
 

 "ضریب نامعینی سازه"

 :آشنایی با ضریب نامعینی سازه

 :دهم که بهتر درک کنید، بصورت تصویری توضیح میضریب نامعینی سازه برای درک بهتر

 :های زیر را در نظر بگیریدقاب

 

                                                                                                         

                     
 

 .پذیری هر دو قاب کاماًل یکسان استفرض کنید مقاومت، سختی و ظرفیت شکل

 .شودندی شده در هر طبقه تأمین میمقاومت و سختی توسط دو دهانه مهارب (a) در قاب

ها تخریب شود، مهاربند در صورتی که مهاربند موجود در یکی از دهانه لرزهزمین در زمان وقوع

 کند ولی در سازهدیگر پایداری سازه را حفظ خواهد کرد و از فروریزش کلی سازه جلوگیری می

(b) اگر در زمان وقوع زلزله مهاربند یک طبقه تخریب شود، در آن طبقه عنصر مقاومی در برابر ،

 .ته و سازه ناپایدار خواهد شدنیروی زلزله وجود نداش
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به طور کلی هرچه تعداد عناصر باربر جانبی در یک سازه بیشتر باشد، درجه نامعینی سازه افزایش 

 .دهدیافته و سازه عملکرد بهتری تا لحظه خرابی از خود نشان می

ویرایش جدید، نیروی برشی پایه در هر یک از امتدادهای اصلی  2800براساس استاندارد 

 .مربوط به آن امتداد ضرب شود P اختمان باید در ضریب نامعینیس

کنیم این ضریب در صورتی که هر یک از شرایط تعریف شده که در ادامه مقاله به آن اشاره می

 .شوددر نظر گرفته می 2/1و در غیر این صورت برابر  1وجود داشته باشد، برابر 

درصد نیروی برشی  35تی که نیروی برشی بیش از ساختمان در پالن منظم بوده و در طبقا( الف

شود، دارای حداقل دو دهانه مقاوم در برابر بارهای جانبی در هر پایه ساختمان در آنها ایجاد می

 .طرف مرکز جرم ساختمان و در هر امتداد اصلی ساختمان باشد

ها از تقسیم طول دیوار بر ارتفاع طبقه به ، تعداد دهانهدیوار برشی های دارایدر سیستم:تذكر

 .آیددست می

شود، حذف جزئی نیروی برشی پایه ایجاد می %35ای از ساختمان که در آن بیش از هر طبقه (ب

ل زیر، موجب کاهش مقاومت جانبی طبقه به میزان بیشتر از از سیستم مقاوم جانبی مطابق جدو

 .درصد نشده و در طبقه نامنظمی شدید پیچشی نیز به وجود نیاید 33

نیروی برش پایه در  %35برای مواردی كه بیش از  P=1/0 جدول ضوابط استفاده از

 .شودای از ساختمان ایجاد میطبقه
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 :برای تعیین ضریب نامعینی یک سازه باید مراحل زیر را طی كنید

 را کنترل کنید، اگر سازه شرایط این  الف در صورتی که ساختمان منظم باشد، ابتدا بند

 .بند را داشت ضریب نامعینی را یک در نظر بگیرید

 .را کنترل کنید ب در غیر این صورت، باید شرایط بند

اگر سازه شرایط این بند را ارضا کرد، ضریب نامعینی برابر یک و در صورتی که شرایط 

 .شوددر نظر گرفته می 2/1این بند نیز برقرار نبود این ضریب برابر 

 را کنترل کنید ب های نامنظم، فقط باید شرایط بنددر سازه. 

شرایط این بند را داشت، ضریب نامعینی را برابر یک و در غیر این صورت، این  اگر سازه

 .در نظر بگیرید 2/1ضریب را برابر 

 :تذكر

، نیازی نیست 2800های ویرایش چهارم استاندارد ها و برخی از کنترلدر برخی از ساختمان

 :این موارد عبارتند ازمنظور شود، =p 1/0ضریب نامعینی را در نظر بگیریم و در آنها باید 
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 متر از تراز پایه 10طبقه و یا کوتاه تر از  3های با تعداد طبقات کمتر از ساختمان .1

 محاسبه تغییر مکان جانبی ساختمان .2

ρ  محاسبه اثر .3 − ∆ 

 ایسازهتعیین نیروی جانبی در اجزای غیر .4

 هاتعیین نیروها در دیافراگم .5

 های غیرساختمانی غیرمشابه ساختمانتعیین نیروی جانبی در سازه .6

شوند و نیروی زلزله در در کلیه اعضایی که مشمول طراحی برای زلزله تشدید یافته می .7

 .شودضرب می°𝛺   آنها در ضریب اضافه مقاومت

 ها در پالن و ارتفاع سازهتركیب سیستم: 

های این سیستم در پالن و ارتفاع بدون شک، انتخاب نوع سیستم باربر جانبی و جانمایی المان

 .سازه، یکی از مهمترین مراحل طراحی یک ساختمان است

در این مرحله، طراح سازه باید با در نظر گرفتن عواملی نظیر ابعاد هندسی ساختمان، کاربری، 

 .کند انتخاب را مناسبی ایسازه سیستم …معماری و

ای مناسب برای یک ساختمان، سیستمی است که عالوه بر تأمین مقاومت و سختی سیستم سازه

 .اری ساختمان وارد کندجانبی مناسب برای سازه، کمترین آسیب را به معم

در حالت کلی بهتر است از یک نوع سیستم باربر در ارتفاع و پالن سازه استفاده شود ولی در 

ای طراح را مجبور کند که از چند نوع های معماری و سازهبعضی از مواقع، ممکن است محدودیت

 .ای در پالن و ارتفاع سازه استفاده کندسیستم سازه

 ها در پالنتركیب سیستم: 
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ای مختلف برای تحمل بار جانبی زلزله )در دو در صورتی که در پالن ساختمان از دو سیستم سازه

 .امتداد( استفاده شود، باید برای هر سیستم ضریب رفتار مربوطه مطابق جدول زیر تعیین شود

 

 
 

دیوار باربر استفاده شده باشد، مقدار ضریب رفتار در  در مواردی که تنها در یک امتداد از سیستم

 .امتداد دیگر، نباید بیشتر از مقدار آن در امتداد سیستم دیوار باربر در نظر گرفته شود

 استوارسازان گردآورنده: گروه آموزشی
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