ارزيابی اوليه قاب هاي خمشی بتن مسلح با هدف هاي
طراحی بر اساس عملکرد
موسی محمودي صاحبی
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چکيده
روش طراحی بر اساس عملکرد ،روشی است نو که در آن خسارت سازه ها در برابر سطوح متفاوت خطر (زلزله) به طور شفاف مورد
ارزيابی قرار می گيرد و عملکردهاي سازه اي و غير سازه اي سازه ها با محدود کردن مقاومت ،سختی و شکل پذيري اعضا کنترل
میشود .براي نيل به اين هدف ها  ،يک تحليل غيرخطی روي مدل سازه اي ضروري است .براي انجام اين تحليل ،مشخصات اوليه سازه
(مقاومت و سختی اوليه) مورد نياز است .هر چه مقدارهاي اوليه به مقدارهاي نهايی نزديک تر باشد ،مراحل انجام تحليل و طراحی سازه،
ساده تر و سريعتر خواهد بود .هدف اصلی اين مقاله ،ارايه روشی است که به کمک ان بتوان به طور ساده و سريع ،مقاومت و سختی اوليه
سازه را جهت انجام تحليل غيرخطی به دست آورد .براي اين منظور ضريب هايی پيشنهاد میشود که به کمک انها بتوان مقاومت و
سختی مورد نياز قاب هاي خمشی بتن مسلح را براي هريک از حالت هاي عملکردي سازه؛ استفاده بی وقفه) ،(IOايمنی جانی ) (LSو
مرز انهدام سازه) (CPتعيين نمود .اين ضريب ها عبارت اند از ضريب رفتار ( )Rwو ضريب بزرگ نمايی تغييرمکان ( ) Cdکه به ترتيب براي
محاسبه مقاومت و سختی مورد نياز سازه مورد استفاده قرار می گيرند .مقدارهاي پيشنهادي براي ضرايب رفتار در حالت هاي متفاوت
عملکردي  LS ، IOو  CPبه ترتيب برابر  3/38 ،2/23و  5/8است .همچنين مقدارهاي  3/38 ،2/22و  5/38نيز براي ضريب هاي بزرگ
نمايی تغيير مکان در حالتهاي متفاوت عملکردي پيشنهاد گرديده است .بررسيها نشان می دهد ،استفاده از ضريب هاي فوق در محاسبه
مقاومت مورد نياز (برش پايه) و سختی اوليه (با کنترل تغييرمکان جانبی) سازه ها ،مراحل بعدي انجام کار و تحليل غير خطی سازه ها را،
ساده تر و سريع تر خواهد کرد.

واژه هاي کليدي :قابهاي خمشي بتن مسلح ،ضريب بزرگ نمايي تغييرمکان  ،ضريب رفتار ،آيين نامه  ، 0022طراحي بر اساس
عملکرد.

 -1مقدمه
در بيشتر کشورها ،روش طراحي لرزه اي در حال تغيير
است .عليرغم اينکه در روش هاي طراحي متداول ،هدف
هاي آيين نامه ها ،حفظ ايستايي سازه در برابر زلزله هاي
شديد و به حداقل رساندن تلفات جانبي و کنترل زيان در
برابر زلزله هاي خفيف و متوسط بيان مي شود ،ولي هيچ
اهرم کنترلي براي رسيدن به اين هدف ها مورد استفاده
قرار نمي گيرند .در روش طراحي بر اساس عملکرد ،سعي
شده است براي نيل به هدف ها از پيش تعيين شده ،روش
هاي کنترلي ارايه شود .طراحي بر اساس عملکرد يک
فلسفه طراحي کلي است که در آن معيارهاي طراحي بر
حسب دستيابي به هدف هاي عملکردي در برابر خطرات
لرزه اي بيان مي گردد .در اين روش ،سطوح خطر و
زيانهاي قابل قبول متناطر با آنها به روشني مشخص
* -استاديار ،دانشکده عمران ،دانشگاه ساري
m.mahmoudi@srttu.edu
پست الکترونيکي:

مي گردد و عملکردهاي سازه اي و غيرسازه اي سازه با
محدود نمودن سختي ،مقاومت و شکل پذيري کنترل مي
شود.
نخستين بار ،موضوع طراحي بر اساس عملکرد در سال
 5991توسط  SEAOCدر گزارشي تحت عنوان vision
 2000مطرح گرديد و در سال  5991توسط  ATCدر
گزارشي تحت عنوان  ATC40توسعه داده شد و هدف هاي
عملکردي با جزئيات بيشتري معرفي شود [ .]5به موازات
گزارش  ، ATC40گزارش  FEMA273نيز با همان هدف
هاي  ،جنبه هاي ديگري از روش طراحي بر اساس عملکرد
را ارايه نمود که در آن سطوح خطر زلزله و سطوح خسارت
قابل قبول به وضوح تشريح شود [ .]0فايفر ( )Fajfarدر
سال  0222عنوان کرد که در روش طراحي بر اساس
عملکرد مي توان از ضريب رفتار استفاده کرد [ .]3ضريب
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رفتار مورد استفاده در اين حالت صرفا مربوط به سيستم
هاي يک درجه آزادي است که براي بررسي عملکرد
سيستم هاي چند درجه آزادي به طور مستقيم قابل کاربرد
نيست و تمهيدات ديگري را طلب مي کند .فايفر استفاده از
ضريب رفتار را در طراحي بر اساس عملکرد براي سازه هاي
داراي پيچش در سال  0222توسعه داد[ .]2ميراندا
( )Mirandaدر سال  0222استفاده از ضريب رفتار را براي
سيتم هاي چند درجه آزادي پيشنهاد کرد ولي روش
استفاده از آن را منوط به انجام مطالعات تکميلي کرد[.]1
در روش طراحي بر اساس عملکرد با توجه به رفتار غير
ارتجاعي سازه ها در برابر زلزله هاي شديد ،براي تعيين
نيازهاي يک سازه ،انجام تحليل غيرخطي روي مدل سازه
اي ضروري است .براي انجام اين تحليل ،مشخصات اوليه
سازه (مقاومت و سختي اوليه) مورد نياز است .هرچه مقادير
اوليه به مقدارهاي نهايي نزديک تر باشد ،مراحل انجام
تحليل و طراحي سازه  ،ساده تر و سريع تر خواهد بود .هر
چند مي توان براي اين منظور از مقاومت و سختي حاصل از
طراحي سازه بر اساس آئين نامه هاي رايج استفاده کرد اما
با توجه به عدم وجود اطالعات الزم براي طراحي سازه ها
در برابر زلزله هاي ضعيف و متوسط و همچنين نبود
اطالعات کافي براي نيل به هدف هاي طراحي در برابر زلزله
هاي شديد ،مقدارهاي باال داراي دقت کافي نخواهد بود .به
همين منظور در اين مقاله روشي پيشنهاد مي شود که به
کمک آن بتوان مقاومت و سختي اوليه قاب هاي خمشي
بتن مسلح را براي انجام يک تحليل غير ارتجاعي ،با دقت
قابل قبول بدست آورد .در اين روش اصول کلي براي
محاسبه مقاومت و سختي ،همان روش موجود در آئين نامه
هاي رايج است .بدين معني که براي محاسبه مقاومت مورد
نياز از ضريب رفتار استفاده مي شود و براي محاسبه
سختي ،ضريب بزرگ نمايي تغييرمکان ( جهت محاسبه
تغييرمکان واقعي سازه و محدود کردن آن به منظور
جلوگيري از تخريب اجزاي سازه اي و غير سازه اي) مورد
استفاده قرار مي گيرد .ولي با تدقيق مقدارهاي ضريب رفتار
و ضريب بزرگ نمايي تغيير مکان براي زلزله هاي شديد و
همچنين ارايه ضريب هاي فوق براي زلزله هاي خفيف و
متوسط ،دقت محاسبه مقاومت و سختي مورد نياز در برابر
سطوح متفاوت زلزله افزايش مي يابد و لذا تحليل
غيرارتجاعي نهايي که به منظور کنترل نهايي نيازهاي سازه
انجام مي گيرد با مشکالت کمتري به سرانجام مي رسد.
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در اين مقاله براي هر يک از حالتهاي عملکردي؛ استفاده
بي وقفه ( ، )IOجلوگيري از تلفات جاني ( )LSو جلوگيري
از انهدام ( ،)CPيک ضريب رفتار و يک ضريب بزرگ نمايي
تغييرمکان محاسبه مي شود تا سازه مورد نظر به کمک آنها
طراحي شود .در قسمتهاي بعدي ابتدا عامل هاي موثر بر
ضريب هاي رفتار و بزرگ نمايي تغيير مکان و روش
محاسبه آنها ارايه مي شود .سپس با توجه به موردهاي
مقدارهاي باال آنها براي قابهاي خمشي بتن مسلح با تعداد
طبقات متفاوت تعيين مي گردد و در انتها با محاسبه
ميانگين آنها ،مقدارهاي پيشنهادي براي ضريب هاي باال
ارايه مي شود.
 -2عوامل موثر بر ضريب رفتار و ضريب بزرگنمايي
تغيير مكان
 2-1ضريب رفتار
ضريب رفتار به پارامترهايي نظير ،ضريب شکل پذيري،
زمان تناوب اصلي سازه ،ضريب ميرايي سازه ،مشخصات
خاک ،مشخصات زلزله ،رفتار بار – تغييرشکل مصالح،
ضريب مقاومت افزون ،مشارکت مودهاي باال و ضريب
اطمينان طراحي بستگي دارد [ .]0اصلي ترين عامل موثر بر
شکل پذيري سازه است .در
ضريب رفتار ،ظرفيت
حقيقت اگر سازه اي داراي ظرفيت شکل پذيري نباشد،
نمي توان براي آن ضريب رفتار در نظر گرفت .زمان تناوب
اصلي سازه به عنوان عاملي که باعث تغيير در پاسخ
ارتجاعي و غير ارتجاعي سازه خواهد بود بر مقدار ضريب
رفتار تاثير خواهد گذاشت .تاثير زمان تناوب بر مقدار
ضريب رفتار براي سازه هاي سخت (داراي زمان تناوب هاي
پايين) بسيار محسوس تر است .ميرايي به عنوان يک
مکانيسم اتالف انرژي باعث تغيير در پاسخ سازه در حالت
ارتجاعي و غير ارتجاعي و در نتيجه در مقدار ضريب رفتار
موثر خواهد بود .همچنين مشخصات زلزله وارده بر سازه
شامل حداکثر شتاب ،مدت تداوم و محتواي فرکانسي بر
ضريب رفتار تاثير دارد .مصالح داراي رفتار بار -تغيير شکل
متفاوتي هستند که انتخاب هر يک از آنها بر مقدار ضريب
رفتار تاثير خواهد گذاشت .مدل بار  -تغييرشکل مصالحي
که داراي تنزل مقاومت و کاهندگي سختي هستند،
کمترين ضريب رفتار را دارا هستند .در نظر گرفتن
مشارکت مودهاي ارتعاشي باالتر در محاسبه نيروي زلزله،
سبب کاهش ضريب رفتار خواهد شد .ضريب مقاومت افزون
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به عنوان اصلي ترين عامل در افزايش ضريب رفتار در
سيستم هاي چند درجه آزادي به شمار مي رود .همچنين
به علت پذيرش عدم اعمال حاشيه اطمينان در آئين نامه
هاي بارگذاري سازه ها در برابر زلزله و وجود اين حاشيه
ايمني در آئين نامه هاي طراحي سازه ها ،ضريب رفتار
متناسب با مقدار ضريب اطمينان طراحي افزايش
مي يابد[.]1
ضريب شکل پذيري (  ،) زمان تناوب اصلي سازه(،)T
رفتار بار  -تغييرشکل مصالح ،ضريب مقاومت افزون( )Rsو
ضريب اطمينان طراحي) ، (Yمهمترين عوامل موثر در
تعيين ضريب رفتار هستند که در اين تحقيق براي محاسبه
ضريب رفتار مد نظر قرار مي گيرند.
 2-2ضريب بزرگ نمايي تغييرمكان
مهمترين عوامل موثر بر ضريب بزرگ نمايي تغيير مکان
عبارت اند از ،ضريب شکل پذيري(  ،) ضريب مقاومت
افزون) (Rsو ضريب اطمينان طراحي ) (Yکه در محاسبه
مقدار آن مد نظر قرار مي گيرند.
 -3روش تعيين ضريب رفتار و ضريب بزرگ نمايي
تغيير مكان

( )0
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در رابطه هاي باال T ،زمان تناوب اصلي سازه و پارامترهاي
 aو  bضريب هاي وابسته به سخت شدگي کرنش ( )αدر
مدل بار تغييرشکل مصالح هستند  g .ظرفيت شکل

 3-1روش تعيين ضريب رفتار

ضريب رفتار با استفاده از رابطهي ( )5محاسبه مي شود[.]7
()5

به ضريب شکل پذيري ارايه شده است .در روش ريدل،
اثرات زمان تناوب و شکل پذيري به طور مستقيم در
محاسبه ضريب رفتار اعمال شده است .ميراندا افزون بر
عامل هاي باال  ،اثرات ناشي از مشخصات خاک و زلزله را نيز
براي محاسبه ضريب رفتار اعمال کرد .در روش فايفر عامل
هاي زيادي از جمله مشخصات زلزله ،مشخصات خاک
منطقه ،ميرايي سيستم ،مدل بار -تغيير شکل مصالح ،زمان
تناوب سازه و ضريب شکل پذيري سازه در محاسبه ضريب
رفتار منظور شد .در روش ناصر – کراوينکلر (رابطه )0
اثرات ناشي از شکل پذيري  ،زمان تناوب اصلي سازه و مدل
بار – تغييرشکل مصالح در محاسبه ضريب رفتار دخيل
هستند که به دليل سادگي اين روش  ،در اين تحقيق مورد
استفاده قرار مي گيرد [:]55

Rw  R  Rs  Y

که در آن  R ضريب رفتار ناشي از شکل پذيري است
 R s ،ضريب مقاومت افزون است و  Yضريب اطمينان
طراحي است.
 3-1- 1ضريب رفتار ناشي از شكل پذيری

ضريب رفتار ناشي از شکل پذيري براي يک سيستم يک
درجه آزادي معادل سيستم چند درجه آزادي تعريف
ميشود .نيومارک– هال ( ، ]1[)Newmark-Hallريدل
( ،]0[)Riddlleميراندا ( ،]9[)Mirandaفايفر (]52[)Fajfar
و ناصر -کراوينکلر ( ،]55[)Nassar-Krawinklerروابطي را
براي تعيين  R ارايه کردند .در روش نيومارک – هال،

پذيري کلي سازه (يا ضريب شکل پذيري تغيير

مکاني=  ) uاست که به ظرفيت شکل پذيري اعضا (يا
y


ضريب شکل پذيري دوراني=  ) uبستگي دارد .ارتباط بين
y
ضريب هاي شکل پذيري کلي و شکل پذيري اعضا (تيرها و
ستونها) براي قاب هاي خمشي بتن مسلح توسط محمودي
و تسنيمي به شرح زير ارايه شده است (روابط  2تا .]50[)7
الف – رابطه شکل پذيري تيرها با شکل پذيري کلي
قاب:
()2

 g  ab  lb  1.4  1

()1

2.4 1.13
 2
N
N

ab  0.21 

براي دو محدوده از زمان تناوب سيستم  ،دو رابطه وابسته
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ب – رابطه شکل پذيري ستونها با شکلپذيري کلي قاب:
() 1
()7

 g  ac  lc  1.4  1
0.57
N

a c  0.085 

در رابطه هاي باال  g ،ظرفيت شکل پذيري کلي

سازه  lb ،و   lcبه ترتيب ظرفيت شکل پذيري تير و ستون
بحراني و  Nتعداد طبقات ساختمان است .کمترين مقدار
به دست آمده از رابطه هاي  2و  1به عنوان ظرفيت
شکلپذيري قاب در نظر گرفته ميشود.
 3-1- 2ضريب مقاومت افزون

در آئين نامه هاي طراحي ،سازه ها در برابر بارهاي غيرلرزه
اي بصورت ارتجاعي طراحي مي شوند .در صورتي که در
برابر بارهاي لرزه اي ،مجاز به استفاده از عملکرد
غيرارتجاعي هستند و مي توانند از خاصيت جذب انرژي
سازه ها در مرحله غير ارتجاعي استفاده کنند .همچنين در
اين حالت مي توانند از مقاومت اضافه اي که در مرحله غير
ارتجاعي بروز مي کند استفاده کنند .چنين مقاومتي در
روند تشکيل پي در پي مفاصل پالستيک (لوالهاي خميري)
در اعضاي سازه پديد مي آيد و در آستانه ناپايداري سازه
خاتمه مي يابد .به اين مقاومت ،مقاومت افزون
( )overstrengthگفته مي شود که با ضريب مقاومت افزون
بيان مي شود و برابر است با نسبت حداکثر مقاومت سازه
به مقاومت ارتجاعي آن .مقاومت افزون نتيجه عوامل
گوناگوني است که مهمترين آنها عبارت اند از:
 باز توزيع نيروهاي داخلي اعضا. درجات نامعيني سازه. اضافه مقاومت آرماتور و بتن نسبت به مقاومت اسميآنها.
 افزايش مقاومت آرماتور در اثر پديده سخت شوندگيکرنش.
 افزايش مقاومت بتن در اثر محصور شدن به وسيلهآرماتورها.
 اعمال محدوديت هاي آيين نامه اي (محدود کردنتغيير مکان جانبي سازه ،محدود کردن جزييات
آرماتورگذاري ،شرايط بارگذاري ها و .)...
 -وجود اعضاي غير سازه اي.
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با محدود کردن مقدار ضريب شکل پذيري مي توان ضريب
مقاومت افزون را براي هر يک از حالت هاي عملکردي
 LS ،IOو  CPبه دست آورد .در مراجع [53و ]52روش
محاسبه ضريب مقاومت افزون براي قاب هاي خمشي بتن
مسلح بررسي شده و ارتباط آن با شکل پذيري اعضا ارايه
شده است .با معلوم بودن ضرائب شکل پذيري محلي تيرها
و ستونها مي توان ضريب مقاومت افزون را براي سطوح
متفاوت زلزله تعيين نمود.
 3-1-3ضريب اطمينان طراحي

در آيين نامه هاي طراحي  ،براي افزايش اطمينان از
مقاومت سازه ،ضريب اطمينان در نظر گرفته مي شود که
به صورت افزايش بار (اعمال ضريب بار) ،کاهش مقاومت
(تنش مجاز) و يا هر دو مورد ،در طراحي سازه ها اعمال
مي شود .اما در طراحي سازه ها در برابر زلزله با توجه به
سطح باالي نيروي زلزله ،ضريب اطمينان اعمال نمي شود و
سازه ها به گونه اي طراحي مي شوند که تحت سطح بار
تعريف شده به حداکثر مقاومت خود برسند .براي همسان
سازي طراحي سازه ها در برابر بارهاي لرزه اي و غيرلرزه
اي ،ضريب اطمينان براي طراحي بار زلزله نيز اعمال مي
گردد ولي براي حذف آن براي بارهاي لرزه اي  ،مقدار
نير وي زلزله در مرحله اعمال به سازه بر ضريب اطمينان
( )Yتقسيم مي شود .در آيين نامه هاي بارگذاري اين
ضريب در ضريب رفتار مستتر مي شود و اثر آن در مقدار
ضريب رفتار منظور مي شود .مقدارهاي ضريب اطمينان
ممکن است در آيين نامه هاي متفاوت متفاوت باشد ولي
اين تفاوت چندان معني دار نيست.
 3-2ضريب بزرگ نمايي تغيير مكان

ضريب بزرگ نمايي تغيير مکان از رابطهي  0تعيين
مي شود [.]7
()0

C d   g  Rs  Y

که درآن ضريب هاي موجود همان تعاريف قبلي را دارا
هستند.
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 -4تعيين  R wو C d

به منظور تعيين ضريب رفتار و ضريب بزرگ نمايي
تغييرمکان نه قاب خمشي بتن مسلح سه دهانه با تعداد
طبقات يک ،دو ،سه ،چهار ،پنج ،شش ،هشت ،ده و پانزده
انتخاب شد و بر اساس آئين نامه ها طراحي شد .براي
بارگذاري ،آئين نامه بارگذاري لرزه اي ايران (استاندارد
 ) 0022و براي طراحي ،آئين نامه طراحي سازه هاي بتن
مسلح (آئين نامه  )ACIمورد استفاده قرار گرفت .در ادامه
مراحل متفاوت تعيين ضريب رفتار و ضريب بزرگ نمايي
تغييرمکان ارايه مي شود.
 4-1تعيين ضريب رفتار

مرحله اول :تعيين ضريب شکل پذيري اعضا

ضريب شکل پذيري دوراني براي تيرها و ستون ها (  ) lبه
صورت زير قابل محاسبه است:

u
y

()9

l 

در رابطهي باال  ،  uدوران نظير گسيختگي براي مفاصل
پالستيک است و مقدار آن براي هر يک از سه حالت
عملکردي  LS ،IOو  CPبراساس ضوابط  FEMA273براي
تيرها و ستونها تعيين مي شود [ .]0در جدول  5مقدارهاي
پيشنهادي اين آيين نامه نشان داده شده است .شايان ذکر
است اين مقدارهاي مربوط به حالتي است که خمش در
طراحي اعضا تعيين کننده باشد.

( به طور جداگانه براي تير و ستون ها ) در سه حالت
عملکردي در جدول  0ارايه شده است.
مرحله دوم :محاسبه ضريب هاي شکل پذيري کلی
سازه
با استفاده از معادله هاي  2تا  7ضريب شکل پذيري کلي

سازه (  )  gمحاسبه مي شود .در جدول  3مقدارهاي
ضريب هاي شکل پذيري کلي براي تمامي قابها در هر يک
از حالت هاي عملکردي نشان داده شده است.
جدول .2مقدارهاي شکل پذيري دورانی اعضا (  ) lبراي
هر يک از حالت هاي عملکردي
قاب ها
(تعداد
طبقات)

ستون ها

تيرها
IO

LS

CP

IO

LS

CP

5

5/50

0/02

0/0

5/31

2/25

1/2

0

5/17

3/32

2/50

0/9

0/7

55/1

3

0/2

0/01

3/17

0/30

7/52

9/10

2

0/53

2/01

1/30

3/0

9/1

50/0

1

0/30

2/12

3/20

0/7

0/5

52/0

1

0/07

2/12

1/10

3/0

9/1

50/0

0

0/53

2/01

1/33

1/2

51/2

02/2

52

0/55

2/00

1/00

3/92

55/0

51/71

51

5/00

3/12

2/11

1/2

51/2

02/2

جدول  . 8ضريب هاي شکل پذيري کلی قاب ها

g

قابها
(تعداد طبفات)

IO

LS

CP

5

5/2

0/02

3/27

0

5/3

3/59

2/53

3

5/01

0/09

0/90

2

5/25

0/01

3/19

1

5/01

0/33

0/31

همچنين   yدوران تسليم مفاصل پالستيک است که

1

5/30

0/27

3/21

0

5/31

0/20

0/91

براساس ضابطه هاي  FEMA273محاسبه مي شود

52

5/35

0/21

0/75

51

5/51

0/00

0/51

جدول  .6مقدارهاي   uبراي هر يک از حالت هاي
عملکردي
اعضا

IO

LS

CP

تيرها

2/25

2/20

2/201

ستونها

2/221

2/251

2/20

(  .)  y  6 MLمقادير  lبراي تمامي قاب هاي انتخابي
EI
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مرحله سوم :تعيين ضريب رفتار ناشی از شکل
پذيري

جدول  .5ضريب هاي رفتار مقاومت افزون براي قاب ها

Rs

قاب ها
(تعداد طبقات)

IO

LS

CP

شدگي کرنش معادل دو درصد (  )   0.02و با استفاده
از معادله هاي  0و ،3ضريب رفتار ناشي از شکل

5

5/23

5/15

5/15

0

5/09

5/21

5/21

پذيري(  ) R محاسبه مي شود .براي سخت شدگي معادل

3

5/00

5/31

5/31

دو درصد ضريب هاي  aو  bبه ترتيب برابر يک و 2/37
مي باشد .در جدول  2مقدارهاي زمان تناوب ( )Tو ضريب

2

5/33

5/23

5/23

1

5/30

5/22

5/22

رفتار ناشي از شکل پذيري (  ) R ارايه شده است.

1

5/32

5/31

5/31

0

5/01

5/32

5/32

52

5/07

5/09

5/09

51

5/05

5/01

5/01

بر اساس مقدارهاي   gدر جدول 3و با فرض سخت

جدول  .3مقدارهاي زمان تناوب و ضريب رفتار ناشی از
شکل پذيري قاب ها
قاب ها
(تعداد طبقات)

R

T
)(sec.

IO

LS

CP

5

2/51

5/2

5/77

0/29

0

2/07

5/00

0/17

3/20

3

2/31

5/01

0/53

0/13

2

2/21

5/22

0/70

3/31

1

2/13

5/01

0/3

0/30

1

2/15

5/30

0/29

3/27

ضريب رفتار قاب هاي خمشي يعني  R s ، R و Y

0

2/71

5/37

0/20

3/21

52

2/92

5/30

0/30

0/02

محاسبه شد  .با استفاده از آنها و به کمک معادلهي 5ضريب
رفتار (  ) R wبه دست مي آيد .مقدارهاي مربوط به ضريب

51

5/00

5/51

5/07

0/02

رفتار براي هر يک از قاب هاي خمشي بتن مسلح و براي
هر يک از حالت هاي عملکردي  LS ، IOو CPدر جدول 1
ارايه شده است .در جدول باال مقدارهاي ميانگين ضريب
رفتار براي حالت هاي متفاوت عملکردي نيز محاسبه و ارايه
شده است ( R w =0/00براي حالت استفاده بي وقفه،
 R w =2/23براي حالت جلوگيري از تلفات انساني و 1/3

مرحله چهارم :تعيين ضريب مقاومت افزون
با استفاده از نتيجه هاي حاصل از مراجع [53و ]52ضريب
مقاومت افزون (  ) R sبر حسب ضريب شکل پذيري اعضا
(تيرها و ستون ها) که در جدول  0ارايه شده است محاسبه
مي شود .مقدارهاي ضريب مقاومت افزون براي هريک از
حاالت عملکردي در جدول  1نشان داده شده است.
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مرحله پنجم :تعيين ضريب اطمينان طراحی
بر اساس ضريب هاي بار و مقاومت پيشنهادي در آيين نامه
 ،ACIمقدار ضريب اطمينان طراحي برابر  5/2به دست
مي آيد (. )5/5 *5/7 * 2/71=5/2
مرحله ششم :محاسبه ضريب رفتار قاب ها
در بخش هاي گذشته ،پارامترهاي موثر در تعيين

=  R wبراي حالت جلوگيري از انهدام).
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جدول .1مقدارهاي  Rwقابها در حالتهاي متفاوت

 -5چكونگي استفاده از ضريب های  Rwو  C dدر

عملکردي

طراحي بر اساس عملكرد

Rw

قاب ها
(تعداد طبقات)

IO

LS

CP

5

0/2

3/99

2/75

0

0/30

1/05

1/01

3

0/51

2/21

1/25

2

0/15

1/21

1/75

1

0/30

2/10

2/12

1

0/25

2/72

1/0

0

0/25

2/15

1/11

52

0/32

2/50

1/50

51

5/91

3/09

3/91

ميانگين

0/00

2/23

1/32

در قسمت هاي قبلي مقدارهاي  Rwو  C dارزيابي شد .با

4
 4-2تعيين ضريب بزرگ نمايي تغييرمكان

با توجه به در اختيار بودن ضريب هاي  R s ، و ،Y
ضريب بزرگ نمايي تغيير مکان (  ) C dاز رابطه  0قابل
محاسبه است .مقدارهاي اين ضريب براي قابهاي خمشي
بتن مسلح در سه حالت عملکردي در جدول  7ارايه شده
است .در انتهاي جدول مقدارهاي ميانگين ضريب بزرگ
نمايي تغيير مکان براي هر يک از سه حالت حدي تعيين
شده است ( C d =0/09براي حالت استفاده بي وقفه،
 C d =2/73براي جلوگيري از تلفات انساني و C d =1/03
براي جلوگيري از انهدام)
جدول .3مقدارهاي  C dقاب ها در حالت هاي متفاوت
عملکردي
قاب ها
(تعداد طبقات)
5
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Cd
IO
0/2

LS
1/21

CP
1/90

0

0/31

1/20

0/2

3
2

0/57
0/10

2/31
1/73

1/17
7/59

1

0/33

2/17

2/1

1

0/25

2/10

1/71

0

0/2

2/2

1/31

52

0/32

2/21

2/9

51

5/91

3/00

3/05

ميانگين

0/09

2/73

1/03

استفاده از اين ضريب هاي مي توان نيازهاي مقاومت
ارتجاعي را در سه حالت عملکردي تعيين کرد .نيازهاي
مقاومت اعضا (که به وسيله تحليل سازه اي تحت نيروهاي
کاهش يافته به کمک ضريب رفتار محاسبه مي شود ).با
ظرفيت هاي مقاومت اعضا (بر اساس آيين نامه هاي
طراحي) در سه حالت عملکردي مقايسه مي شوند و در
صورت نياز ،اعضا باز طراحي مي شوند .همچنين نيازهاي
سختي سازه اي (يا نيازهاي تغيير مکان سازه اي که به
کمک تحليل سازه تحت نيروي کاهش يافته متناسب با
ضريب رفتار محاسبه مي شوند و در ضريب بزرگ نمايي
تغيير مکان ضرب مي شوند ).با تغييرمکان هاي مجاز (که
در آيين نامه هاي طراحي معرفي مي شوند) در سه حالت
عملکردي مقايسه مي شوند و در صورت نياز ابعاد اعضا
تصحيح مي شوند .با اين فرايند ابعاد اوليه اعضا تعيين
مي شود .براي تعيين ابعاد نهايي اعضا براي تامين نيازهاي
شکل پذيري آنها ،يک تحليل غيرارتجاعي ضروري است.
اين روش پيشنهادي داراي چندين مزيت است که عبارت
اند از :الف)ساده است .ب) مهندسين سازه با آن آشنا
هستند .ج) تحقيقات تجربي زيادي در اين زمينه و
پارامترهاي مربوط انجام گرفته است]1[.
 -6نتيجه گيری
در اين مقاله يک روش براي محاسبه سختي و مقاومت
اوليه اعضاي قابهاي خمشي بتن مسلح به منظور اجراي
معيارهاي طراحي بر اساس عملکرد ارايه شده است .در اين
روش سه ضريب رفتار ( ) Rwو سه ضريب بزرگ نمايي
تغيير مکان(  ) C dبراي حالت هاي متفاوت عملکردي سازه
(استفاده بي وفقه ،جلوگيري از تلفات جاني و جلوگيري از
انهدام ) معرفي شده است .مقدارهاي اين اعداد در جدول 0
ارايه شده است .با استفاده از ضريب هاي رفتار ،نيازهاي
مقاومت سازه اي اعضا به دست مي آيد و با استفاده از
ضريب هاي بزرگ نمايي تغييرمکان ،نيازهاي سختي اعضا
محاسبه مي شود .براي نهايي کردن ابعاد اعضا مي بايست
معيارهاي طراحي بر اساس عملکرد اعمال شود .بررسي ها
نشان مي دهد ،ضريب هاي باال و استفاده از آنها در
محاسبه مقاومت مورد نياز (برش پايه) و سختي اوليه (با
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 مراحل انجام کار و،کنترل تغييرمکان جانبي) سازه ها
 ساده تر و سريعتر خواهد، تحليل غير خطي سازه ها را
..نمود
 براي قاب هاي خمشی بتنC d  وRw  مقدارهاي.3جدول
مسلح در حالت هاي متفاوت عملکردي
CP

LS

IO

1/32

2/23

0/00

Rw

1/03

2/73

0/09

Cd
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