
 

 

 هاساختمان دیوار بتنیبرای  تغییر مکانطراحی مستقیم مبتنی بر 

 

بارهای زلزله روز به روز در طراحی  برایبه عنوان یک روش   (DDBD)تغییر مکانمحبوبیت روش طراحی مستقیم مبتنی بر  

مورد  . الزاماتدر طول زمین لرزه است هاساختمانافزایش عملکرد مورد نیاز در  دلیل اصلی محبوبیت آن .حال افزایش است

 DDBD طراحی مبتنی بر عملکرد است. نام به تربزرگ، بخشی از یک تحول کاهش آسیب و ایسازه تغییر مکاننیاز برای کنترل 

 تا این الزامات حاصل شوند. دهدمیی در اختیار مهندسان قرار ابزار مناسب

 مثال طراحی دیوار بتنی

 

 .کنممیطراحی استفاده برای از یک ساختمان شش طبقه با دیوار بتنی به عنوان یک مثال  من

 

 شکل هندسی ساختمان

 

با توجه   Z = 0.4 ،R = 1.0 ،N = 1.0 مشخصات با ایلرزهساختمان برای یک بار  .متر دارند 3.4و عمق  متر 0.3دیوارها عرض 

 .استشده  طراحی NZ (NZS1170.5) ایلرزهاستاندارد طراحی  به

 طراحی

این  .ح استطبقه تحت اثر زلزله طرجابجایی جانبی داخل مناسب سطح در خصوص اولین گام برای مهندس تصمیم گیری 

را در  ر مکانتغییبارهایی که  مبتنی برسختی و  تعیینبا  محاسباتشروع که در آن  با روش طراحی مبتنی بر نیرو اساساًمرحله 

 .باشدمیمتفاوت  اساساً ؛ مراه استه، کندمیپایان طراحی تعیین 



 

 

در نظر  درصد 2این مقدار در این مورد، ه ک کندمیراحی طجانبی  جاییجابهدر نظر داشتن مهندس ساختمان را با  DDBD در 

 گرفته شده است.

بر اساس یک خطر یکنواخت   SDOF، برای استفاده از طیف پاسخ طراحی )که بصورت مفهومی یک طیف پاسخاین ساختمان

حداکثر شده از مود اول در  جاجابه، مبتنی بر شکل SDOF یکتبدیل به  .شودمییک درجه آزادی تبدیل به حالتی با است.( 

 .است پاسخ

 

 .شوندمیتسلیم معادل از معادالت زیر تعیین  تغییر مکانمعادل و  مکان تغییر، جرم معادل و مؤثرارتفاع 

 

طیف، دو تغییر کاهش  .یابدمیسازه کاهش  ، طیف االستیک بر اساس شکل پذیریمبتنی بر نیرومعمولی در یک روش طراحی 

طبیعی( سیستم و اتالف انرژی به دلیل  پریودتغییر در سختی )یا  .کندمیرا نمایان  غیرخطیخطی و سیستم  عمده بین سیستم

این بسیار مهم است که بدانیم که طراحی مبتنی بر نیرو مفروضات مختلفی درباره  .دهدمیرخ  تغییر شکل پالستیک در سازه

مناسب نیست و  DDBD برای FBD روش درو در نتیجه معادالت کاهش طیف  دارد DDBD ایسه باتغییر در سختی در مق

 !بالعکس

غییر تاالستیک با یک سازه فوالدی  اتالف انرژی وابسته به رفتار هیسترتیک سازه است )به عنوان مثال DDBD سیستمطبق 

 .(کندمیتلف تری نسبت به یک سازه پس تنیده انرژی بیش ،پالستیک کامالًشکلی 

 



 

 

کاهش  ،که وابسته به نوع ساختمان و شکل پذیری هستند تغییر مکان، طیف با ضرایب کاهش تغییر مکاندر طراحی مبتنی بر 

اما در  شدمیاستفاده  EVD از قبالً  که . توجه داشته باشیدکنیممیاستفاده  DRF ازمورد نظر  ساختمان برای دیوار بتنی یابدمی

 جایگزین آن شده است.  DRF حاضرحال 

تغییر طراحی مبتنی بر  از ادامه جلوگیریی برای به عنوان عامل SDOF مؤثرپریود  ،هنگامی که طیف جابجایی کاهش یافت

سختی  مؤثرپریود  .شودمیتعیین  ؛با طیف جابجایی کاهش یافته مکان ستفاده  مؤثرسپس برای تعیین  و برش پایه طراحی ا

 .شودمی

از معادالت  ایمجموعهمقاومت با توجه به  فراتر ازنیروهای . شکوندمیاالی سکازه توزی  شکده ب جاجابهنیروها با توجه به شککل 

Priestley  شودمیتعیین. 
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