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چکیده
هدف از طراحي اعضای سازهای ،مقاومت در برابر بارهای وارده است بهطوریکه ایمني سازهی موردنظر با توجه به شرایط مختلف
بارگذاری تأمین شود .روش موجود در آئیننامه طراحي بتن ایران و مبحث نهم استفاده از ضرایب ثابت بار و مقاومت بدون در نظر گرفتن
ماهیت تصادفي پارامترهای طراحي ميباشد .عدم قطعیت های موجود در پارامترهای طراحي نظیر بار و مقاومت موجب تغییر ایمني سازه
شده و استفاده از ضرایب ثابت در حالتهای مختلف بارگذاری گاهي طراحي را غیر ایمن و غیراقتصادی ميسازد .در مقاله حاضر به
طراحي احتماالتي تیرهای بتني مسلح تحت اثر همزمان تالش های خمشي ،برشي و پیچشي پرداخته شده است .برای این منظور روابط
تحلیلي توابع حالت حدی برای ترکیب تالشهای مختلف استخراج شدهاند .با استفاده از این روش ،طراح ميتواند بر اساس اهمیت سازه
و سطح ایمني موردنیاز اقدام به طراحي نماید؛ یعني برای سطح ایمني موردنیاز مالک یا کارفرما ،طراحي اعضای بتني انجام ميگیرد .در
ادامه مقاله ضرایب بار و مقاومت در شاخصهای مختلف ایمني محاسبه شده و تأثیرپذیری آئیننامه از ضرایب بار و مقاومت بررسي شده
است .به کمک روش ارائه شده در این تحقیق ،طراح قادر است با تغییر شرایط حاکم بر مسئله نظیر ابعاد ،بار وارده و خصوصیات مقطع
با توجه به ایمني سازه به طراحي اقدام نماید .برای انجام کار ،یک برنامه کامپیوتری در محیط متلب نوشته شده است که روش مورد
استفاده در محاسبه شاخصهای ایمني روش شبیهسازی مونتکارلو ميباشد.
کلمات کلیدی :تابع حالت حدی ،تحلیل قابلیت اعتماد ،شاخص ایمنی ،ضرایب بار و مقاومت ،شبیهسازی مونتکارلو.
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 -1مقدمه
استفاده از روشهای نوین طراحي بر مبنای قابلیت اعتماد توسط الینگوود و آنگ [ ]1در سال  1974وارد مباحث طراحي در مهندسي عمران
گردید و پس از آن تحقیقات فراواني برای ارتقای روشهای قابلیت اعتماد صورت گرفت .چراکه عدم قطعیتهای موجود در پارامترهای طراحي
و استفاده از ضرایب ثابت در آئیننامهها گاهي طراحي را تحتالشعاع قرار ميداد؛ بنابراین ،استفاده از روشهای قابلیت اعتماد بر مبنای حالت
حدی حاکم بر مسئله و توجه به پارامترهای آماری برای هر متغیر طراحي نظیر میانگین ،انحراف معیار و توزیع آماری در آئیننامههای طراحي
در کشورهای مختلف توسعه یافته است .بهعنوان نمونه لو و همکاران [ ]2در سال  1994به بررسي قابلیت اعتماد در یک تیر بتني پرداختهاند.
تیر در نظر گرفته شده تحت اثر برش خمش و پیچش طراحي شده است .سطح شکست برای سه حالت برش  -خمش  -پیچش با توجه به
روش مرتبهی اول ( )FORMدر نظر گرفته شد و نشاندهندهی این واقعیت بود که شاخص ایمني نسبت به مقدار بار زنده ،مقادیر پارامترهای
مؤثر در مقاومت تیر و همچنین عدم قطعیت مدل وابسته ميباشد .اوان و همکاران در سال  ]3[ 2006با بهکارگیری تئوری جدید روشهای
قابلیت اعتماد برای محاسبهی نیروی برشي بتن مسلح برای تیر بتني با آئیننامهی  ACIپرداخته است .تحقیقات انجام شده نشاندهندهی
این مهم بود که عوامل مؤثری در شکست تیر بتني ازجمله :نسبت طول دهانه بر عمق مؤثر؛ مقدار فوالد طولي ،شرایط تکیهگاهي؛ شرایط
بارگذاری و نوع مصالح در مسئله تأثیرگذارند.
شاو و لي [ ]4در سال  2007به بررسي مدیریت ریسک در مسائل قابلیت اعتماد در سازههای بتني پرداختند .تحقیق ایشان به بهینهسازی
هزینهی مصرفي برای نگهداری اینگونه زیرساختها در طول عمر مفید بهرهبرداری از آن شده است .نوواک و همکاران [ ]5در سال 2011
به بررسي شاخصهای قابلیت اعتماد در تیرها و ستونهای طراحي با آئیننامهی  ACI-318و همچنین سازههای طراحي شده پرداختند و
نشان دادند که ساختمانهای طراحي شده نسبت به شاخصهای بهدستآمده از ایمني پایینتری برخوردارند که دلیل این مهم توجه به
اقتصادی بودن سازهی طراحي شده بدون در نظر گرفتن شاخص ایمني ميباشد .پورکو و همکاران [ ]6در سال  ،2013به بررسي برش پانچ
با استفاده از روش قابلیت اعتماد در دال تخت پرداختند .تحقیق آنها به بررسي مقاومت فشاری دال تخت و عوامل مؤثر بر آن معطوف بوده
است .همچنین ،جنسن [ ]7در سال  2014به تحقیقي برای به دست آوردن شاخص قابلیت اعتماد برای تالش برشي و تقویت پلهای بتني
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پرداخته است .او نشان داد که استفاده از این روش باعث شده است طراحي تا حدود  10تا  15درصد سبکتر شود .بهروزترین تحقیق در این
زمینه توسط بیکرز و همکاران [ ]8در سال 2014 ،به منظور بررسي تحلیل قابلیت اعتماد پل بتني انجام شده است که سازه در نظر گرفته
شده تحت اثر همزمان لنگر خمشي و نیروی برشي بوده است .در زمینه کالیبره نمودن ضرایب بار و مقاومت نیز تحقیقاتي در دنیا انجام شده
است .ترزوس و توماس [ ]9در سال  2002به بررسي لرزهای آئیننامهی یونان با هدف کالیبره نمودن آییننامه برای اعضای تیر –ستون و تیر
پرداختند .هدف از تحقیق آنها بررسي ظرفیت لرزهای تیر -ستون و ظرفیت برشي تیر بود که مقدار شاخص ایمني را با توجه به پارامترهای
آماری مؤثر در تحقیق خود پیشنهاد دادند .همچنین سرزن و همکاران [ ]10در سال  2003اقدام به کالیبره نمودن ضرایب بار و مقاومت برای
طراحي سازهها نمودهاند .پایک و همکاران [ ]11در سال  2008به بررسي تأثیر کالیبره کردن آییننامه و عملکرد استفاده از تئوری احتماالتي
در طراحي پلهای بتني نمودند .آنها پس از مطالعهی میداني دادههای احتماالتي به کالیبراسیون آییننامههای طراحي پلهای بتني در
کشور کره پرداختند .مطابق با توصیههای صورت گرفته در تحقیق میرزا و همکاران [ ]12و سایر تحقیقات آماری انجام شده توسط محققاني
مانند گاالمبوس و مک گروگر [ ،]14-13شاخص ایمني برای بار مرده  +زنده برای خمش  3و برای برش و پیچش  2ميباشد که در تحقیق
حاضر فاصله ی شاخص ایمني تا مقدار پیشنهادی مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
هدف از ارائهی تحقیق حاضر بررسي شاخص ایمني آئیننامهی بتن ایران برای سه حالت حدی برش – خمش – پیچش و ترکیب حالتهای
حدی فوق مي باشد .در تحقیق حاضر ،با پیشنهاد روابط حدی جدید ،سطوح ایمني و ضرایب بار و مقاومت برای تمامي حالتهای مطرح شده
محاسبه گردیده است .با توجه به تحقیقات صورت گرفته فوق ،در تحقیق حاضر به کمک روش مونتکارلو [ ]15بعد از بررسي متغیرهای
دارای عدم قطعیت در یک تیر متأثر از اثر خمش ،برش و پیچش با توجه به توابع حدی مؤثر در طراحي به برآورد سطح ایمني آئیننامه بتن
ایران پرداخته شده است .بهمنظور دستیابي به این مهم پارامترهای موجود دارای عدم قطعیت در مسئله شناسایي شده است .سپس حاالت
متفاوت تابع حدی نظیر (شکست برشي ،پیچشي و خمشي) در نظر گرفته شده است .تمام مراحل ذکر شده در قالب یک برنامه کامپیوتری
در محیط  MATLABتوسط نویسنده اول مقاله نوشته شده است.
 -2طراحی تیرهای بتنی تحت تالشهای خمشی ،برشی و پیچشی
بهمنظور محاسبه شاخص ایمني باید توابع حدی مورد نیاز که تالشهای سازهای را نشان ميدهد ،به دست آورد .در روابط ( )1تا ( )3به
ترتیب لنگر مقاوم ،نیروی برشي و لنگر پیچشي برای مقاطع مستطیلي ارائه شده است.
 AΦf 
M r =As Φs f y  d- s s y 
 2α1Φc f c b 

()1
()2

d
s

Vr =0.2c b w d f c  s f y Av
Vc

Vs

()3

fy
s

Tr =2s A0 At

در روابط فوق M r ،لنگر مقاوم مقطع Vr ،نیروی برشي مقاوم مقطع و  Trلنگر پیچشي مقطع ميباشد .همچنین پارامترهای
ترتیب عمق مقطع ،عرض مقطع ،مقاومت فشاری بتن ،مقاومت کششي فوالد مصرفي و مقدار مساحت فوالد طولي و عرضي مورد نیاز در
مقطع اشاره ميکنند .به کمک روابط فوق بهصورت جداگانه برای حالت برش ،خمش و پیچش با توجه به تالشهای وارده بر مقاطع به محاسبه
مقادیر اسمي فوالد مصرفي به کمک آئیننامه پرداخته ميشود [ .]16بهمنظور طراحي خمشي تمامي مقاطع از فوالد فشاری استفاده شده
است .در مورد مقاطع  Lشکل و  Tشکل از روابط پیشنهادی آئین نامه برای به دست آوردن لنگر مقاوم مقطع استفاده شده است که تمامي
روابط استفاده شده در مرجع [ ]16موجودند .برای حالتهای برشي و پیچشي تیر سطح مقطع کامل تیر ( T ،Lو مستطیلي شکل) در نظر
گرفته شده است .ضرایب در نظر گرفته شده در آئیننامه ی بتن ایران برای افزایش ضریب بار و کاهش مقاومت جهت طراحي به ترتیب ضرایب
Av ,As ,f y ,fc ,b,d
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بار مرده و زنده در حالت حدی   L =1.50 ,  D =1.25مي باشند .همچنین ،ضرایب کاهش مقاومت فوالد و بتن در مرحله طراحي حالت حدی
بهصورت  S =0.85, C =0.65ميباشند .در جدول  1اطالعات آماری مورد نیاز تحقیق برای طراحي بر اساس قابلیت اعتماد ارائه شده است.
جدول  :1مشخصات آماری پارامترهای بکار گرفته شده در تحقیق برای طراحی مقاطع بتنآرمه []14-13
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 -3فرمولبندی توابع حدی و شاخص ایمنی
برای طراحي تمام احتماالتي تیرهای بتني تحت اثر همزمان تالشهای خمشي ،برشي و پیچشي توابع حدی باید دارای شرایط زیر باشند:
M r  Ms

()4

Vr  Vs
Tr  Ts

در رابطه ( )4مقادیر حدی

Tr , Vr , M r

تالشهایي هستند که تیر ميتواند تحمل کند (ظرفیت مقطع) .همچنین پارامترهای

Ts , Vs , M s

به

تالشهای حاصل از بارگذاری (نیاز) اشاره ميکنند .برای برآورد شاخص ایمني ابتدا مقدار فوالد مورد نیاز مقطع برای سه تالش ذکر شده
محاسبه شده ،سپس به کمک رابطه هاسوفر لیند [ ،]17شاخص ایمني مطابق رابطه ( )5محاسبه ميشود.
()5

β  (μ R  s ) / σ R 2  σs2

که در آن   S ,  R , S , Rبه ترتیب میانگین تالش مقاوم ،میانگین تالش محرک ،انحراف معیار تالش مقاوم و انحراف معیار تالش محرک
ميباشند .در تحقیق حاضر ،مقدار شاخص ایمني  با استفاده از تکنیک شبیهسازی مونتکارلو برای حالتهای مختلف حدی در تیرهای
بتني با ابعاد مختلف ارزیابي ميشود.

 -1-3رابطه سطح ایمنی برش +پیچش
بر اساس مطالعات انجام شده [ ]2ميتوان با محدود کردن رابطه ( )6به یک مقدار مشخص به ترکیب همزمان تالشهای برشي و پیچشي در
مقاطع مختلف بتني اشاره نمود.
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که در آن پارامترهای  d,b wبه عرض و ارتفاع مقطع اشاره ميکنند .همچنین پارامترهای  Ph , A ohبه ترتیب بیانگر سطح محصور توسط خط
مرکزی بیرونيترین خاموت های بسته پیچشي و محیط تنگ بسته پیچشي ميباشند .برآورد سطح ایمني آئیننامهی بتن ایران برای برش و
پیچش به شرح ذیل است:
با توجه به مقطع در نظر گرفته شده و رابطه ( )2مقدار فوالد برشي محاسبه ميشود .روش محاسبه به این صورت است که با فرض مقدار بار
مرده مشخص و قرار دادن پارامتر  ratio=(1-t)/tو تغییر  tبین  0/4تا  1مقدار بار زنده محاسبه ميگردد .مقدار نیروی برشي از جمع بار زنده
 +مرده حاصل ميگردد و در نهایت با توجه به روابط ( )2فوالد برشي مورد نیاز به دست ميآید  .با اعمال مقدار لنگر وارده بر تیر (لنگر بار
مرده  +لنگر بار زنده) و رابطه ( )3به محاسبه فوالد پیچشي مورد نیاز در تیر پرداخته ميشود .روش محاسبهی مجموع لنگرهای وارده بر تیر
مشابه حالت برشي و در نظر گرفتن نسبت پیشنهادی توسط مراجع [ ]11برای مقدار  tميباشد .تابع حدی (  ) Gدر نظر گرفته شده برای
حل مسئله با در نظر گرفتن روابط ارائه شده در آئیننامه برای برش ،پیچش و ترکیب برش -پیچش به ترتیب مطابق روابط ( )7تا ( )9ميباشد.
()7

Vr Vs
bwd b wd

=G

()8

G=TR -TS

()9

G   TV  R -  TV S

در معادالت فوق اندیس  sبرای تالشهای وارده بر مقطع (نیاز) و اندیس  rبه مقاومت مقطع (ظرفیت) در برابر بارهای وارده اشاره ميکند.
در بخشهای  2-3تا  2-6سطوح مختلف آییننامهای برای ترکیب مختلف تالشها ارائه شده است.

 -2-3رابطه سطح ایمنی خمش  +پیچش
برای بررسي سطح ایمني آئیننامه ایران با استفاده از روابط ( )1تا ( )3به محاسبهی مقدار فوالد برشي و خمشي مقطع پرداخته ميشود .پس
از محاسبه ی مقدار لنگر مقاوم وارد بر مقطع و مقدار بارهای وارده یک تابع حدی مانند رابطه ( )10و ( )11در نظر گرفته ميشود.
()10

 AΦf 
M r =AsΦsf y  d- s s y  -Ms
 2α1Φcfc b 

()11

 M c 2T  b +d    M c 2T  b +d  
G   r + r w 2 - s + s w 2 
 I
 bwd    I
 b wd  


در معادالت فوق ،تالش حاصلشده از بارهای وارده (زنده  +مرده) با اندیس  sو همچنین مقاومت مقطع بر اثر بارهای وارده با توجه به
خصوصیت مقطع ساخته شده با اندیس  rنشان داده شده است .همچنین پارامتر  Iبیانگر ممان اینرسي و  cفاصله تار خنثي در ناحیه کششي
مقطع ميباشد.

 – 3-3رابطه سطح ایمنی خمش  +برش
در مراحل پیشین ،مقدار فوالد مورد نیاز مقطع محاسبه شده است .همچنین مقدار نیروهای وارد بر مقطع و مقاومت مقطع برای سه حالت
حدی برشي – پیچش و خمشي بهدستآمده است .برای ترکیب خمش  -برش از رابطهی حدی زیر استفاده ميشود.
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 V M c  V M c
G r  r    s  s 
I   b wd
I 
 bwd

()12

 -4-3رابطه سطح ایمنی خمش  +برش +پیچش
برای برآورد سطح ایمني آئیننامهی بتن ایران برای سه تالش همزمان برشي -خمشي – پیچشي ،تابع حالت حدی مانند رابطه ( )13در نظر
گرفته شده است.
M c
 Mc

G=  r +(TV) R  -  s +(TV)S 
 I
  I


()13

در تابع حدی فوق ،تأثیر تالشهای برشي  -خمشي  -پیچشي همزمان دیده شده است و با در نظر گرفتن حاالت حدی اشاره شده به برآورد
سطح ایمني پرداخته ميشود .برای بررسي مقدار تأثیر بار مرده بر سطح ایمني ،مقادیر عددی بار مرده تغییر داده ميشوند.

 -4نتایج تحقیق
برای بررسي شاخص ایمني تیرهای بتني مطابق شکل  1مقطعي با مشخصات هندسي داده شده در نظر گرفته شده است .بار مرده گسترده (
 ) q Dبرابر  25کیلو نیوتن بر متر بر تیر وارد شده است .بار زنده  ratio*M Dميباشد که  ratio=(1-t)/tميباشد .مقاطع تیرهای مورد بررسي
در این تحقیق بهصورت  Lشکل ،مستطیلي و  Tشکل ميباشند.

شکل : 1مشخصات هندسی و ابعاد مقاطع مورد مطالعه در این تحقیق

در جدول  2مشخصات مصالح و خواص هندسي مقاطع مورد مطالعه نشان داده شده است .در این جدول مقدار پارامتر  tبین  0/4تا  1تغییر
ميکند .نکته قابلذکر این است که مقادیر عددی پارامترهای ارائه شده در جدول بهصورت اسمي ميباشند.
جدول : 2مقادیر اسمی پارامترهای به کار گرفته شده در مقاطع مورد مطالعه

)b w (mm

)q D (kN/m

)fc (Mpa

)be (mm

)f y (Mpa

400

25

21

800

420

M L =M D (1-t)/t

)bf (mm

)d(mm

)L(mm

0/4-1

200

400

2000
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با در نظر گرفتن توابع حدی اشاره شده در بند  3و مقادیر آماری ارائه شده در جدول  1شاخص ایمني برای تالشهای مختلف و مقاطع مورد
بررسي محاسبه مي شود .برای این منظور ،مقادیر اسمي پارامترها نظیر ابعاد تیر ،مقدار فوالد مصرفي ،مقادیر بارهای وارده بر مقطع ،مقاومت
فشاری بتن ،تنش جاری شدن فوالد و غیره بهعنوان متغیرهای تصادفي با توجه به جدول  1در نظر گرفته شدهاند .سپس با استفاده از مقادیر
آماری دادهشده نظیر (میانگین ،انحراف معیار و توزیع آماری) به محاسبهی مقادیر نیروهای داخلي در مقاطع مورد مطالعه پرداخته ميشود.
روش برآورد مقادیر نیروهای داخلي قابل تحمل توسط مقاطع تولید اعداد تصادفي به تعداد زیاد به ازای هر دور چرخهی مونتکارلوی نوشته
شده در برنامه  ]18[ MATLABميباشد  .روش به کار گرفته شده برای محاسبات قابلیت اعتماد روش مونتکارلو ميباشد که در ابتدای
چرخه مقادیر هر متغیر به ازای هر دور چرخه تولید شده سپس مقدار لنگر و نیروهای مقاوم) (Rمحاسبه و در انتهای هر دور چرخه مقادیر
تالشهای وارد بر مقاطع ) (Sمحاسبه خواهد شد .در نهایت به کمک رابطه ( )5به برآورد شاخص ایمني در مقطع برای نسبتهای باری
مختلف پرداخته ميشود.

 -1-4سطح ایمنی حالت خمش  +پیچش
به کمک روابط ارائه شده در بخش  2-3شاخص ایمني برای ترکیب بارگذاری خمش-پیچش محاسبه شده است .در شکل  2مقادیر شاخص
ایمني برای مقاطع مختلف با توجه به برنامه کامپیوتری نوشته شده ارائه شده است.

شکل : 2سطح ایمنی آئیننامهی بتن ایران برای ترکیب خمش  +پیچش.

با توجه به شکل  )2میانگین سطح ایمني برای خمش تمام مقاطع حدود  3/5ميباشد .در خمش برای مقاطع مستطیلي و  Lشکل شاخصها
برای تمام مقادیر  tیکسان ميباشند .شاخصها برای مقاطع  Tشکل کمي بیشتر از مقاطع شکل و مستطیلي ميباشد .همچنین ،شاخص
ایمني برای پیچش مقاطع در حد  2/5برآورد مي شود .مقاطع مستطیلي کمترین شاخص ایمني را برای پیچش و ترکیب پیچش و خمش
دارند .حداکثر شاخص ایمني برای مقاطع مختلف در  t = 0/7رخ ميدهد.
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از پائین ترین منحني شکل ( )2مشاهده ميشود که پیچش در مقاطع مستطیلي اهمیت بیشتری نسبت به خمش در طراحيها داشته و
شاخص ایمني نسبت به پیچش اهمیت بیشتری دارد تا خمش؛ بنابراین باید طراحي سازههای بتني طوری باشد تا حتيالمقدور پیچش ایجاد
نشود؛ زیرا همانگونه که منحنيها مشاهده ميشود ،حضور تالش پیچشي شاخصهای ایمني را بهطور قابلمالحظهای کاهش داده است.
بهطور متوسط شاخصها در حالت خمش از  3/5به  2/5در حالت خمش – پیچش کاهش یافتهاند.

 -2-4سطح ایمنی حالت خمش  +برش
در شکل  3سطوح ایمني برای ترکیب خمش -برش نشان داده شده است .شکل نشان ميدهد که برای تالش برشي خالص نوع مقطع تأثیری
در شاخصهای ایمني ندارد و منحنيهای شاخصها برهم منطبق ميباشند .لیکن ،در ترکیب خمش -برش مقطع مستطیلي بیشترین ایمني
و مقطع  Lشکل کمترین شاخص را دارا ميباشد .برای مقاطع  Tشکل شاخصهای ایمني بین مقطع مستطیلي و  Lشکل ميباشند .ترکیب
خمش -برش برخالف حالت خمش  +پیچش شاخص های ایمني را چندان تحت تأثیر قرار نداده است .با توجه به شکل وجود همزمان
تالشهای خمشي و برشي حدود  0/2شاخصها را کاهش داده است .نکته جالب توجه در شکل فوق با توجه به باالترین منحني شکل در این
است که در مقطع مستطیلي ترکیب خمش +برش باعث بهبود شاخصهای ایمني شده است؛ مانند ترکیب خمش  +پیچش حداکثر شاخص
در تمام حاالت در  t =0.7رخ داده است.

شکل : 3سطح ایمنی آئیننامهی بتن ایران برای خمش -برش.

 -3-4سطح ایمنی حالت برش +پیچش
در شکل ( ) 4سطوح ایمني برای ترکیب برش  +پیچش نمایش داده شده است .در حالتي که فقط تالش برشي تنها مطرح است ،نوع مقطع
تأثیری در مقادیر شاخصها ندارد .در این حالت متوسط شاخص ایمني حدود  3/5برآورد شده است .در حالتي که پیچش تنها مورد مطالعه
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باشد ،رفتار مقاطع  Lو  Tیکسان بوده و مقاطع مستطیلي عملکرد بهتری دارند .در ترکیب برش  +پیچش مقطع  Lبهترین عملکرد و مقاطع
مستطیلي ضعیف ترین عملکرد را دارند .وجود تالش پیچشي میانگین شاخص ایمني را از  3/5در حالت برش تنها به  2/3در ترکیب برش+
پیچش برای مقاطع مستطیلي کاهش داده است .حداکثر شاخصها برای همه مقاطع مورد مطالعه در  t = 0/7رخ داده است.

شکل : 4سطح ایمنی آئیننامهی بتن ایران برای برش – پیچش.

با توجه به شکل  4بیشترین شاخص ایمني برای برش مقطع  Tشکل و کمترین شاخص مربوط به پیچش مقاطع مستطیلي است .لیکن برای
ترکیب برش و پیچش مقاطع ،بیشترین شاخص مربوط به مقطع مستطیلي و کمترین آن مربوط به مقاطع  Tشکل است .هرچند با افزایش
مقدار اختالف شاخص ایمني برای مقاطع مختلف کاهش ميیابد.

 -4-4سطح ایمنی خمش  +برش +پیچش
به کمک روابط موجود در بند  3برآورد سطوح ایمني در ترکیب خمش +برش  +پیچشي انجام شده است .همانطور که از روی شکل 5
مشخص است ،بیشترین شاخص ایمني برای همه مقادیر مربوط به مقطع  Tشکل و کمترین شاخص مربوط به مقطع مستطیلي ميباشد .با
افزایش مقدار  tشاخص ایمني برای همه مقاطع کاهش ميیابد .شاخص مقاطع  Tشکل بین  2/95و کمترین مقدار  2/55ميباشند .برای
مقاطع  Lشکل شاخص ایمني بین  2/85تا  2/50ميباشد .همچنین برای مقاطع مستطیلي حداکثر مقدار شاخص  2/82و کمترین مقدار
 2/47ميباشد .در هر سه مقطع مورد مطالعه حداکثر شاخص در  tبین  0/6تا  0/7رخ داده است.
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شکل : 5سطح ایمنی آئیننامهی بتن ایران برای خمش -برش -پیچش.

 -5-4برآورد ضرایب بار و مقاومت در حاالت حدی مختلف
برآورد ضرایب بار و مقاومت به کمک برنامه نوشته شده فقط برای مقطع مستطیلي ارائه شدهاند .نحوه محاسبه ضرایب به این صورت ميباشد
که در ابتدا به برنامهی نوشته شده محدودهای از ضرایب داده ميشود .سپس با استفاده از روابط موجود در آئیننامه بتن ایران و ضرایب
اعما لي ،مقادیر اسمي فوالد محاسبه خواهد شد .سپس بدون اعمال هیچکدام از ضرایب موجود در آئیننامه و به کمک چرخهی مونتکارلو
شاخص ایمني با توابع حدی در نظر گرفته شده محاسبه ميگردند .مطابق جدول  3یازده گروه از ضرایب بار و مقاومت به برنامه کامپیوتری
بهعنوان ورودی داده شده است که این ضرایب از گروه  1تا  11بهتدریج افزایش پیدا کردهاند .ضرایب گروه  ) G1 ( 1همان مقادیری هستند
که در آییننامه بتن ایران برای طراحي سازههای بتني اعمال ميشوند.
جدول : 3مقادیر ضرایب بار و مقاومت اعمال شده در برنامه کامپیوتری
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در شکلهای  6تا  9مقادیر ضرایب بار و مقاومت برای تغییرات بارگذاری  tدر برابر تغییرات شاخص ایمني  برای گروههای مختلف ضرایب
 G iمحاسبه شده است .درصورتي که طراح بخواهد برای یک ضریب ایمني معلوم و با بارگذاری مشخص طراحي تیر را انجام دهد ،ميتواند
برای ط راحي اقتصادی و تمام احتماالتي ضرایب کاهش مقاومت و افزایش بار را با مشاهده شکل و از جدول  3این ضرایب را استخراج نماید.
در نمودارهای ارائه شده  tتغییرات بارگذاری زنده و مرده ميباشد .افزایش مقدار  tبه این معني است که مقادیر بار مرده در مقایسه با بار
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زنده زیاد است یا شدت بار مرده قابلتوجه ميباشد .عدد  t = 0/4یعني اینکه تمام بارگذاری بهصورت بار زنده و  t = 1/0یعني مقدار بار زنده
صفر ميباشد .در بقیه حاالت ترکیب بار مرده و زنده وجود دارد.

شکل : 6ت غییرات ضرایب بار و مقاومت در برابر مقادیر شاخص ایمنی (  ) برای مقادیر مختلف نسبت بارگذاری ( )tبرای ترکیب خمش و برش.

در شکل  6ضرایب برای حالت ترکیب خمش و برش ارائه شده است .همانطور که از شکل مشخص است حداکثر شاخص ایمني  =3.6
در  t = 0/7رخ داده است و حداقل شاخص ایمني   =3.25در  t = 0/4 ،1/0حاصل شده است .همچنین نکته جالب برای ترکیب خمش
و برش این است که برای یک بارگذاری مشخص ،برای تمام گروههای ضرایب بار و مقاومت ،شاخص ایمني ثابتي بهدستآمده است.
بهعبارتدیگر ضرایب بار و مقاومت فقط تابع مقدار بارگذاری مي باشند نه چیز دیگر .از نظر طراحي این مسئله به این مفهوم است که
بهکارگیری بتن باکیفیت باال و فوالد با مقاومت باال (باال بردن ضرایب کاهش مقاومت) اثر چنداني بر طراحي تیرها نخواهد گذاشت .در
آئیننامه مقادیر شاخص ایمني به صورت کلي عدد سه گزارش شده است .باتوجه به شکل فوق در تمام حاالت بارگذاری شاخص ایمني
بیشتر از سطح متوسط مقدار آئیننامه ميباشد و از نظر طراحي این ترکیب تالشها بحراني نميباشد .در شکل ( )7برای ترکیب خمش
و پیچش تغییرات ضرایب در برابر تغییرات بارگذاری  tارائه شده است.
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شکل : 7تغییرات ضرایب بار و مقاومت در برابر مقادیر شاخص ایمنی (  ) برای مقادیر مختلف نسبت بارگذاری ( )tبرای ترکیب خمش و پیچش.

همانطور که از شکل فوق قابلمشاهده است ،حداکثر شاخص ایمني    2.7در  t = 0/7رخ داده است و حداقل مقدار شاخص ایمني
یعني    2در  t = 1/0حاصل شده است .برای ترکیب خمش و پیچش شاخص کلي ایمني برای همه گروههای ضرایب بار و مقاومت
در مقایسه باحالت ترکیب خمش و برش کاهش قابل توجهي داشته است .همچنین برای یک بارگذاری مشخص ،برای گروههای مختلف
ضرایب بار و مقاومت (  ،) G iشاخصهای ایمني برخالف حالت خمش و برش مقادیر متفاوتي بهدستآمده است .همانطور که ذکر شد
در آئیننامه مقادیر کلي شاخص ایمني در حدود عدد سه گزارش شده است .با توجه به شکل فوق در تمام حاالت بارگذاری ،شاخص
ایمني کمتر از عدد متوسط آئیننامه ميباشد و از نظر طراحي این ترکیب بحراني و کنترلکننده ميباشد .لذا در مناطقي که تغییرات
شدید بار زنده وجود داشته و یا امکان وارد شدن ناگهاني بار زنده مانند سالنهای ورزشي وجود دارد ،باید با در نظر گرفتن این عدم
قطعیتها به طراحي تیرها اقدام نمود.
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شکل : 8تغییرات ضرایب بار و مقاومت در برابر مقادیر شاخص ایمنی (  ) برای مقادیر مختلف نسبت بارگذاری ( )tبرای ترکیب برش و پیچش.

برای ترکیب برش و پیچش حداکثر شاخص ایمني    3.20در  t = 0/7رخ داده است و حداقل شاخص ایمني    2.5در t = 1/0

حاصل شده است که شاخصها تا حدی از مقادیر حالت خمش +پیچش بیشتر ميباشند .متوسط مقادیر شاخص ایمني در حدود
   2.9ميباشد که نزدیک حد آئیننامه است .برای یک بارگذاری مشخص ،برای گروههای ضرایب بار و مقاومت شاخص ایمني مانند
حالت خمش و پیچش مقادیر متفاوتي بهدستآمده است .با توجه به شکل فوق در برخي حاالت بارگذاری شاخص ایمني کمتر از عدد
متوسط آئیننامه ميباشد و از نظر طراحي این ترکیب گاهي بحراني و کنترلکننده ميباشد .هرچند نسبت به حالت خمش +پیچش
وضعیت ایمني عضو بهتر ميباشد ،لیکن مقادیر شاخص ایمني کمتر از سه نیز ميباشند .همچنین برای ضرایب استاندارد آییننامه یعني
 G1در تمام حاالت بارگذاری شاخص ایمني کمترین مقدار ميباشد .مقایسه شکل  7و  8نشان ميدهد که در یک بارگذاری مشخص
محدود تغییرات شاخص ایمني (  ) برای ترکیب خمش پیچش در حدود  0/4ولي برای ترکیب خمش برش در حدود  0/2ميباشد
که این امر نشاندهنده اهمیت تالش پیچشي و حساسیت طراحي اعضا در برابر پیچش ميباشد.
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شکل : 9تغییرات ضرایب بار و مقاومت در برابر مقادیر شاخص ایمنی (  ) برای مقادیر مختلف نسبت بارگذاری ( )tبرای ترکیب خمش ،برش و پیچش.

برای ترکیب سه تالش همزمان خمش ،برش و پیچش حداکثر شاخص ایمني    3.20در  t = 0/7رخ داده است و حداقل شاخص ایمني
   2.5در  t = 1/0حاصل شده است که شاخصها همانند برش  +پیچش مي باشند .همچنین برای ضرایب استاندارد آییننامه یعني G1

در تمام حاالت بارگذاری شاخص ایمني کمترین مقدار ميباشد .مقایسه اشکال  8و  9نشان ميدهد که تالشهای برشي و پیچشي همانند
تالشهای سهگانه خمشي ،برشي و پیچشي تعیینکننده و با اهمیت هستند .بهعبارتدیگر در طراحي تیرهای بتني با محوریت خمش تأثیر
تالش پیچشي مهمتر از اثر تالش برشي ميباشد؛ زیرا در شکل  8شاخص های ایمني برای ترکیب خمش و پیچش همان است که در شکل
 9شاخصهای ایمني برای ترکیب همزمان خمش ،برش و پیچش.

 -5نتیجهگیری
در تحقیق حاضر به بررسي سطح ایمني آئیننامه ی بتن ایران برای ترکیبات حدی مختلف پرداخته شد .برای محاسبهی شاخص ایمني از
روش مونتکارلو استفاده شده است .انجام محاسبات به کمک یک برنامه کامپیوتری که توسط نویسنده اول مقاله تهیه شده ،صورت گرفته
است .در این مقاله شاخص ایمني مقاطع بتني مستطیلي L ،شکل و  Tشکل برای هر نسبت بار مرده و زنده برای طراحي احتماالتي و اقتصادی
قابل تعیین است .همچنین برای مقاطع مستطیلي برای شاخص ایمني موردنظر طراح ،ضرایب مقاومت و بار مناسب برای نسبت بارگذاری
مشخص قابل تعیین است .با توجه به مطالعه انجام شده مهمترین یافتههای ذیل قابل استخراج ميباشد.
 میانگین سطح ایمني برای خمش تمام مقاطع حدود  3/5ميباشد که باالتر از سطح آئیننامه بتن ایران ميباشد .شاخصها برای مقاطع
 Tشکل کمي بیشتر از مقاطع  Lشکل و مستطیلي ميباشند .همچنین ،شاخص ایمني برای پیچش مقاطع در حد  2/5برآورد ميشود که
پایینتر از متوسط آییننامه بتن ایران مي باشد .مقاطع مستطیلي کمترین شاخص ایمني را برای پیچش و ترکیب پیچش و خمش دارند.
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پیچش در مقاطع مستطیلي اهمیت بیشتری نسبت به خمش در طراحي ها داشته و شاخص ایمني نسبت به پیچش اهمیت بیشتری دارد؛
بنابراین باید طراحي سازههای بتني طوری باشد تا حتيالمقدور پیچش در آنها ایجاد نشود.
 برای تالش برشي خالص نوع مقطع تأثیری در شاخص های ایمني ندارد .لیکن ،در ترکیب خمش +برش مقطع مستطیلي بیشترین ایمني
و مقطع  Lشکل کمترین شاخص ایمني را دارا ميباشد .برای مقاطع  Tشکل شاخصهای ایمني بین مقطع مستطیلي و  Lشکل ميباشند.
ترکیب خمش +برش برخالف حالت خمش  +پیچش ،شاخصهای ایمني را چندان تحت تأثیر قرار نداده است .بیشترین شاخص ایمني برای
برش مقطع  Tشکل و کمترین شاخص مربوط به پیچش مقاطع مستطیلي است .لیکن برای ترکیب برش  +پیچش مقاطع ،بیشترین شاخص
مربوط به مقطع مستطیلي و کمترین آن مربوط به مقاطع  Tشکل است.
 در ترکیب خمش +برش  +پیچش بیشترین شاخص ایمني برای همه مقادیر مربوط به مقطع  Tشکل و کمترین شاخص مربوط به مقطع
مستطیلي ميباشد.
 برای ترکیب خمش و برش در یک بارگذاری مشخص ،برای تمام گروههای ضرایب بار و مقاومت ،شاخص ایمني ثابتي بهدستآمده است.
بهعبارتدیگر ضرایب بار و مقاومت فقط تابع مقدار بارگذاری مي باشند .از نظر طراحي این مسئله به این مفهوم است که بهکارگیری بتن
باکیفیت باال و فوالد با مقاومت باال (باال بردن ضرایب کاهش مقاومت) اثر چنداني بر طراحي تیرها نخواهد.
 برای ترکیب خمش  +پیچش شاخص کلي ایمني برای همه گروههای ضرایب بار و مقاومت در مقایسه با حالت ترکیب خمش و برش
کاهش قابلتوجهي داشته است .در آئیننامه مقادیر کلي شاخص ایمني در حدود عدد  3گزارش شده است .برای این ترکیب در تمام حاالت
بارگذاری ،شاخص ایمني کمتر از عدد متوسط آئیننامه ميباشد و از نظر طراحي این ترکیب بحراني و کنترلکننده ميباشد .لذا در مناطقي
که تغییرات شدید بار زنده وجود داشته و یا امکان وارد شدن ناگهاني بار زنده مانند سالنهای ورزشي وجود دارد ،باید با در نظر گرفتن این
عدم قطعیتها به طراحي تیرها اقدام نمود.
برای ترکیب برش  +پیچش برای یک بارگذاری مشخص ،در برخي حاالت بارگذاری شاخص ایمني کمتر از عدد متوسط آئیننامه ميباشد و
از نظر طراحي این ترکیب گاهي بحراني و کنترلکننده مي باشد .هرچند نسبت به حالت خمش +پیچش وضعیت ایمني عضو بهتر ميباشد.
محدوده تغییرات شاخص ایمني (  ) برای ترکیب خمش  +پیچش در حدود  0/4ولي برای ترکیب خمش  +برش در حدود  0/2ميباشد
که این امر نشان دهنده اهمیت تالش پیچشي و حساسیت طراحي اعضا در برابر پیچش ميباشد.
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