
 

 : خطی یا سهمی؟ایلرزهتوزیع قایم نیروهای 

 

ثانیه توزیعی  0.5دارای زمان تناوب کمتر از  هایساااازهبرای  ASCE 7-10آیین نامه  12.8.3بخش  ایلرزهتوزیع قایم نیروهای 

ثانیه توزیعی سااوموی که از مارار راارر در تراز  ایه تا مارار ثراکرر در  2.5دارای زمان تناوب بیشااتر از  هایسااازهخطی و برای 

 .کنرمی یشنواد  ،باالترین ارتراع متغیر است

سط سوموی که محافظه کارانه  یابیدروناز یک  توانیرمی ،برای  ریودهای متو سوموی و یا تنوا از توزیع  خطی بین توزیع خطی و 

 استراده کنیر. ،تر است

 



 

ست هایساختمانتوزیع خطی که برای  سب ا رلی را  ،با  ریود  ایین منا سخ مود ا شکل مود  کنرمیو فرض  گیردمی نظر در ا که 

شر.  رلی خطی با رلی این توزیع با نگاه به این ا شی باالتر از مود ا ست که اثر مودهای ارتعا سعه یافته ا س درواقعیت تو  ایلرزه خ ا

 .گیردمیشکل مود ارلی کمی از خط مستایم فارله  ،منظم هایسازه ایین ناچیز بوده و اینکه برای   ریود هایسازه

ارلی ارتعاشی طبیعی است و اثر مودهای  براثر مود ریود باال  هایسازه ایلرزهاین موضوع ثابت شره است که سوم زیادی از  اسخ 

 رأسبین خطی مستایم و سوموی که  تاریباًمود ارتعاشی ارلی  ،منظم هایسازه درقابل توجه باشر و  توانرمیارتعاشی باالتر نیز 

 هبومی در ارتراع سااازه ساا رااورتبهکلی طراثی  برش  ایه با توزیع نیز باالتر مود. اثرات گیردمیجای  ،آن در کف سااازه قرار دارد

 گرفته شره است. نظر درکافی و محافظه کارانه  رورتی

طراثی در  خطی بین توزیع خطی و ساوموی برش  ایه یابیدرونیک  ,ثانیه 2.5ثانیه و  0.5دارای  ریودهای بین  هایساازهبرای  

سوموی در ارتراع توزیع کرد که ماراری ررر  رورتبهطراثی کلی را  برش  ایه توانمییا اینکه  ،ارتراع سازه اجازه داده شره است

باالترین ارتراع دارد.  باالتر را  ,ASCE 7-10این توزیع ساااوموی در  ایه و ماراری ثراکرر در  و  گیردمی نظر دراثرات مودهای 

 1808.3.1بخش  ،اثرات واژگونی مورد در. دهنرمیضمن اینکه اثرات واژگونی را نیز افزایش  ،نیروهای بیشتری را به باال انتاال داده

 آمره است( نیاز به توضیح دارنر. ادامه در)که  ASCE 7-10آیین نامه  12.13.4و بخش  IBC 2012آیین نامه 

IBC 2009  تاساایم  1605.3.1و  1605.2ترکیبات بار بخش  از اسااتراده با ها ی که دررااورتی .ایلرزهواژگونی : 1808.3.1بخش

سبه شونر و محا ستراده با ایلرزهاثرات واژگونی  بنری  شود ا سیم بنری ،از آنالیز نیروی جانبی معادل یا آنالیز مودال انجام  بایر  تا

 باشر. ASCE 7آیین نامه  12.13.4مطابق با بخش 

ASCE 7-  سیون: : 12.13.4بخش ست که کاهش واژگونی فونرا شره ا سیون تا -خاک واژگونی در رویهاثرات اجازه داده   25فونرا

 کاهش داده شود: ،کننرمیکه هردو شرایط زیر را ارضا  هاییسازهدررر برای فونراسیون 

a.  طراثی شود. ،توضیح داده شره 12.8 بخش درکه سازه مطابق با آنالیز نیروی معادل جانبی 

b.  نباشر. ایطرهسازه از نوع  انرول وارونه یا ستون 

ست که اثرات واژگونی در رویه شره ا سیون  ی -خاک اجازه داده  شره مطابق با نیازهای آنالیز مودال  هایسازهبرای فونرا طراثی 

 کاهش  یرا کننر. دررر 10تا  12.9بخش 

سط روش ایلرزهلنگر واژگونی  دهرمیاجازه  IBC2012آیین نامه  1808.3.1بخش  ستاتیکی معادل که تو زمانی  ،شودمیتعیین  ا

 1605.3.1بخش  یا ترکیبات بار  ایه طراثی تنش مجاز 1605.2که فونراساایون با اسااتراده از ترکیبات بار طراثی مااومت بخش 

شر شره با سازه  شرط با ،طراثی  ستون  نوع ازاینکه  شر ایطره انرول وارونه یا  رر کاهش یابر.  25تا  نبا شخص در این بنر م

 هامجرتمامی  ،دهای ارتعاشی باالتر وجود دارد زیرا در هر مود  اسخ غیر از مود ارلیمو علت بهکه کاهشی در لنگر واژگونی  کنرمی

دارد؛ بایر به خاک وجود - ی رویه در شاارگی بلنراثرات  علت بههمچنین کاهش  اسااخی . کننرنمیدر یک جوت یکسااان ثرکت 

ستاتیکی معادل بخش  شود که آنالیز ا سپرده  شی برای . هیشودمیثابت انجام  ساختمان دارای تراز  ایه فرض با 12.8خاطر  چ کاه



 

لنگر  برابر دربسااتگی به مااومت  کامالً ایسااازهاجازه داده نشااره اساات زیرا  ایراری  ایطرهنوع  انرول وارونه و سااتون  هایسااازه

 تراز  ایه دارد و اینکه هیچ نامعینی در سیستم وجود نرارد.واژگونی در 

با ترکیبات بار  ایه برای طراثی مااومت و  ماایسه درواژگونی را  برابر درکمتری از ایمنی  محروده ASDترکیبات بار  ایه جایگزین 

 .شودنمیاجازه داده  ASD ترکیبات بار  ایهبنابراین کاهشی در لنگر واژگونی فونراسیون در  ؛گذاردمی اختیار درطراثی تنش مجاز 

سیون برای -خاک کاهش لنگر واژگونی در رویه دررر  10تنوا  مودالطراثی شره مطابق با فرآینر آنالیز  اسخ طیری  های یفونرا

ست. ستراده باکاهش کمتر لنگر واژگونی  ا ست زیرا  ا سخ از این فرآینر قابل توجیه ا  بالًقاثرات مودهای باالتر نیز  علت بهکاهش  ا

 گرفته شره است. نظر دردر آنالیز 
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