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Displacement-Based Seismic Design
Priestley, Calvi, and Kowalsky conclude 
that the stiffness of a member is related 
to its strength, and that yield curvature 
is independent of strength. Because of 
the strength-stiffness relationship, they 
recommend that engineers performing 
force-based analyses should always treat 
the assignment of stiffness modifiers as an 
iterative process.
This reference provides ranges of stiffness 
modifiers based on different member 
strengths for various reinforced concrete 
elements, all of which correspond to 
displacement-based seismic design. 
However, the authors assume that these 
recommendations can be used for force-
based seismic design as long as an iterative 
process is used.

Conclusion
As shown in the Table (page 19) and 
discussed above, different standards 
and codes provide varying guidelines for 
modifying the stiffness of reinforced concrete 
elements. When performing a structural 
analysis, it is useful to review multiple codes 
and standards to determine the effective 
stiffnesses of elements. The information 
derived from multiple sources may reveal 
a more accurate method of analysis for 
the particular structure the designer is 
currently assessing. Because the effective 
stiffnesses of reinforced concrete elements 
can have significant effects on the results 
of structural analysis, it is prudent for the 
designer to understand the appropriate 
modification factors and, in some cases, run 
multiple analyses using upper- and lower-
bound stiffness modification factors. 
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data or from Moehle et al. (2008).

International Codes and Other References
A summary of a variety of documents published 
outside of the United States, is included below. 
Note that the recommendations provided in 
each document correlate to specific return 
periods or hazard events, or specific levels of 
applied loading, and some recommendations 
are independent of loading.

New Zealand Standard
NZS 3101: Part 2 (2006 Edition) states that 
effective stiffness in concrete members is 
influenced by the amount and distribution 
of reinforcement, the extent of cracking, 
tensile strength of the concrete, and initial 
conditions in the member before structural 
actions are applied.
To simplify the complex analysis that 
would be required to address these factors, 
the standard lists recommended effective 
stiffnesses for different members, similar 
to U.S. codes. However, the level of loading 
used in NZS 3101 differs from U.S. codes. 
The ultimate limit state earthquake for a 
typical structure (importance level 2) is based 
on a 10% probability of exceedance in 50 
years for a structure with a 50-year design 
life. The ultimate limit state earthquake for 
a structure with an importance level of 4 
is based on a 2% probability of exceedance 
in 50 years. The serviceability limit state 
earthquake for all structures is based on 
an annual probability of exceedance equal 
to one in 25 for a structure with a 50-year 
design life.
Canadian Standards Association Design of 
Concrete Structures
CSA A23.4-14 provides recommended 
stiffness modification factors in Section 
10.14.1.2. These factors are provided to 
determine the first-order lateral story 
deflections based on an elastic analysis. 
The Canadian Standards are based on 
an earthquake with a 2% probability of 
exceedance in 50 years.

European Codes
According to Eurocode 8 (EN1998-3), 
the elastic stiffness of the bilinear force-
deformation relation in reinforced concrete 
elements should correspond to that of 

cracked sections and the initiation of 
yielding of the reinforcement. Unless a more 
accurate analysis of the cracked elements 
is performed, this standard recommends 
that the elastic flexural and shear stiffness 
properties of concrete elements are taken 
as 50% of the corresponding stiffness of the 
uncracked element.
Part 3 of Eurocode 8 provides an equation 
based on moment-to-shear ratio and yield 
rotation, which can be used for determination 
of a more accurate effective stiffness. Both 
ultimate level and serviceability level loads 
are addressed in Eurocode 8 for linear and 
nonlinear analysis.

Turkish Standard
Turkish TS 500-2000 refers to the Turkish 
Earthquake Code (2007), which states that 
uncracked properties shall be used for 
components when performing certain types 
of analyses. However, stiffness modifiers for 
cracked section properties may be utilized 
for beams framing into walls in their own 
plane and for coupling beams of coupled 
structural walls when performing these 
types of analyses. Cracked section properties 
must be used for the analysis of existing 
structures. Cracked section properties may 
also be used when performing advanced 
analyses.
Paulay and Priestley (1992), Seismic Design 
of Reinforced Concrete and Masonry 
Buildings
Paulay and Priestley provide 
recommendations for stiffness modifiers 
for cracked concrete frame members and 
shear walls. In their discussion of stiffness 
modifiers for frame members, they emphasize 
the inherent approximation in the use of 
stiffness modifiers.
Recommendations for frame stiffness are 
provided in Table 4.1 (Pauley and Priestley). 
The authors note that the column stiffness 
should be a function of the axial load, with 
the permanent gravity load taken as 1.1 times 
the dead load plus the axial load resulting 
from seismic overturning effects. For the 
analysis of concrete wall structures, the 
authors recommend the use of component-
specific equations to determine their effective 
stiffness.
Priestley, Calvi, and Kowalsky (2007), 
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the secant value to the yield point of the 
component, which is independent of the 
force level applied to the component.
ASCE 41 differentiates between columns with 
an axial load greater or less than 0.1*Ag*f’c 
and refers to Elwood and Eberhard (2009) 
for further guidance regarding calculation of 
the effective stiffness of reinforced concrete 
columns.
Future editions of ASCE 41 will use ACI 
369 as the source document for concrete 
buildings. The next revision, ACI 369-17, 
is anticipated to be published with ASCE 
41-17 and will include improved stiffness 
provisions based on current research.

PEER Tall Buildings Initiative
Guidelines for Performance-Based Seismic 
Design of Tall Buildings, also referred to as the 
Tall Buildings Initiative (TBI), is a consensus 
document that presents a recommended 
alternative to the prescriptive procedures for 
the seismic design of buildings taller than 
160 feet. Whereas prescriptive requirements 
suggest a dual system, the alternative 
procedures in TBI allow for the use of shear-
wall-only structures.
While much of the PEER TBI document 
focuses on nonlinear analysis for larger 
earthquakes, the provisions of this document 

Table of stiffness assumptions for modeling concrete structures.

also give a set of recommendations for 
effective component stiffness values to use in 
a linear-elastic model subjected to a service-
level earthquake (minimum return period of 
43 years or 50% probability of exceedance in 
30 years). The provisions of this document 
are meant to apply only to relatively 
slender structures with long fundamental 
vibration periods, and with significant mass 
participation and lateral response in higher 
modes of vibration.
Los Angeles Tall Buildings Structural Design 
Council (LATBSDC) Manual
Section 2.5 requires structural models to 
incorporate realistic estimates of stiffness 
and strength considering the anticipated 
level of excitation and damage. In lieu of a 
detailed analysis, the effective reinforced 
concrete stiffness properties given in Table 
3 of that document may be used. This table 
provides separate values for MCE-level 
seismic event nonlinear models as opposed to 
serviceability seismic events and wind loads. 
A serviceability seismic event is defined to 
have 50% probability of exceedance in 30 
years; the MCE-level event is equivalent 
to the MCER of ASCE 7-10, which has a 
2% probability of exceedance in 50 years. 
Commentary Section C.3.2.4 also states that 
stiffness properties may be derived from test 
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A Literature Review
Seismic building design has typically been 
based on results from conventional linear 
analysis techniques. This type of analysis 
is a challenge for the design of reinforced 
concrete because the material is composite 
and displays nonlinear behavior that is 
dictated by the complex interaction between 
its components – the reinforcing steel and the 
concrete matrix. Simplifying the behavior of 
reinforced concrete components, so they can 
be modeled using a linear-elastic analysis 
approach, is vital to our ability to effectively 
design reinforced concrete structures.
Modeling of concrete structural elements 
using linear analysis to extract a reasonable 
structural response typically involves 
modifying the stiffness of concrete structural 
elements. However, this method presents its 
challenges, including the following:
• Effective stiffness is a function of the applied 
loading and detailing of the component. 
Reinforced concrete components behave 
differently under different loading conditions 
(e.g. tension, compression, flexure), as well 
as different rates of loading (impact, short 
term, long term).
• Applying stiffness modifiers can be 
an iterative process since the assumed 
stiffness of reinforced concrete elements in 
a structural analysis model influences the 
dynamic characteristics of the structure, 
which, in turn, changes the results of the 
analysis and the effective stiffness.
• Schedule demands pressure engineers to 
simplify the design process further, leading 
to only one stiffness modifier per element 
type applied to many analytical elements. 
This may be significantly inaccurate for a 
number of reasons, including: 
* Analysis models can be very sensitive to the 
stiffness of a single element, (e.g. backstay 
effects due to at-grade concrete diaphragms 
or stiff podium structures in a tall building).
* Certain types of elements may have varying 
stiffnesses due to loading and location. For 
example, a multi-story column in a tall 
building will have a higher stiffness at the 
base compared to the roof.
* The design may warrant the consideration of 
multiple ground motion return periods, such 
as a service-level earthquake and a Maximum 
Considered Event (MCE) earthquake, each 

with a unique set of stiffness properties.
This article aids the structural engineer by 
providing a summary of the range of stiffness 
modifiers recommended by domestic and 
international publications for a variety of 
building components. A literature review of 
codes, standards, and research articles is 
provided, along with a brief summary of the 
key assumptions made in each document. 
Effective stiffness parameters for flexural 
and shear stiffness are summarized in the 
Table for easy comparison.
 
Domestic Codes
A summary of a variety of documents, 
which were published domestically and 
are typically used by structural engineers 
in the United States, is included below. 
Note that the recommendations provided in 
each document correlate to specific return 
periods or hazard events, or specific levels of 
applied loading. Some recommendations are 
independent of loading.
ACI 318, Building Code Requirements for 
Structural Concrete
ACI 318-11 is referenced by the 2012 
International Building Code (IBC). Sections 
8.8.1 through 8.8.3 provide guidelines 
for effective stiffness values to be used to 
determine deflections under lateral loading. 
In general, 50% of the stiffness based on 
gross section properties can be utilized for 
any element, or stiffness can be calculated 
in accordance with Section 10.10.4.1. ACI 
318-14 contains similar recommendations 
for stiffness modifiers reformatted in Section 
6.6.3.
Section 10.10.4, Elastic Second Order 
Analysis, provides both a table of effective 
stiffness values independent of load level 
and equations to derive stiffness based on 
loading and member properties. Commentary 
Section R10.10.4.1 explains that these 
recommendations are based on a series of 
frame tests and analyses, and include an 
allowance for the variability of computed 
deflections (MacGregor and Hage, 1977).
ASCE/SEI 41-13, Seismic Evaluation and 
Retrofit of Existing Buildings
Table 10-5 of ASCE 41-13 provides effective 
stiffness values to be used with linear 
procedures. Section 10.3.1.2.1 states that 
these may be used instead of computing 
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ضریب  این  می کنند.  معرفی  اعضا  خمشی  سختی  اصالح  ضریب 
برای بارهای سرویس ) در هنگام کنترل قابلیت بهره برداری سازه ( 
و بارهای نهایی ) در هنگام طراحی به روش حدی ( متفاوت است. 
بار  ترکیبات  و  زلزله ی سطح طرح  اثر  ACI318  تحت  آیین نامه ی 
نهایی ، اعداد 0/35 و 0/7 را به ترتیب برای اصالح سختی خمشی 
تیرها و ستون ها ، اعداد 0/35 یا 0/7 را برای دیوارهای برشی، بسته 
به مقدار تنش های کششی و عدد 0/25 را برای دال تخت پیشنهاد 
اثر  تحت  می دهد  اجازه   )8 EuroCode( اروپا  آیین نامه ی  می دهد. 
زلزله  ، سطح طرح و ترکیبات بار نهایی ، برای تمامی اعضا ، ضریب 
اصالح سختی خمشی برابر 0/5 در نظر گرفته شود. در آیین نامه ی 
اصالح سختی  می توان ضریب  و  دارد  وجود  بند  این  نیز   ACI318

 )3101 NZS( خمشی همگی اعضا را 0/5 گرفت. آیین نامه ی نیوزلند
، برای تیرها عدد 0/4 و برای ستون ها اعداد 0/4 و 0/55 و 0/8 به 
ترتیب برای ستون تحت اثر فشار کم ، ستون تحت اثر فشار متوسط 
و ستون تحت اثر فشار زیاد ارائه می دهد و بنابراین با افزایش فشار، 
ضریب اصالح سختی خمشی ستون ها افزایش می یابد. هم چنین ، 
یا 0/48 بسته  اعداد 0/32   ، اثر فشار  برای دیوارهای برشی تحت 
 CSA( کانادا  آیین نامه ی  می کند.  پیشنهاد  فشاری  نیروی  مقدار  به 
برای  و  تیرها ضریب اصالح 0/35  برای  پیشنهاد می دهد   )A23.3

ستون ها ضریب اصالح 0/7 و برای دیوارهای برشی ضریب اصالح  
شود.  استفاده   ، کششی  تنش های  مقدار  به  بسته   ،  0/7 یا   0/35
آیین نامه ی ASCE41 که برای بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود 
برای   ،  0/3 ( عدد  پیش تنیده  غیر   ( تیرها  برای   ، استفاده می شود 
ستون ها اعداد 0/3 و 0/7 با توجه به مقدار فشار اعمالی روی ستون 
و برای دیوارهای برشی ترک خورده ضریب اصالح سختی خمشی 

برابر 0/35 ) در ویرایش ASCE41-17 ( را ارائه می دهد.
ویرایش سال 1392، تحت  ملی ساختمان  مقررات  نهم     مبحث 
را  اعداد 0/35 و 0/7   ، نهایی  بار  ترکیبات  و  زلزله سطح طرح  اثر 
به ترتیب برای اصالح سختی خمشی تیرها و ستون های قاب های 
مهار نشده و اعداد 0/5 و 1/0 را برای اصالح سختی خمشی تیرها 
و ستون های قاب مهار شده ارائه کرده است. مهارشدگی یا نشدگی 
قاب نیز وابسته به شاخص پایداری آن طبقه در آن راستا است. این 
آیین نامه اعداد 0/35 یا 0/7 را به ترتیب برای دیوارهای برشی ترک 

خورده و ترک نخورده ارائه می دهد. گفتنی است در پیش نویس جدید 
مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ، ضرایب ترک خوردگی اعضای 

مختلف مانند آیین نامه ی ACI318 پیشنهاد شده اند.
مطابق ACI318 ضریب اصالح سختی خمشی برای زلزله ی سطح 
بهره برداری و یا ترکیبات بار سرویس 1/4 برابر ضرایب نظیر برای 
زلزله سطح طرح و ترکیبات بار نهایی است. به طور مثال ، ضرایب 
 0/5 برابر  ترتیب  به  و ستون ها  تیرها  برای  اصالح سختی خمشی 
به  توجه  با   ،1/0 یا   0/5 نیز  برشی  دیوارهای  برای  و  بوده   1/0 و 
نیز  ایران  استاندارد 2800  است. هم چنین  تنش های کششی  مقدار 
برای زلزله ، بهره برداری مقدار سختی های اشاره شده در مبحث نهم 

مقررات ملی را تا 1/5 برابر افزایش داده است.
در   ، ها  ستون  و  تیرها  خمشی  سختی  اصالح  ضرایب  اعمال     
و   ETABS مانند  ساختمان ها  طراحی  و  تحلیل  متداول  برنامه های 
گزینه ی   Property Modifiers قسمت  در  راحتی  به   ،  SAP

Moment of Inertia قابل انجام است. برای دیوارهای برشی نیز 

گزینه های   Stiffness Modifiers قسمت  در  اصالح  ضریب  این 
f12,f22,f11 و m12,m22,m11 اعمال می شود که ضرایب f مربوط 

به اصالح سختی های مربوط به رفتار داخل صفحه ی دیوار و ضرایب 
m مربوط به اصالح سختی های خمش خارج صفحه ی دیوار است. 
 ، برای اعمال ضریب اصالح سختی خمشی داخل صفحه ی دیوار 
اعداد 0/35یا 0/7 مطابق ACI318 ، در قسمت f22 صورت می گیرد. 
برای تیرهای کوپله ی دیوارهای برشی نیز ضریب 0/35 در قسمت 
دیوارهای  آن که  به  توجه  با  می شود  پیشنهاد  می شود.  اعمال   f11

 ، از صفحه ی شکل پذیر طراحی نمی شوند  رفتار خارج  برای  برشی 
از  خارج  لنگر   ، ها   m ضرایب  برای  کم  اعداد  گرفتن  نظر  در  با 
این  برای  یابد.  کاهش  امکان  حد  تا  نیز  دیوار  بر  وارده  صفحه ی 
 ( می شود  توصیه  ها   m همگی  برای   0/1 اعمال ضریب   ، منظور 
خارج صفحه ی  در سختی خمش  را  تأثیر  بیش ترین   m22 ضریب 
دیوار داراست (. برخی نیز با شبیه سازی رفتار خمش خارج صفحه ی 
دیوار به دال یا به تیر ، ضرایب اصالح سختی خمشی خارج صفحه ی 
در  می گیرند.  نظر  در   0/35 یا   0/25 عدد  ترتیب  به  را   )m( دیوار 
قسمتی از دستورالعمل شماره  ی 1-108-96 که در معاونت معماری 
و شهرسازی شهرداری شیراز تهیه شد ، به طور مفصلی به چگونگی 
اعمال ضرایب اصالح سختی در دیوارهای برشی پرداخته شده است. 
هم چنین ، جداولی پیشنهادی برای در نظر گرفتن ضرایب اصالح 

سختی ها در سیستم های باربر لرزه ای مختلف ارائه شده است.
   مقاله ی انگلیسی پیوست به ارائه و بررسی ضرایب اصالح سختی 
خمشی اعضای بتن مسلح در آیین نامه های مختلف ، در زمان انتشار 
به صورت جدولی در کنار یکدیگر  را  این ضرایب  پرداخته و  مقاله 
می تواند  محترم  خواننده ی  برای  جهت  این  از  که  می کند  مقایسه 
مفید باشد. از بررسی ضرایب اصالح سختی خمشی ارائه شده توسط 
ضرایب  آن ها  از  یک  هر  می شود  مشخص  مختلف  آیین نامه های 
متفاوتی را ارائه می دهند که نسبت به هم بعضًا تفاوت زیادی دارند.

داود صفری
دکترای سازه و نماینده ی گروه تخصصی عمران در نشریه ی گزارش

شکل 1( نمودار لنگر- انحنای مقطع نمونه و شیب سکانتی مانند تسلیم 
اولین میلگرد



102
ی 

ره 
ما

 ش
/ 1

39
8 

یز
پای

80

E
ff

ec
ti

ve
 S

ti
ff

ne
ss

 f
or

 M
od

el
in

g 
R

ei
nf

or
ce

d 
...

Effective Stiffness for Modeling 
Reinforced Concrete Structures 
STRUCTURE 
Magazine; Jan, 2017 By John-Michael Wong, Ph.D., S.E., Angie Sommer, 
S.E., Katy Briggs, S.E. and Cenk Ergin, P.E. In Articles, Structural Analysis

چکیده

ضریب   ( مسلح  بتن  مقاطع  خمشی  سختی  اصالح  ضریب 
ترک خوردگی (

ضریب اصالح سختی خمشی پارامتری است که در تحلیل سازه های 
غیرخطی  رفتار  و  خوردگی  ترک  گرفتن  نظر  در  برای  مسلح  بتن 
اعضا در نظر گرفته شده و نقش مهمی در تغییر شکل جانبی سازه 
و اثرات ∆ - P  دارد. این ضریب وابسته به مقدار تالش های داخلی 
بوده و بنابراین ، در هر مقطع از هر عضو و تحت اثر هر نوع ترکیب 
بارگذاری ، می تواند مقدار متفاوتی داشته باشد. ضریب اصالح سختی 
ناخالص  خمشی  سختی  بر  مؤثر  خمشی  سختی  تقسیم  از  خمشی 
مقطع        ، حاصل می  شود. برای محاسبه ی دقیق سختی خمشی 
مؤثر ابتدا نمودار لنگر - انحنای عضو                 ترسیم شده 
و سپس با توجه به رابطه                                            ، برای هر 
مقدار از لنگر خمشی اِعمالی ، از روی شیب سکانتی نمودار، سختی 
مؤثر هر عضو  مؤثر مقطع حاصل می شود. سختی خمشی  خمشی 
وابسته به مقدار لنگر خمشی وارده بوده و در صورت افزایش لنگر 
از  در ستون ها،  یابد.  می  نیز کاهش  خمشی، سختی خمشی عضو 

آن جا که به ازای هر نیروی محوری ، نمودار لنگر- انحنای متفاوتی 
خواهیم داشت ، این پارامتر وابسته به مقدار نیروی محوری اعمالی 
مؤثر  ، سختی  لنگر خمشی  مقدار  برای چه  این که  بود.  نیز خواهد 
محاسبه شود ، خود مورد بحث است. به طور معمول برای محاسبه ی 
سختی خمشی مؤثر یک مقطع تحت اثر ترکیبات بار نهایی ، شیب 
سکانتی منحنی لنگر- انحنا در نقطه ای مانند لنگر خمشی ناشی از 
زلزله ی سطح طرح انتخاب می شود. برخی نیز شیب سکانتی مانند 
نقطه ای از منحنی  لنگر- انحنا که تسلیم اولین میلگرد مقطع صورت 
می گیرد ) لنگر اعمالی برابر لنگر تسلیم یا My باشد ( ، را به عنوان 
 FEMA356 سختی مؤثر در نظر می گیرند ) شکل 1 (. این روش در
نیز پیشنهاد شده است. برخی دیگر نیز با دو خطی کردن این منحنی 
، شیب ناحیه ی خطی اولیه را به عنوان سختی خمشی مؤثر مقطع 
 ،  SAP یا   ETABS مثل  نرم افزارهایی  است  گفتنی  می کنند.  لحاظ 
قابلیت ترسیم نمودار لنگر- انحنای                 هر مقطعی را برای 

تیرها، ستون ها و دیوار را دارند.
    آیین نامه های ساختمانی برای ساده سازی کار ، به جای استفاده 
از روش دقیق تشریح شده در قسمت قبل ، عدد ثابتی را به عنوان 

 ) ضریب ترك خوردگی ( مقاطع بتن مسلح سختی خمشی ضریب اصالح 

ترك  هاي بتن مسلح براي در نظر گرفتن پارامتري است که در تحلیل سازه  خمشی سختی ضریب اصالح 
𝑃𝑃𝑃𝑃شکل جانبی سازه و اثرات   و نقش مهمی در تغییر در نظر گرفته شده اعضای رفتار غیرخطی و گخورد − ∆  
و تحت اثر هر نوع    در هر مقطع از هر عضو  ،  بنابراین  بوده و  داخلیهاي  تالش این ضریب وابسته به مقدار    دارد.

از تقسیم سختی خمشی    ضریب اصالح سختی خمشی.  داشته باشد مقدار متفاوتی  تواند  می ،    ترکیب بارگذاري
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒)بر سختی خمشی ناخالص مقطع    مؤثر 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑔𝑔𝑔𝑔
ابتدا    دقیق سختی خمشی مؤثر   يبراي محاسبه د.  شو، حاصل می   (

−𝑀𝑀𝑀𝑀) انحناي عضو  -  نمودار لنگر ∅با توجه به رابطه سپس و ترسیم شده  (∅ = 𝑀𝑀𝑀𝑀
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒و یا    = 𝑀𝑀𝑀𝑀
∅

، براي   
  . دشوحاصل می  مقطع مؤثر  سختی خمشی ، نمودار شیب سکانتی از روي ،  عمالیخمشی اِ هر مقدار از لنگر 

، سختی  خمشی  بوده و در صورت افزایش لنگر  هلنگر خمشی واردمقدار  مؤثر هر عضو وابسته به  خمشی  سختی  
  ي انحنا -، نمودار لنگر به ازاي هر نیروي محوريجا که از آن ها، در ستون کاهش می یابد.نیز خمشی عضو 

که براي چه  این  . بود خواهد ، این پارامتر وابسته به مقدار نیروي محوري اعمالی نیز  یم داشت خواه ی متفاوت 
سختی   يمحاسبه  برايطور معمول ه ب. استخود مورد بحث  شود ،، سختی مؤثر محاسبه  مقدار لنگر خمشی

لنگر    مانند   ايانحنا در نقطه   -شیب سکانتی منحنی لنگر  ،   تحت اثر ترکیبات بار نهایی  مؤثر یک مقطع خمشی  
  - لنگر از منحنی  اينقطه  مانند شیب سکانتی شود. برخی نیز سطح طرح انتخاب می  يخمشی ناشی از زلزله 

به عنوان  را    ،  )  باشد   yMلنگر اعمالی برابر لنگر تسلیم یا    (  گیردصورت می مقطع    میلگرد اولین  تسلیم    کهانحنا  
نیز   دیگر  برخی . نیز پیشنهاد شده است FEMA356این روش در  . ) 1شکل  (  گیرند می در نظر سختی مؤثر 

 مقطع لحاظ  مؤثر خمشی  سختی خطی اولیه را به عنوان  ي ، شیب ناحیه  منحنیبا دو خطی کردن این 
−𝑀𝑀𝑀𝑀)انحناي    - نمودار لنگرقابلیت ترسیم  ،    SAPیا    ETABSافزارهایی مثل  است نرم   گفتنی  کنند.می  هر   (∅

 دارند.   و دیوار را ستون ها ،  براي تیرها رامقطعی 

 
 تسلیم اولین میلگرد  مانند و شیب سکانتی   نمونه مقطع يانحنا -نمودار لنگر )1شکل 
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−𝑀𝑀𝑀𝑀)انحناي    - نمودار لنگرقابلیت ترسیم  ،    SAPیا    ETABSافزارهایی مثل  است نرم   گفتنی  کنند.می  هر   (∅

 دارند.   و دیوار را ستون ها ،  براي تیرها رامقطعی 

 
 تسلیم اولین میلگرد  مانند و شیب سکانتی   نمونه مقطع يانحنا -نمودار لنگر )1شکل 


