NSF/PB88176359.pdf
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یمیلوشهروز)میدهدنشانشدهمشخصمحلهایدرراستونهاوتیرهاطولیآرماتورهایسنجهایکرنشتاریخچهزیرشکل

شکرننتایجبراساس)میشودمشاهدهستونهادرخمشیتسلیمقوی،ستون–ضعیفتیرضابطهرعایتوجودبا.(1987

ونستضعیف-تیرضابطهرعایتبنابراین.(میدهندنشانراتسلیمکرنش1/3و1/0حدودترتیببهکه10و9شمارهسنجهای

برابر3ازبیشکرنشهای،B1تیرتحتانیآرماتور.نمیباشدلرزهایباربریرونددرستونهاخمشیتسلیمعدممعنیبهالزاماًقوی

رهفوقانیآرماتورهایکهاستحالیدراین.میروندفراترتسلیمکرنشاز،B2تیرتحتانیآرماتورهمیچنینمیکند،تجربهتسلیم

تجربهرامثبتیخمشتسلیممقاومتتیردوهربهتر،عبارتبه.میکنندتجربهراپایینتریمراتببهکرنشونشدهتسلیمتیردو

ومتمقاافزایشدردالمهارشدهمیلگردهایمشارکتاتفاقایندلیل.نمیرسندخودمنفیخمشیتسلیممقاومتبهوکرده

راستونشیخمتسلیمنهایتدروشدهستونخمشیلنگرافزایشموجبتیر،خمشیمقاومتافزایش.میباشدتیرمنفیخمشی

همزمانصورتبهمنفیومثبتخمشیتسلیماتصال،برخمشیتیرهایدرالزاماًکهمیدهدنشانتحقیقایننتایج.میشودسبب

.نمیدهدرخ

Shahrooz, B. and Moehle, J. (1987), "Experimental Study of Seismic Response of RC Setback Buildings." Report No. UCB/EERC-87/16. 360 pp.

در تسلیم خمشی ستون هااثرات اضافه مقاومت 

https://nehrpsearch.nist.gov/static/files/NSF/PB88176359.pdf
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Moehle, J. P.(2014). Seismic design of reinforced concrete buildings,McGraw-Hill Education, New York,NY, pp. 760.

تونهاستسلیمعدممعنیبهالزاماًویژهخمشیقابهایدرقویستون-ضعیفتیرضابطهرعایتقبلی،تحقیقاتبامطابق

مطابق.دمیباشبتنآرمهتیرهایدرخمشیمقاومتاضافهویژه،خمشیقابهایدرستونهاخمشیتسلیمدالیلازیکی.نمیباشد
شدهمهارمیلگردهایمشارکت-2مقاومتینیازبرمازادتیرهاابعادافزایش-1ازتیرهاخمشیمقاومتاضافهقبلیتوضیحاتبا

مقاومتاضافهاستذکربهالزم.میشودناشیکرنشی،شوندگیسختومصالحمقاومتاضافه-3تیرخمشیمقاومتدردال

2و1گزینهصورتهردر.شدخواهدجبرانستونمصالحمقاومتاضافهتوسط3گزینهبنابراینداردوجودنیزستوندرمصالح
نیروییزانمشد،خواهدستونتسلیمبهمنجراینکهبرعالوهتیرهامقاومتاضافه.شوندستوندرجزئیتسلیمباعثمیتوانند

بارالگویدرلحظهایتغییراتدلیلبهباشدناچیزتیرهادرخمشیمقاومتاضافهاگرحتی.میدهدافزایشنیزراستونهابرشی

ازنمونهایرزیدر.میباشدناپذیرگریزساختمانارتفاعدرستونهاخمشیتسلیمزلزله،واقعیبارگذاریرونددرساختمانجانبی
،"بتنآرمهساختمانهایلرزهایطراحی"کتابازگرفتهبر)استشدهدادهنشانویژهخمشیقابدرستون-تیرترکیبیمکانیزم
(2014میلی،جک

در تسلیم خمشی ستون هااثرات اضافه مقاومت 

https://www.academia.edu/40245753/Seismic_Design_of_Reinforced_Concrete_Buildings20190903_75707_81boe8
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Gregory G. Deierlein

Professor at the Stanford UniversityProfessor at the California

State University Chico

Curt Haselton

بارالگویرتغییدلیلبه.دارندجانبیبارالگویبهشدیدیوابستگیخمشی،قابهایدرمختلفمکانیزمهای

مکانیزمهایلیکن.میکنندتغییرزمانبانیزخمشیقابتسلیممکانیزمهایلرزهای،بارگذاریحیندرجانبی

Haselton)تحقیقیکدر.هستندتشخیصقابلمیشوندسببراکلیفروریزشکه and Deierlein 2008)

رایباستفادهموردزلزلهرکوردهای.گرفتقرارمطالعهموردآمریکادرطراحیرایجروشبراساسقابتعدادی

کهاستساختمانهاییبهمربوطزیرتصاویر.شدهاندمقیاسMCEزلزلههمانیافروریزشحدبهتحقیقاین

تمانساخارتفاعاعظمقسمتدرپالستیکمفاصلتوزیعاگرچه.داردوجودخمشیقابآنهادهانههایتمامیدر

پالستیکاصلمفتوزیعگسترش.میباشدپایینطبقاتشاملفقطفروریزشمکانیزمهایلیکنمیگیرد،شکل

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.

تامینرهاتیبهستونهامقاومتنسبتافزایشبامیتوانراساختمانازبیشتریبخشهایدر

درمرکزمتکماکانطراحی،برحاکمفروریزشمکانیزمبلندترساختمانهایبرایلیکن.کرد

.بودخواهدساختمانپایینطبقات

در تسلیم خمشی ستون هااثرات اضافه مقاومت 

https://peer.berkeley.edu/sites/default/files/web_peer708_curt_b._haselton_gregory_g._deierlein.pdf
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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.

قراریارزیابموردنیزفروریزشاحتمالدیدگاهازمیتوانراتیربهستونمقاومتنسبتاهمیت

نسبتمقابلدرطبقه12و4قاببرای(MCEزلزلهبرای)فروریزشاحتمالزیرشکلدر.داد

خمشیقابهاتمامیطبقه4ساختماندر.استشدهدادهنشانتیربهستونطراحیمقاومت

.میباشدثقلیداخلیقابهایوبودهخمشیپیرامونیقابهایطبقه12ساختماندروبوده

12قابازبیشتربسیارطبقه4قابدرتیربهستونمقاومتنسبتافزایشاثراتکهاستپرواضح

اینشدنبیشتروداشتهمالحظهایقابلمزیت1/0مقاومتنسبتطبقه4قاببرای.استطبقه

همهطبقه4قابدرکهشودتوجه)نداردفروریزشاحتمالکاهشدرمالحظهایقابلتاثیرمقدار

نسبتباطبقه12پیرامونیقابطراحیکهمیدهدنشانمطالعاتنتایج.(میباشندلرزهبرقابها

.بودخواهدایمنتر1/2مقاومت

در تسلیم ستون هااثرات اضافه مقاومت 

https://peer.berkeley.edu/sites/default/files/web_peer708_curt_b._haselton_gregory_g._deierlein.pdf
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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.

تسلیم خمشی ستون ها دراثرات مودهای باالتر
هایمقاومتبرایرایجنسبتهایکهشددادهنشانقبلی،صفحاتدرعددیوآزمایشگاهیمطالعاتبراساس

مودهایخپاسبررسی،موردمقاومتهایاضافهبرعالوه.شدنخواهدستونهاخمشیتسلیمازمانعتیر،بهستون

در.باشداشتهدمالحظهایقابلتاثیربتنیستونهایخمشیتسلیمدرمیتواندنیزطبقهچندقابهایدرباالتر

تحلیلمختلفزمانهایدربارگذاریالگویتغییراتاثرات1974سالدرِکلیتوسطشدهانجامتحقیق

شکلردمختلفحالتهایدرمشخصستونیکدرخمشیلنگرتوزیع.شددادهنشانخوبیبهزمانیتاریخچه

.(تاسشدهگرفتهمیلی،جک"بتنآرمهساختمانهایلرزهایطراحی"کتابازشکلاین)استشدهارائهزیر

ازخلفمتزمانهایبهمربوطتوزیعهاسایروبودهنامهآئینطراحیبارگذاریالگویبهمربوطچپسمتتوزیع

قابهارشکلتغییپیچیدگی.استشدهدرجآنزیردرتوزیعهربانظیرزمانکهمیباشدزمانیتاریخچهتحلیل

صورتبهلاتصاگرهیکبهشدهمتصلستونهایبینلنگرتوزیعتامیشودسببباالترمودهایاثراتتحت

.میباشدمشهود5و4سقفهایبرایثانیه5/48زماندروضوحبهمورداین.شودانجامنابرابر
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سایر موارد در تسلیم خمشی ستون ها اثرات 
رهایتیدرشوندهغیرمعکوسمفاصلتشکیلصورتدرباالتر،مودهایاثراتومقاومتاضافهاثراتبرعالوه

مفاصلکهودمیشفرضبتنآرمهتیرهایلرزهایطراحیدر.گیردقرارتاثیرتحتمیتواندستونهاتسلیمبتنی،

.نمیدهدخرحالتیچنینهموارهالزاماًکهداشتتوجهبایدشوند،تشکیلستون-تیراتصالوجوهدرپالستیک

برازورتردنواحیدرتسلیماستممکنسنگین،ثقلیبارهایتحتتیرهاییابلنددهانههایباتیرهایبرای

لوگیریجآنبروزازمناسبیطرحبابایستیو!!!(چرا؟)نمیباشدمطلوبرویداداین.دهدرخستون-تیراتصال

.شودمراجعهمیلیجک"بتنآرمهساختمانهایلرزهایطراحی"کتاباز12فصلبهبیشترمطالعهبرای.گردد

تیر عادینگینتیر با دهانه بلند و بار ثقلی س

prM +

prM −

لنگرخمشیتیرتحت
بارهایثقلی

یرلنگرخمشیکلیت
(انتقالبهراست)

یرلنگرخمشیکلیت
(انتقالبهچپ)

مفاصل پالستیک معکوس شوندهمفاصل پالستیک غیرمعکوس شونده

prM +

prM −

prM +

prM −
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Available Methods for Estimating Seismic Design Shear of RC Column, Ve

:میشودانجاممختلفمرجعدوبراساسآمریکادرویژهخمشیقابستونهایبرشطراحیحاضرحالدر

تیکپالسمفاصلتشکیل"فرضبابرشیطرحمقابلمرجعدوهر

کردهیتلقکارانهمحافظهاندازهازبیشرا"ستونانتهایوابتدادر

.کنندمیارائهلرزهایبرشنیازمحاسباتبرایمتفاوتیرویکردهایو

:میگرددتشریحرویکردهااینادامهدر

1- ACI 318-19 2- NIST GCR 16-917-40

1- Ve According to ACI 318-19

18.7.6.1 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 Design forces

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.

( )( )318( ) 318( )max ,min ,Design code ACI A ACI BV V V V=
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1- Ve According to ACI 318-19

ACIبامطابق ضریبداربرشمقدارازکمترنبایستیموردیهیچدر،SMRF،Veستونهایبرایطراحیلرزهایبرش318-19

ASCEبراساسشدهمحاسبه موردیبرشمقاومتضوابطادامه،در.باشد(معادلاستاتیکیتحلیلیاطیفیدینامیکیتحلیل)7

(ستون-تیراتصالگرهبَردر)ستونانتهایدودرکهنیرویهاییحداکثربراساسستونطراحیبرشینیرویتامیکندالزامنیاز،

ستونانتهایدوهردر(Mpr,c)محتملخمشیمقاومتبزرگترینبراساساتصالگرهنیروهای.گرددمحاسبهشودتشکیلمیتواند

رویکرد)شرواین.میشودتعیینستوندرضریبدارمحوریباربازهبامتناظرمحتمل،خمشیمقاومتبزرگترین.میشودمحاسبه

ACIدر،SMRFستونهایلرزهایبرشمحاسبهبرای(ستونهادرپالستیکمفصل بیشتخمین"ضمنیصورتبهنیز318-19

حدیبهراضیعرآرماتورمقادیرلرزهای،برشمحاسبهبرایستونهادرپالستیکمفاصلتشکیلرویکرد.میشودتلقی"نیازحداز

تیرهایهکاستزمانیگرددلحاظطراحیدربایستیکهستونبرشحداکثرروایناز.ندارداجراییتوجیهکهمیکندتجویز

ACIحال،اینبا.میرسند(Mpr,b)خودمحتملخمشیمقاومتحداکثربهپایینوباالگرهدراتصال درتصمیمگیری،318-19

.دمیگذارمهندسعهدهبهرااتصالگرهپایینیوباالییستوندومابینتیرهامحتملخمشیلنگرحداکثرتوزیعمورد

n

?colM =

?colM =

,pr BM +

,pr BM +

,pr AM −

,pr AM −

,pr topM

,pr bottomM

eV

eV

uP

uP

Column Hinging Beam Hinging

n

slope=shear
slope=shear

Column Moments Column Moments
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1- Ve According to ACI 318-19

,pr topM

,pr bottomM

eV

eV

uP

uP

n slope=shear

Column Moments

, ,pr bottom pr top

e

n

M M
V

+
 =ACI 318-19 (A) 

ویژهخمشیقابهایستونهایدرطراحیبرشمحاسبه

:ونهاستدرپالستیکمفاصلتشکیلرویکردبابتنآرمه

Max. Axial Force, Pu2

Min. Axial Force, Pu1

Range of Axial Force

Bending Moment

A
x
ia

l 
F

o
rc

e

Range of Mpr,col

Mpr = maximum value of moment

over the range of axial loads

Axial force – Bending moment interaction diagram calculated for ϕ=1.0 and

yield stress≥1.25fy تهوابسمحوریبارمقداربهستونمحتملخمشیمقاومتحداکثر

نهاستودرمحتملخمشیمقاومتحداکثرمحاسبهبرای.میباشد

باراستونانتظارموردمحورینیرویتغییراتدامنهمیتوان

شکلابمطابق)زدتخمینزلزلهوثقلیبارهایترکیبازاستفاده

.کردمحاسبهبازهاینازراMpr,cمقداربیشترینو(روبهرو

پایینوباالدرهمزمانطوربهMpr,cکهفرضاین

انهکارمحافظهفوقالعادهاستممکنشود،ایجادستون

لقابطوربهستونهاکهزمانیمخصوصاًگردد،تلقی

.باشندتیرهاازقویترمالحظهای
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1- Ve According to ACI 318-19

n

, , ?col j topM =

, 1, ?col j bottomM − =

, , ,pr b j rightM +

, , ,pr b j leftM −

slope=shearC
o
lu

m
n
 M

o
m

en
ts

ویژهخمشیقابهایستونهایدرطراحیبرشمحاسبه
ایندر:تیرهادرپالستیکمفاصلتشکیلرویکردبابتنآرمه
اکثرحدبهستون،بهشدهمتصلتیرهایمیشودفرضرویکرد
مفاصلتشکیل)رسیدهاندخودمحتملخمشیمقاومت

لنگردیرمقامشخص،گرهیکبرایبنابراین.(تیرهادرپالستیک
ذبجلنگرمقادیربایستیوبودهمشخصتیرهاسمتازوارده
ندرو.شودمحاسبهگرههرپایینوباالستونهایتوسطشده
گرهدرپایینوباالستونهایکهمیکندفرضآمریکادررایج

تیرهامحتمللنگرهایمجموعازاندازهیکبههرکداماتصال
بررسیبرای.میشودنامگذاریB1حالتاین.میبرندسهم
درکهیحالتمیشود،فرضنیزدیگریحالتشرایط،اینبیشتر
هیچددارنقرارنظرموردستونپایینوباالدرکهستونهاییآن

یرها،تلنگرکلونمیبرندتیرهامحتملخمشیلنگرازسهمی
وشدهنامگذاریB2حالتاین.میشودنظرموردستونجذب

.میباشدB1حالتبرایباالکرانعنوانبه

, , 1,pr b j rightM +

−, , 1,pr b j leftM −

−

n

, , ?col j topM =

, 1, ?col j bottomM − =

, , ,pr b j rightM +
, , ,pr b j leftM −

, , 1,pr b j rightM +

−, , 1,pr b j leftM −

−

, , ?col j bottomM =

, 1, ?col j topM − =

, , , , , , , ,

, , , ,
2 2

pr b j left pr b j right pr b j

col j bottom col j top

M M M
M M

− ++
= = =



, , 1, , , 1, , , 1

, 1, , 1,
2 2

pr b j left pr b j right pr b j

col i top col j bottom

M M M
M M

− +

− − −

− −

+
= = =



, , , 1, , , , , 1

2

col j bottom col j top pr b j pr b j

e

n n

M M M M
V

− −+ +
 = =

 ACI 318-19 (B1) 

, , , 1, , , , , 1col j bottom col j top pr b j pr b j

e

n n

M M M M
V

− −+ +
 = =

 
ACI 318-19 (B2) 

( 2) ( 1)2e B e BV V =
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2- Ve According to NIST GCR 16-917-40 (Beam Hinging)

2- NIST GCR 16-917-40

Jack P. Moehle John D. Hooper

2- NIST GCR 8-917-1

NISTعنوانتحتمرجعیک2008سالدر GCR این.شدمنتشرNEHRPتوسط8-917-1
ACIضوابطبکارگیریراهنمایمرجع، .میباشدویژهخمشیقابهایطراحیدر318

وتیرهابرشیوخمشیطراحینظیر،SMRFسیستمهایطراحیدرکلیدینکاتNISTطراحیراهنمای

تحت2016سالدرمرجعاینجدیدویرایش.میکندارائهرامهارالزاماتوستون-تیراتصاالتطراحیستونها،

NISTعنوان GCR ردرویکوسیلهبهستونبرشیطراحینسخه،دوهر.شدمنتشرNEHRPتوسط16-917-40

فقطراطراحیزاحالتاینلیکن.میکنندتلقیکارانهمحافظهبسیاررا"ستونهادرپالستیکمفصلتشکیل"

یاربسروشاینبابهدستآمدهبرشستونها،ازبرخیبرایحال،اینبا.میکنندتوصیه"امکانصورت"در

NIST.میکندارائهجایگزینمحاسباتیروشمرجعاینلذاباشد،داشتهاجراییتوجیهکهاستآنازبیشتر

نظردرتیرهادرپالستیکمفاصلتشکیلبانظیربرشازبیشستونهابرشحداکثرنیستالزم:میکندعنوان

NISTبنابراین)شودگرفته GCR .(یکندماستفادهتیرهادرپالستیکمفاصلتشکیلرویکردازنیز16-917-40

یک.دمیباشبررسیموردگرهپایینوباالدرموجودستونهایبینخمشیلنگرتوزیعدرروشاینمشکل

یاتصالاگرهپایینوباالستونهایسختینسبتبهتیرها،محتملخمشیلنگرحداکثرتوزیعرایج،روش

کهمیکندعنوانNISTازجدیدترنسخه.میباشدنظیرستونهایبینمساویبخشدوبهمذکورلنگرتقسیم

.باشنداطمینانجهتخالفدرزیادیحدتامیتوانندشدهمعرفیلنگرتوزیعروشدوهر
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.

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/gcr/2016/NIST.GCR.16-917-40.pdf
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2- Ve According to NIST GCR 16-917-40 (Beam Hinging)

ASCEارتجاعیتحلیلبراساسلرزهایبرشحداکثرمقدارمیکندپیشنهاد،NISTطراحیراهنمای محاسبه7

.شودتشدید"تیرهامقاومتاضافه"نسبتتوسطمقداراینو(Vcodeطیفی،دینامیکیتحلیلازحاصلبرش)شده

VcodeتوسطکهاستستونطراحیبرشحداقلهمانACI معموالًکهاینبهتوجهبا.میشودمعرفی318-19

نظیرتیرهایمقاومتاضافهمیانگینازمیکندپیشنهادNISTبنابراینمیباشدمتصلستونبهتیریکازبیش

:میشودمحاسبهزیرصورتبهjطبقهدرiشمارهتیربرایمقاومتاضافهضریبمیانگین.شوداستفاده

: Mpr,b,i,jحداکثرمقاومتخمشیمحتملتیرشمارهiدرطبقهj

: Mu,b,i,jلنگرخمشیطراحیتیرشمارهiدرطبقهj

: VcodeطیفیبراساسدینامیکیحداکثربرشطراحیحاصلازتحلیلASCE 7

n

, , ?col i topM =

, 1, ?col i bottomM − =

, , ,pr b i rightM +
, , ,pr b i leftM −

, , 1,pr b i rightM +

−, , 1,pr b i leftM −

−

, , ?col i bottomM =

, 1, ?col i topM − =

, , ,

, , ,

( )
pr b i j

m

u b i j

M
Average

M
 =

,e col m codeV V = 

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.

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/gcr/2016/NIST.GCR.16-917-40.pdf
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3- Ve According to ACI 318-19 Appendix A
Design Verification Using Nonlinear Response History Analysis

زلزلهرکوردنچندیتحتغیرخطیزمانیتاریخچهتحلیلازاستفاده،گزینهبهترینعنوانبهدیگرجایگزینروش

دریرخطیغزمانیتاریخجهتحلیلبرای.میباشدپاسخهاآمارینتایجبراساسستونهاطراحیبرشتعیینوورودی

ACIاستانداردازAپیوستازمیتوانبلندساختمانهای ASCEاستاندارداز16فصل،318-19 TBIو7-22

LATBSDCیا2017 .کرداستفاده2020

TBI 2017
(FEMA P-1092 )

ASCE/SEI 7-22
)Chapter 16(

LATBSDC 2020

ACI 318-19
)Appendix A(

:ACI 318-19از استاندارد Aهدف پیوست 
طراحی)بلندساختمانهایلرزهایطراحیبرایعملکردبرمبتنیروشیکارائه

ASCEتجویزیروشبرایجایگزینیعنوانبه(عملکردبراساسلرزهای 7



www ir

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

www ir

www ir

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

Maximum Wall Shear Stress

طراحی(PBSD)عملکردبرمبتنیطراحیبراساسکهکالیفرنیاستدرتجاری-اداریساختماناولینبرج،این

GoldenپلنزدیکیدروسانفرانسیسکوشهردرSalesforceطبقه61برج.استشده Gateاستشدهبنا.

یپیمیسیسرودخانهغربدرساختمانبلندترین(شدهاشغالطبقهآخرینبراساس)متر275ارتفاعبابرجاین

وودهببرشیدیوارمرکزیهستهجانبیباربرسیستمدارایساختماناین.استمتر326برجکلارتفاع.است

دادهنشانرزیشکلدرآننتایجوبودهغیرخطیزمانیتاریخچهتحلیلنتایجبراساسدیوارهااینبرشیطراحی

.است

Salesforce Tower, SAN FRANCISCO, CA (61-story)
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Jack P. MoehleMarios PanagiotouTea Višnjić

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.

لیپیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برکمدل
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت، مودهای باالتر و موقعیت ستون)
خمشیقابهایدربتنیستونهایطراحیبرشتخمینبرایموجودمدلهایضعفهای

اینبررسیهبجامعتحقیقیکدرتاداشتآنبررابرکلیکالیفرنیادانشگاهمحققینویژه،

حقیقتاین.دهندارائهمذکورضعفپوششبرایکاملجزئیاتبامدلیکوپرداختهموضوع

زهایلررفتاربهمربوطآزمایشگاهیبخش.استشدهانجامعددیوآزمایشگاهیبخشدودر

ویژهشیخمقابسیستمبابلندساختمانهایغیرخطیزمانیتاریخچهتحلیلمربوطعددیبخشوبودهبلندساختمانهایبرایمقیاسبزرگتیرهای

CHARLESتوسطتحقیقاینمالیتامین.میباشد PANKOW FOUNDATION (CPF)اینمالیتامینجزئیاتبعدیصفحاتدر.استشدهانجام

.استشدهارائهتحقیق

https://escholarship.org/content/qt9hx3551c/qt9hx3551c_noSplash_dc2d96f2344617516511f4c53e21ec9e.pdf
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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 Performance-

Based 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.

Update To Performance-Based Seismic Design Guidelines for Tall

Buildings

University of California, Berkeley

PROJECT

GRANTEE

CATEGORY

SUBCATEGORY

GRANT #

AWARD AMOUNT

GRANT PERIOD

GRANT STATUS

PRINCIPLE INVESTIGATORS

CPF ALLIES

Performance-Based Design

Seismic

01-16

$165,000

January 2016 - January 2017

Complete

Jack Moehle, Ph.D.

American Concrete Institute (ACI), American Institute of Steel

Construction (AISC), Structural Engineers Association of California

(SEAOC)

GRANT DETAILS
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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.

GRANT DETAILS
Beam Hoop Reinforcement for Large Beams in Special Moment

Resisting Frames

University of California, Berkeley

PROJECT

GRANTEE

CATEGORY

SUBCATEGORY

GRANT #

AWARD AMOUNT

GRANT PERIOD

GRANT STATUS

PRINCIPLE INVESTIGATORS

CPF ALLIES

Concrete

Seismic

02-10

$93,455

September 2010 - June 2013

Complete

Jack Moehle, Ph.D.; Marios Panagiotou, Ph.D

American Concrete Institute Concrete Research Council; Concrete 

Reinforcing Steel Institute

INDUSTRY CHAMPIONS Ron Klemencic; Robert Englekirk
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خمشیقابسیستمباطبقه20و10ساختمانچهارغیرخطی،زمانیتاریخچهتحلیلنتایجباشدهذکرروشهایمقایسهبرای

.استشدهدادهنشانطبقه10ساختمانمشخصاتزیردر.استگرفتهقرارعددیمطالعهموردویژه

لیپیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برکمدل
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت، مودهای باالتر و موقعیت ستون)
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(a) (b) (c) (d)

در(طراحیسطحزلزلهبرایشدهمقیاسزلزله30)غیرخطیزمانیتاریخچهتحلیلبراساسستونهابرشپوشنمودارباالتصویر
صورتبهنمودارهاساختمان،هربرای.میدهدنشانرا(A20-4)دهانه4طبقه20و(A10-3)دهانه3طبقه10ساختماندو

Ag.استشدهنرمالAg√f´cمقداربهبرشینیروهایمقادیرتمامی.میدهندنشانراپالندرداخلیوخارجیستونهایمجزا،

ازهرکدامبهمربوطبرشحداکثرخاکستری،خطوط.میباشدMpaبهبتنفشاریمقاومتf´cوستونمقطعکلمساحت
و(FN)برگسلعمودمولفههایبرایبرشهامیانگیندهندهنشانزرشکیخطوط.میباشدغیرخطیتحلیلدرزلزلهمولفههای

تصفحادرشدهارائهمحاسباتیروشهایبراساسشدهمحاسبهلرزهایبرشمقادیراین،برعالوه.میباشد(FP)گسلباموازی
تحلیلجنتایبهنسبت،رایجروش هایاغلبتوسطشدهمحاسبهلرزهایبرشکهاستواضحپر.استشدهدادهنشاننیزقبل

الگو،یناازمستنثنیروشتنها.دارندکمتریمقدار(میدهدرخواقعیزلزلههنگامبهکهبرشیمقادیر)غیرخطیزمانیتاریخچه
ACIاستانداردمحاسبات ACI)میباشدستونهاانتهایدودرپالستیکمفاصلتشکیلرویکردمبنایبر318-19 318(A))که

ساختمانداخلیستوندرلرزهایبرشمحاسبهبرایروشاین.استستونهابرشمقادیربرایباالکرانعنوانبهشکل،بامطابق
اینتوسطتخمینمقدارساختماناینپایینیبخشدرلیکن.(bشکل)میباشدتخمینبهترینروشهابقیهبهنسبتطبقه،10

ACIروش(dشکل)طبقه20ساختمانداخلیستوندر.استکارانهمحافظهبسیارخارجیستونبرایروش 318 (A)مقدار
(cشکل)طبقه20ساختمانخارجیستونبرایمقداراینمیکند،برآوردزمانیتاریخچهتحلیلنتایجبرابر4ازبیشرابرش
دراین.ددارننیازکمتریبرشیمقاومتبهداخلیبهنسبتخارجیستونهایمعمول،طراحیدرچون.میباشدهمبیشتربسیار
.میکنندایجادرابزرگیخمشیظرفیتواژگونی،ازناشیفشاریبارهایتحتخارجیستونهایهمینکهاستحالی

لیپیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برکمدل
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت، مودهای باالتر و موقعیت ستون)
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روش،یناازبایستیبنابراین.میکندمحاسبهواقعیتازکمتربسیاررابرشمقدارساختمانچهارهرابتداییارتفاع%70درB1رایجروش

NISTطراحیراهنمایشد،اشارهنیزپیشترکههمانطور.شوداجتناباکیداً GCR .استکردهاعالممردودراروشایننیز16-917-40

ازابتداییطبقه4برایلیکنمیدهد،ارائهکارانهایمحافظهتخمینهایساختمانها،تمامیدرزمینتحریکهایاغلببرایB2روش

4برای.(aتصویر)استروشاینتوسطشدهارائهبرشحدازبزرگترزلزله،رکورد4ازحاصلبرشمقداردهانه،3طبقه10ساختمان

باالییدومیکدررابرشمقدارB2روشمیباشدیکسانساختمانارتفاعدرتیرهاخمشیظرفیتکهزمانیبررسی،موردساختمان

میباشدمشهودکامالًطبقه20ساختمانداخلیستونهایدرحد،ازبیشتخمیناین.میزندتخمینتحلیلنتایجازبیشتربرابرسهساختمان

نکردهتبعیتتحلیلازناشیبرشالگویازB2وB1روشهایتخمینکهمیباشدواضحکامالًساختمانهاتمامیبرایهمچنین.(dتصویر)

ستونهایشانابعادکهساختمانیقابهایدرمدلاین،B2روشآشکارکاریمحافظهوجودبا.داردیکنواختتقریباًپلکانیالگوییکو

افزایشباد،میدهنشانپارامتریمطالعات.میشودتاییدنیزمراجعسایرتوسطمذکورمورد.داردنیزواقعیتازکمترتخمیننیستیکسان

.استB2روشتخمینازبیشساختمانهااکثردرتحلیلازناشیواقعیبرشمقدارساختمان،خارجیستونهایابعاددرفزاینده

اینوجودبا.می زندتخمینواقعیتازکمتر%25حداقلراستون برشمیانگینموارد،تمامیدرNISTتوسطپیشنهادیروش

روشاینازحاصلبرشپوشالگویلذامی باشدطیفیدینامیکیتحلیلبراساسروشاینمحاسباتمبنایکهآنجاییازضعف،

.نداردوجودروش هاسایردرالگواین.داردغیرخطیزمانیتاریخچهتحلیلازحاصلپوشالگویباراتطابقبیشترین

(a) (b) (c) (d)

لیپیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برکمدل
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت، مودهای باالتر و موقعیت ستون)
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دتشدیبراساسنیز،ستونهاطراحیلرزهایبرشتخمینبرایپیشنهادیمدل،NISTطراحیراهنمایدرشدهارائهروندمشابه

انیزمتاریخچهتحلیلنتایجبامناسبیتطابقحاصلهمقادیرتامیباشد(MRSA)طیفیدینامیکیتحلیلازحاصلبرشپوش

درکنلیمیکند،استفادهتیرالمانخمشیمقاومتاضافهضریبازصرفاًستونبرشتشدیدبرایNIST.باشدداشتهغیرخطی

برایماریآتغییراتضریبو(باالترمودهایاثراتدلیلبه)دینامیکیتشدیدضریبازمقاومتاضافهضریببرعالوهمدلاین

امiطبقهدر(Ve)ستونطراحیبرشبرایپیشنهادیمدل.میشوداستفادهنیز(صدکاصالحضریب)زلزلهرکوردهایتکپاسخ

:استزیرصورتبه
, , , , ,( )( ) ( )( )e i v v i eMRSA i v D v i eMRSA iV V A V   = =  

VeMRSA,i:برشستوندرطبقهiامبراساستحلیلدینامیکیطیفیخطی

( , , , )v D vf A =  :قهضریبتشدیدبرشطب

v:(ارجیستونداخلییاخ)ضریبتاثیرموقعیتستوندرتشدیدبرش

:سازه ایمقاومتاضافه

اضافهبهربوطمطیفیدینامیکیتحلیلازحاصلنتایجبامقایسهدربرشینیروهایدربزرگنماییبزرگترین

شدهریحتشمقاومتاضافهدرتاثیرگذارمواردمقالهایناولقسمتدر)میباشدطراحیدرسیستمذاتیمقاومت

فرضمقادیربهنسبتستونها،برشجملهازواقعیداخلینیروهایافزایشمقاومتها،اضافهاینپیامد.(است

.میباشدطراحیدرشده

لیپیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برکمدل
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت، مودهای باالتر و موقعیت ستون)

:وجوددارد"پاسخدینامیکی"و"اضافهمقاومتسازهای"دراینرابطهدوعاملتاثیرگذار

:دینامیکیپاسخ

درتاسمواردیازبزرگترباالترمودهایاثراتوتغییرمکانهامقدارساختمان،بهواقعیزلزلهاعمالهنگامبه

بزرگترداخلینیروهایآمدنوجودبهباعثیافتهتشدیدتغییرشکلهایاین.میکندتجویزعادیطراحیروند

(ویژهخمشیقابهایدربتنآرمهستونهایبرشینیرویبخصوص)شدخواهدالمانهادر
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لیمدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برک
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت، مودهای باالتر و موقعیت ستون)

اصل تشدید برش طبقه برای پوش نیروی برش ح

از تحلیل دینامیکی طیفی

ماضافه مقاومت سیست
( )

اثرات مودهای باالتر

( )v DA

پاسختغییراتاثرات
وردهای زلزله رکدر

(ضریب اصالح صدک)

( )

ضریب طراحی تشدید

vꞷبرش  طبقه 

vꞷ،تشدید برش طبقه

ن 
ما

خت
سا

ل 
ع ک

فا
رت

ا
/
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لیمدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برک
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت، مودهای باالتر و موقعیت ستون)

مدلوضرائبپیشنهادشدهسمحاسبهپوشبرشطبقاتبراسا
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:Ωسازه ایمقاومتاضافهاثرات

ارائهمقاومتاضافهلیکن.بودکردهارائهNISTطراحیراهنمایکهاستمقاومتیاضافههمانبهشبیهسازهای،مقاومتاضافه

اتصالهگربهمتصلکهاستتیرهاییتمامیازناشیخمشیمقاومتاضافهبرایشدهکالیبره،NISTطراحیراهنمایتوسطشده

برSMRFسیستمکلبرایواحدمقاومتاضافهضریبیکتحقیق،اینپیشنهادیروش.میباشندنظرموردستونبامتناظر

پالستیکمفاصلمکانیزم)ضعیفتیر-قویستونایدهآلمکانیزمدرپالستیکمفاصلتمامیخمشیمقاومتاضافهمیانگینمبنای

تیکپالسمفاصلهمچنینو(تیرهاتمامیبرای)تیرهردرپالستیکمفصلدواساسبر،Ωمقاومتاضافهضریب.میباشد(تیرها

پایینشکلبراساسمکانیزماین)میشودمحاسبه،SMRFسیستمکلبرایفونداسیونبهاتصالمحلدرستونهاپایدر

:بودخواهدزیرصورتبهضریباینمحاسبهفرمولبنابراین.(میباشد

لیپیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برکمدل
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت، مودهای باالتر و موقعیت ستون)

هردرباالییفرمولبراساسمقاومتاضافهضریبوNISTطراحیراهنمایبراساسمقاومتاضافهضریبمقادیرجدولایندر

مقادیربزرگتر%10حدوددرپیشنهادیفرمولبراساسمقاومتاضافهضرائب.استشدهمحاسبهبررسیموردساختمانچهار

.میباشدNISTمدلتوسطشدهمحاسبه
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لیمدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برک
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت، مودهای باالتر و موقعیت ستون)

تحلیلنتایجهبرانتایجسیستم،مقاومتاضافهضریبوسیلهبهطیفی،دینامیکیتحلیلدرطبقهبرشپوشتشدید

واستفیطیدینامیکیتحلیلبراساسبرشپوشرنگ،کمچینخطمنحنی.میکندنزدیکزمانیتاریخچهغیرخطی

مطابق.استطیفیدینامیکیتحلیلازناشیبرشپوشدرسیستممقاومتاضافهضریبضربحاصلرنگزرشکیخط

ازانحرافهبتمایل(رنگخاکستریمنحنیهای)غیرخطیزمانیتاریخچهتحلیلازحاصلنتایجاستواضحپرشکلبا

نسبتخاکستریخطوطانحراف.میباشدمشهودکامالًساختمانباالییبخشدرانحرافاین.دارندرنگزرشکیمنحنی

پوشیروبهدینامیکیتشدیداثراتکردنلحاظبا.میدهدنشانرابرشدینامیکیتشدیداثراترنگزرشکیخط

گرنپرمشکیچینخطپوشرنگ،زرشکی

نتایجازبرخیکماکان.شدخواهدحاصل

ینچخطاینازبیشتربرشزلزلهرکوردهای

بضریاثراتکردنلحاظبرای.دارندمشکی

ابمیتوان(صدکضریب)نتایجتغییرات

لحاصنتایجمناسب،معیارازانحرافانتخاب

نهایتدرودادافزایشرامشکیچینخطاز

طخ.رسید(رنگمشکیخط)نهائیپوشبه

جنتایبرایمناسبیبسیارپوشمشکی،

.میباشدزمانیتاریخچهتحلیل

:ADوΨvباالترمودهایاثرات
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لیمدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برک
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت، مودهای باالتر و موقعیت ستون)

(a) (b)

وپتینگاتوسط2005سالدرارزشمندتحقیقیکدرمرتبهبلندخمشیقابهایدربرشوممانتوزیعدرباالترمودهایاثرات

,Pettinga)پریستلی and Priestley یلندنیوزبتناستاندارددرصریحصورتبهتحقیقاینازحاصلنتایج.استشدهارائه(2005

(NZS .شدخواهدمنتشرمجزامقالهیکدرنیوزیلنداستانداردضوابطوپریستلی-پتینگامدل.داردوجود(3101

دهانه3طبقه10ساختمانبرایچپسمتشکل.استشدهدادهنشاناحسننحوبهزیرنموداردودرباالترمودهایثراتاسهم

شدهمحاسبهزلزله30تمامیازحاصلطبقاتبرشمیانگینابتدادر.استدهانه4طبقه20ساختمانبرایراستسمتشکلو

درحاصلهبتنس.استشدهمقاومتاضافهضریبتوسطشدهتشدیددینامیکیتحلیلبرشپوشبرتقسیممقدار،اینسپسو

.استساختمانشدهنرمالارتفاعنیزقائممحوروشدهدادهنشاننمودارافقیمحور

وفکهمطبقهدردینامیکیتشدیداثرات

مشهودکامالًساختمانباالییبخش

نشانجدولدرADضریبمقادیر.میباشد

و1/07بینADضریب.استشدهداده

طراحیکارهایبرای.میکندنوسان1/17

توسط1/25و1/2بینضریباینمقدار

.میشودپیشنهادمذکورمحققین

:ADوΨvباالترمودهایاثرات
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لیمدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برک
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت، مودهای باالتر و موقعیت ستون)

بهیافتهشدیدتطیفیدینامیکیبرشبرتقسیمزمانیتاریخچهتحلیلبرشمیانگینزیرنموداردرقائممحور

برشدتشدیکهاستواضحپر.استساختمانشدهنرمالارتفاعنیزافقیمحور.میباشدADضریبوΩوسیله

ازتیبایسباالترطبقاتبرایومیکندکفایتساختماناولیهارتفاعنصفدرADضریبوΩضرائبوسیلهبه

ارتفاعازخطیصورتبهضریباین.میشودنامیدهΨvمدلایندرکهشوداستفادهدیگریتشدیدضریب

تشدیداثراتبنابراین.میرسد(Ψv,N)خودحداکثرمقداربهساختمانانتهایدروشدهشروعساختماننصف

ساختمان،0.5Hتاصفرارتفاعاز.میشودتامینADوΨvضریبدواعمالطریقازمدلایندردینامیکی

پشتیبانیΨvضریبتوسطHتا0.5HارتفاعازوشدهتامینADضریبطریقازدینامیکیتشدیداثرات

.میشود
Normalized story shear amplification for DE level

:ADوΨvباالترمودهایاثرات
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لیمدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برک
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت، مودهای باالتر و موقعیت ستون)

:زمانیتاریخچهتحلیلهایتکتکازناشیپاسخهایبزرگبازهدلیلبهتغییراتضریباعمال

.دادشپوشنیزرازمانیتاریخچهپاسخهایتغییراتبازهمیتوانمعیارازانحرافبرایمناسبمقدارانتخاببا

:صدکاصالحاثرات
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لیمدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برک
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت، مودهای باالتر و موقعیت ستون)

(داخلیستونهایبهخارجیستونهایتشدیدضریبنسبت)ستونموقعیتاثرات

اریخچهتتحلیلبراساسداخلیستونهایدربرشحداکثربهخارجیستونهایدربرشحداکثرنسبتزیرشکل

اینمیانگینمقدارطراحیسطحزلزلهبرای.(κvضریب)میدهدنشانرامطالعهموردساختمان4همهدرزمانی

دارمقبههمکفطبقهستونهایبرایضریباینمقدارکهاستتوجهقابل.استآمدهدستبه1/1بابرابرضریب

سقفتیرلطوافزایشسینماتیکیاندرکنشدلیلبهمورداین.میباشداولطبقهستونهایازبزرگتر%60الی30%

1st)میباشدکفهمستونهایبااول Story Beam Elongation)خارجیستونهایدربرشافزایشموجبکه

با.شدخواهدهمبیشتر"تیرطولافزایش"اثراتتیرهادرتغییرشکلینیازافزایشوزلزلهشدتافزایشبا.میشود

برایاالستیکشبرافزایشبهنیازیبنابراینمیباشدسینماتیکیاثریکستونهایدربرشافزایشاینکهبهتوجه

 Ratio of exterior column shear to.نمیباشدχوΩضریبطریقاز"همکفطبقهخارجیستونهای"

interior column shear for the 

archetype buildings at DE hazard level
NZS آنمستلزمومیگیردنظردرراتیرهاطولازدیاداثرات3101

شکیلتازناشیبرشینیازبرایپدیدهاینتاثیرتحتdستونهاکهاست

بیهشبرشیطراحیروشاین.شوندطراحیستوندرپالستیکمفاصل

ACIروش 318 (A)وشربنابراین.استشدهتشریحقبالکهمیباشد

ACI 318 (A)طبقهدرخارجیستونهایبرشینیازمحاسبهبرای

مقدارطبقاتسایردرخارجیستونهایبرای.میشودتوصیههمکف

خواهدκv=1.0داخلیستونهایبرای.میشودتوصیهκv=1.2ضریب

.بود

:داخلیستون هایوخارجیستون هایاثرات
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لیمدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برک
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت، مودهای باالتر و موقعیت ستون)

:ژهویخمشیقاب هایدرستون هاطراحیبرشمحاسبهبرایپیشنهادیمدلگامبهگامروندخالصه

طیفیدینامیکیتحلیلازناشیستونبرشپوشمحاسبه-1

روبهروفرمولبراساسسیستممقاومتاضافهضریبمحاسبه-2
, , , , , , ,

1 1

, , , , , ,

1 1

( )

( )

Col Bm

Col Bm

N N

pr c base k pr b i pr b j

k k

N N

E base c E b i E b j

k k

M M M

M M M

= =

= =

+ +

 =

+ +

 

 

(DBE)طراحیسطحزلزلهبرایAD=1.25وΨv,N=1.4ضرائبباباالترمودهایاثراتمحاسبه-3

شکلبراساسχNوχBضرائبمحاسبهومعیارانحرافمقدارانتخاب-4-5-6

روروبه

تشدیدضریبمحاسبهوروبهروشکلبراساسꞷv,Nوꞷv,bضرائبمحاسبه-7

طبقههربرای

خواهدتشدیدꞷv,iضریبتوسطفقط،VeMRSA,iارتجاعی،برشازحاصلمقداربرشداخلیستونهایبرای-8

.شد
, , ,( )e i v i eMRSA iV V =

تشدیدκv=1.2وꞷv,iضریبتوسط،VeMRSA,iارتجاعی،برشازحاصلمقداربرشداخلیستونهایبرای-9

.شدخواهد
, , , , ,( )( ) 1.2( )e i v v i eMRSA i v i eMRSA iV V V   = =
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لیمدل پیشنهادی براساس مطالعات انجام شده در دانشگاه کالیفرنیا برک
(تشدید نیروی برشی ستون براساس اثرات اضافه مقاومت، مودهای باالتر و موقعیت ستون)

طراحیبرشپوشمقایسه
اشکالصورتبه98صدکانتخابباطراحیزلزلهتحتساختمانهاهمهبرایطراحیبرشپوشبرش،تشدیدمدلازاستفادهبا

ADتشدیدضرائبازاستفادهباNISTمدلشد،تشریحقبالًکهNISTمدلبرعالوه.استآمدهدستبهزیر Ψv,N χ κvتشدید

انهایکارمحافظهبرشموارداکثردرپیشنهادیمدلمیشودمشاهدهکههمانطور.استشدهترسیمزیراشکالدرنتیجهوشده

NISTاصالحیوپیشنهادیمدلدوهر.داردمقایسهایقابلکارانهمحافظهسطحنیزNISTاصالحیمدلهمچنین.میکندارائه

.ندندارراتیرهاطولازدیادسازیشبیهتواناییمدلدواینچونمیکنندارائههمکفخارجیستونهایبرایکمتریتخمین

ACIروشازمیشودپیشنهادهمکفخارجیستونهایبرایبنابراین 318 (A)شوداستفاده.
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.میشوندعظیمیبرشینیروهایمتحملزمینقدرتمندجنبشتحت،(SMRFs)ویژهخمشیقابهایدربتنآرمهستونهای

درزمیندقدرتمنجنبشتحتلرزهاینیازمقداربهنسبتاستممکنستونهاایندرلرزهایبرشتقریببرایکاربردیروشهای

رارشیبتردشکستودادهکاهششدیداًراستونهاخمشیتغییرشکلظرفیتمذکور،برشیضعف.باشداطمینانجهتخالف

نیزسازهلیکفروریزششرایط،اینتحتلذاداردهمراهبهنیزرامحوریشکستبرشی،شکستکهاینبهتوجهبا.میکندمحتمل

واربردیکمحاسباتیروشیکبتنآرمه،ستونهایبرشیشکستازحاصلناپذیرجبرانتبعاتبهتوجهبا.میشودمحتمل

ACIازلرزهایضوابطتدوینزیرکمیته.میباشدالزمبرشبرایکارانهمحافظه احتماالً)استاندارداینازجدیدویرایشبرای318

ACI Adolfo.میباشندمشغولستونهابرشتشدیدمدلضابطهتدوینبه(318-23 B. MatamorosوSaman Ali Abdullah

ACIازآتیویرایشدرستونهابرشتشدیدبرایپیشنهادیمدلاحتماالً.میباشندکارگروهاینعضو اخیرمدلمبنایبر318

.باشدبرکلیکالیفرنیادانشگاهدرشدهارائه

Adolfo B. Matamoros Saman Ali Abdullah

 October 2021 19در ACI 318صورت جلسه منتشر شده از 

ACI 318 Subcommittee H Meeting – Virtual Fall Convention

Tuesday, 19 October 2021
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