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 کیده:چ

ظ نمودن اثرات الحجایگزینی کل سیستم خاک و سازه با یک نوسانگر معادل با پایه ثابت برای      

 سازه از روشهای معمول در آیین نامه های ساختمانی است .این روش در آیین نامه های  -اندرکنش خاک 

 NEHRP  وASCE  و نسبت میرایی معادل در نظر و غیره بوسیله تعریف یک زمان تناوب پایه ای معادل

شان می دهد که وقتی سازه وارد مرحله گرفته می شود که می تواند پاسخ سازه را تعدیل کند. مطالعات ن

در این مقاله دیدگاه چند آیین غیرخطی می شود اثر اندرکنش باید بطور دقیق تر در محاسبات لحاظ گردد.

خطی  و غیر خطی سازه  پاسخ سازه در حالت-نامه ساختمانی معتبر در رابطه با اثرات اندرکنش خاک 

مورد بررسی قرار می گیرد. و آیین نامه های مختلف در مورد مسئله اندرکنش خاک و سازه با هم مقایسه 

 می شوند.

 اندرکنش خاک و سازه ، آیین نامه ساختمانی، میرایی موثر، زمان تناوب موثر،سازه معادل کلمات کلیدی:

 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

549 

 

 مقدمه -1

اجرا می شوند با گسترش شهر نشینی ،پروژه های بزرگی در حال اجراست که برخی از آنها در شرایط نا مطلوب ژئوتکنیکی       

.یکی از این عوامل عدم بررسی و در نظرگرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه است.تجزیه و تحلیل پاسخ دینامیکی سازه تحت اثر 

طراح سازه است. اما از آنجایی که خاک زیر سازه در طول عمر سازه در تعامل با سازه بارهای زلزله یکی از وظایف اصلی مهندس 

است بنابراین باید اثرات آن روی سازه در نظر گرفته شود.در مقایسه با سازه خاک دارای دامنه نامحدودی است که شرایط انتشار 

یادی روی مسئله اندرکنش خاک و سازه در سازه های موج در آن باید در مدل سازی لحاظ گردد. در سالهای اخیر مطالعات ز

. ولی در آیین نامه های ساختمانی این مسئله کمتر در نظر گرفته شده است.به  بزرگی مانند سدها و نیروگاهها انجام گرفته است

نظر نگرفته هیچ معیاری جهت لحاظ نمودن اثرات اندرکنش در تا قبل از ویرایش چهارم  2800عنوان مثال آیین نامه 

است.اندرکنش خاک و سازه در اصل عبور امواج منتشر شده از سنگ بستر به  فونداسیون و سازه و بازتاب آنها به داخل خاک 

سازه معموال برش پایه را کاهش می دهد و این مسئله بخاطر انتشار امواج از فونداسیون  -است.لحاظ نمودن اثرات اندرکنش خاک 

حالتیکه اثر اندرکنش در نظر گرفته نشود این انتشار معکوس موج انجام نشده و برش پایه کاهش پیدا نمی به داخل خاک است .در 

کند.زمانی که خاک زیر فونداسیون در ناحیه محدودی غیر خطی عمل کند اندرکنش می تواند منجر به جذب مقدار قابل توجهی از 

این مسئله برای سازه های با ارتفاع زیاد . [Hosseinzadeh et al,2009ی ودر نتیجه کاهش انرژی تحریک شود]انرژی امواج ورود

 اهمیت بیشتری دارد و منجر به طرح اقتصادی تر می شود.

بر اساس کاهندگی امواج لرزه ای منتشر شده در طول مسیر بستر سنگی از سرچشمه به طرف ساختگاه اثرات مسیر عبور موج      

 بزرگی یا کاهندگی دامنه امواج لرزه ای منتشره از بستر سنگی به طرف سطح آزاد را بیان می تعیین می شود.اثر ساختگاه نیز

سازه از انعطاف پذیری خاک زیر پی و ارتعاشات نسبی بین پی و سطح آزاد ناشی می  -کند.به این ترتیب اثرات اندرکنش خاک 

خاک را تحت اثر  -پی  -مکانهای واقعی یک سیستم سازه ای اینرسی و تغییر شود. با منظور کردن این اثرات می توان نیروه

 . [1383،و همکاران حسین زاده]حرکات لرزه ای سطح آزاد تعیین کرد

سازه انجام گرفته و ضوابط ساده شده این مطالعات -در طول سه دهه اخیر تحقیقات گسترده ای روی مسئله اندرکنش خاک      

و غیره وارد شده است.پارامترهای زیادی ازجمله مشخصات 2800و  NEHRPو  FEMA440در آیین نامه های ساختمانی نظیر 

سازه تاثیر  -،فاصله سازه ها از همدیگر و ... روی مسئله اندرکنش خاک ،خاک ، مشخصات امواج ورودی ، مشخصات سازه و پی

کنش به تفصیل و بطور دقیق معلوم نیست .به هر حال بر روی مسئله اندردارند اما هنوز نقش و میزان تاثیر هر یک از این پارامترها 

سازه می توان مطالعات آسیب پذیری لرزه ای و تهیه طیفهای پاسخ غیر -و اثر اندرکنش خاک  با در نظر گرفتن اثرات ساختگاه 

 .[1383،و همکاران حسین زاده] خطی سازه ها را بیش از پیش به واقعیت نزدیک کرد
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 سازه -بررسی پدیده اندرکنش خاک  -2

دو پدیده فیزیکی که مکانیزم اندرکنش خاک و سازه را بیان می کنند اندرکنش جنبشی و اینرسی هستند.اندرکنش جنبشی        

به علت ارتعاشات سازه ، منجر به حرکت افقی و نوسانی فونداسیون نسبت به میدان آزاد می شود وابستگی تابع امپدانس 

یون به فرکانس ، انعطاف پذیری تکیه گاه فونداسیون را به میراگر تشبیه می کند.در اندرکنش سینماتیکی وجود پی سخت فونداس

 .[Hosseinzadeh et al,2009] روی خاک باعث تغییر حرکت پی نسبت به سطح آزاد می شود

حرکت جسم صلب پی است ،که در آن تمام سه عامل می تواند سبب این تغییر حرکت باشد .عامل اول قیود سینماتیکی مربوط به 

نقاط سطح تماس پی و خاک حرکت یکسانی را تجربه می کنند. عامل دوم به مدفون بودن پی مربوط می شود بطوری که با 

ن کاهش پیدا می کند. عامل سوم به تفرق امواج لرزه ای از گوشه ها و افزایش عمق مدفون بودن پی حرکات لرزه ای زمی

ناهمواریهای پی مربوط می شود .اثرات سینماتیکی با توابع انتقال وابسته به فرکانس بیان می شود که حرکت سطح آزاد را به 

قسمت موهومی تابع امپدانس نشان حرکت پی مربوط می سازد.توابع امپدانس و انتقال بر حسب توابع مختلط بیان می شوند . 

دهنده میرایی هیسترزیس خاک به عالوه میرایی تشعشعی امواج لرزه ای منتشرشده از طرف پی به خاک است .این توابع به 

سختی و میرایی خاک بستگی دارد اگر خاک صلب فرض شود قسمت حقیقی تابع امپدانس بی نهایت و قسمت موهومی مشخصات 

   [.1383،وهمکاران حسین زاده]اثر اندرکنش اینرسی نیز صرف نظر می شودآن صفر می شود و 

 

                                                            سازه  -در مسئله اندرکنش خاک  FEMA-440بررسی ضوابط آیین نامه  -3

 Khoshnoudian and ,2010]سازه طی مراحل زیر در نظر گرفته می شود -اثر اندرکنش خاک  FEMA440در آیین نامه       

Behmanesh]: 

 و پای انعطاف پذیر Tتعیین زمان تناوب سازه در حالت پای گیردار  -1

                                     

 (: سازه با پای انعطاف پذیر و سازه معادل با پای گیردار1شکل )
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                                                                                                                                                          محاسبه سختی موثر سازه با پای گیردار -2

 تعیین شعاع معادل برای حرکت انتقالی -3

 محاسبه سختی افقی فونداسیون                    -4 

        (1)                                                 

 محاسبه شعاع موثر پی برای دوران با استفاده از سختی دورانی پی -5

           (2                   )                                                     

 ارتفاع کل سازه است. 0.7ارتفاع معادل سازه است که در ساختمانهای چند طبقه حدود در این روابط 

 تعیین ارتفاع مدفون بودن پی در صورت وجود -6

 تعیین نسبت زمان تناوب موثر    -7

           (3)                                                                    

 شکل پذیری مورد تقاضا )شامل شکل پذیری خاک و سازه (است. در این رابطه 

 در نظر گرفته می شود. %5که معموال  تخمین نسبت میرایی سازه با پای صلب -8

             (4)                                                          تعیین میرایی تشعشعی  -9
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 (: تغییرات میرایی پایه به نسبت زمان تناوب2شکل)

                       (5                                )                       

                                                 (6بر مبنای پایه انعطاف پذیر )تعیین نسبت میرایی  -10

 [.Khoshnoudian and Behmanesh ,2010]تعیین تاثیر میرایی فوق روی طیف پاسخ -11

 سازه -ضوابط آیین نامه مکزیک در مسئله اندر کنش خاک  -4

در آیین نامه مکزیک یک روش نسبتا متفاوت نسبت به سایر آیین نامه ها در مورد مسئله اندرکنش خاک و سازه در نظر        

و کاهش ضریب شکل پذیری  ζو افزایش میرایی   Teگرفته شده است.در این آیین نامه بوسیله یک تغییر در دوره تناوب اساسی 

Qe  به عنوان تابعی از فونداسیون شکل پذیرHeTs/HsTe.    .اگر طیف طراحی برای یک سایت داده شده باشد بیان شده است

براساس سازه با پایه و شکل پذیری موثر و میرایی موثر برش پایه و تغییر مکان سازه فقط با وارد کردن زمان تناوب موثر 

 .[Aviles and Perez ,2012]ثابت محاسبه می شود
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 زمان تناوب موثر و میرایی موثر  -1-4

برای شرایط االستیک زمان تناوب سیستم و میرایی به عنوان زمان تناوب و نسبت میرایی سازه جایگزین تعریف می شود این       

 دو پارامتر در این آیین نامه بصورت زیر تعریف می شود :

 و                    (        7)     

به ترتیب زمان تناوب سازه با حرکت صلب افقی و  و   در این روابط 

 زمان تناوب حالت حرکت گهواره ای است.و در این روابط 

وابسته به  kh, kr, ch, crبه ترتیب نسبت میرایی حالت صلب افقی و حالت گهواره ای است . پارامترهای و 

 .[Aviles and Perez ,2012]فرکانس می باشند

 

 تاثیر اندرکنش روی زمان تناوب پایه و میرایی در سازه های بلند و کوتاه(: 3شکل )
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 شکل پذیری موثر - 2-4

برای در نظر گرفتن رفتار غیر خطی سازه ها ، یک عامل شکل پذیری معادل مورد نیاز است و در این آیین نامه با داشتن       

حداکثر تغییر شکل پالستیک  سازه جایگزین االستو پالستک با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه بصورت زیر تعریف می 

                   (8)                                                                                                     شود:

                                                                                                            

 کوتاه (:اثر اندرکنش روی شکل پذیری سازه های بلند و4شکل)

نشان داده شده است زمانی که انعطاف پذیری فونداسیون افزایش پیدا کند شکل پذیری کلی سیستم   4همانطور که در شکل 

 کاهش پیدا می کند.نسبت به شکل پذیری مجاز سازه 

سازه و سیستم نوسان کننده جایگزین که هر دو توسط یک حرکت پایه تحریک می  -از مقایسه بین سیستم اندرکنش خاک    

 شوند.مقاومت تسلیم وتغییر مکان حداکثر از روابط زیر بدست می آید:

          (9                       )                                                   

به علت مشارکت حرکت گهواره ای و انتقالی و کل تغییر مکان غیر االستیک  Sdتفاوت بین تغییر مکان نسبی غیر االستیک 

نسبت به زمان تناوب حالت پایه ثابت با در  و فونداسیون است.ضرایب برش پایه در دو حالت 

 .[Aviles and Perez ,2012]سیم شده استتر 5نظر گرفتن اثر اندرکنش و بدون در نظر گرفتن اثر آن در شکل 
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 ( : تغییرات ضریب برش پایه در حالت با درنظر گرفتن اثر اندرکنش و بدون در نظر گرفتن آن5شکل )

 ضریب کاهش مقاومت  -3-4

برای ساختمانهایی که توسط آیین نامه ها طراحی می شوند .از یک ضریب کاهش مقاومت برا ی ساختن طیف طراحی غیر         

االستیک از روی طیف االستیک استفاده می شود این رابطه معموال براساس تحقیقات انجام گرفته توسط  

ظر گرفتن این اثر در نظر گرفته می شود.در آیین نامه مکزیک از رابطه زیر برای در ن

 استفاده می شود: 

     (10                                           )                     

 است.   که در این رابطه 

 مقاومت طراحی   -4-4

         با توجه به مباحت فوق ضریب برش پایه در این آیین نامه بصورت زیر در نظر گرفته می شود:                                                   

                                        (12)                                        هبا در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و ساز   

                                 (13)                                 بدون در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه
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اثر اندرکنش ممکن است نیروهای زلزله را نسبت به حالت سازه با پای صلب افزایش یا کاهش دهد.که این مسئله بستگی به        

خصوصیات دینامیکی سازه،خصوصیات دینامیکی خاک،و زلزله تحریک دارد.در سازه های بلند تغییر مکان بام سازه به علت حرکت 

کنش و بدون آن ری برخوردار است.طیف پاسخ زلزله برای حالت با در نظر گرفتن اثر اندر افقی وگهواره ای پی سازه از اهمیت بیشت

 بر اساس آیین نامه مکزیک ترسیم شده است. 6در شکل 

 

 ( طیف پاسخ برای حالت با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه و بدون آن6شکل )

 در نظر گرفت. 1.2بیشتر از و 0.7را نمی توان کمتر از در این آیین نامه مقدار 

 بنابراین تغییر مکان حداکثر محاسبه شده برای سازه با پای انعطاف پذیر بصورت زیر محاسبه می شود:

       (14)                                                               

 Aviles and]سختی اولیه سازه است Keتغییر مکان سازه با پای ثابت است.و که در این رابطه 

Perez,2012]. 

 در مسئله اندرکنش خاک و سازه 2800ضوابط آیین نامه  -5

برای اعمال تاثیر اندرکنش خاک و سازه در روشهای تحلیل استاتیکی معادل یا طیفی عمال  2800ویرایش چهارم آیین نامه     

 .[1393زلزله،آیین نامه ]ضریب بازتاب ساختمان را اصالح می کند.که این اصالح از طریق تغییر پارامترهای زیر انجام می شود

 میرایی سازه -2              زمان تناوب اصلی ساختمان      -1

باشد انعطاف پذیری خاک زیر سازه سبب می شود که زمان   Tدر صورتی که زمان تناوب اصلی یک سازه با فرض بستر صلب برابر 

کاهش پیدا کرده در حالت با اندرکنش    B). همچنین ضریب بازتاب ساختمان )نشان می دهیم  Teتناوب افزایش یابد و آن را با 

اثر اندرکنش خاک و سازه را می توان با روشهای معمول اندرکنش نظیر  2800مطابق آیین نامه نشان داده می شود.   (Be)با و 
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سازه  قرار گرفته باشد می توان از روش 1،2،3روش زیرسازه انجام داد یا در صورتیکه سازه روی زمینهای نوع  یاروش مستقیم 

 برای انجام تحلیل استاتیکی معادل مراحل زیر انجام می گیرد: 2800معادل استفاده کرد.در آیین نامه 

 محاسبه سختی خاک  -2                 محاسبه مدول برشی خاک              -1

 محاسبه میرایی موثر سازه -4                      محاسبه زمان تناوب موثر سازه  -3

 تکمیل روند تحلیل استاتیکی معادل -6حاسبه برش پایه کاهش یافته                         م -5

 محاسبه و کنترل تغییرمکانهای جانبی اصالح شده  -7

 .[1393آیین نامه زلزله،]متفاوت می باشد 1،2،3مدول برشی خاک براساس سرعت موج برشی تعیین می شود و در زمینهای نوع 

 سختی خاکمحاسبه  -1-5

آیین نامه تاسیسات ]سختی خاک براساس شش درجه آزادی دورانی و انتقالی برای خاک مطابق روابط زیر تعیین می شود   

 :[1389نفت،

                       

 انتقالی و دورانی-(: درجات آزادی پی 7شکل)

 (15         )                                                                                                             

 مطابق زیر ضرب شود: βاین روابط برای پی سطحی در صورتیکه پی عمق باشد  باید روابط فوق در ضریب اصالح 
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         (16                             )                

 محاسبه زمان تناوب موثر -2-5

 اندرکنش خاک و سازه در آن لحاظ شده است بصورت زیر محاسبه می شود:  رزمان تناوب سازه معادل که اث       

       (17)                                                        

وزن موثر لرزه ای که معموال سختی سازه با تکیه گاه ثابت وزمان تناوب سازه اصلی با پای ثابت و  Tدر این روابط 

 .[1389آیین نامه تاسیسات نفت، و1393آیین نامه زلزله،]فرض می شود

 محاسبه نسبت میرایی موثر -3-5

این به دلیل وجود خاک زیر سازه و اثرات اینرسی ناشی از جرم سازه ، مقداری از انرژی زلزله را می تواند مستهلک کند       

 موضوع نشان دهنده وجود نوعی میرایی در سیستم است که بصورت زیر محاسبه می شود:

   (18                )                                                                                         

 میرایی پی است که از شکل زیر بدست می آید. در این رابطه 
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     (19)                                                                                  

آیین نامه ]باشد از درون یابی خطی استفاده می شود 1و0.5بین شعاع دایره معادل پی است.در حالتی که   rدر این رابطه 

 .[1389و آیین نامه تاسیسات نفت،1393زلزله،

 

 (: تغییرات نسبت میرایی پی با ارتفاع سازه8شکل)

 محاسبه برش کاهش یافته -4-5

با در نظر گرفتن زمان تناوب موثر و با توجه به اینکه ضریب بازتاب کاهش پیدا می کند نیروی برشی کاهش یافته از رابطه زیر       

  :محاسبه می شود

  (20)                                                    

همان میرایی موثر  ضریب زلزله در سازه معادل است.و در این رابطه   ضریب زلزله در حالت پای ثابت و   Cدر این رابطه 

پس از محاسبه نیروی برشی پایه معادل این نیرو  بین طبقات توزیع می نشان داده شده است.  با    (18)است که در رابطه  

 شود.

 .[1393آیین نامه زلزله،]درصد می باشد 15برابر  حداکثر مقدار  2800الزم به ذکر است که در آیین نامه 
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  محاسبه وکنترل تغییر مکانهای افزایش یافته  -5-5

در حالتیکه اثر اندرکنش خاک و سازه در نظر گرفته می شود به علت انعطاف پذیری پی و کاهش سختی جانبی سازه تغییر       

   ید:مکانهای سازه در ترازهای مختلف طبقات افزایش یافته و از رابطه زیر بدست می آ

     (21              )                                                                   

تغییر مکان جانبی سازه با اعمال نیروی برشی  لنگر واژگونی در پای ساختمان در حالت تکیه گاه ثابت است.در این رابطه 

 تراز طبقه مورد نظر است.گهواره ای پی وسختی  کاهش نیافته در حالت تکیه گاه ثابت است.

 پس از محاسبه این تغییر مکانها ، تغییرمکان نسبی طبقات محاسبه و با مقادیر مجاز مقایسه می شود.

سازه در هر یک از جهت های سازه اصالح می شود و در پاسخ سایر مودهای  در حالت طیفی فقط محاسبات مربوط به مود اول

 .[1393آیین نامه زلزله،]انجام نخواهد شد. سپس ترکیب مودها با روش مناسب انجام خواهد شدارتعاشی تغییر 

 نمونه های مورد مطالعه -6

طبقه در دو خاک نرم و نسبتا نرم آزمایش  5،10،15،20جهت بررسی و کنترل نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی چهار مدل سازه با 

برای تمام نمونه در نظر   1/100است مقیاس   20cmx20cmمساحت پی آنها و  3cm .در تمام نمونه ها ارتفاع طبقات[4]شدند

 ( نمونه های مورد آزمایش را نشان می دهد.9فرض شد.شکل )  60cmگرفته شده است.فاصله سنگ بستر تا زیر سازه 

 

 

 ( :نمونه های مورد آزمایش9شکل )
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طبق  3و2مختلف بکار رفته است . این کار بر دو نوع خاک   PGAبا  1981و طبس  1940جهت حرکت زمین زلزله ال سنترو

پاسخ میدان آزاد، اندرکنش خاک و سازه برای پی  ،بکار رفته است.این آزمایش در چهار حالت مدل با پای ثابت 2800آیین نامه 

 انجام گرفته است. های مدفون و سطحی 

استفاده شده است.همگرایی خوبی بین نتایج آزمایشگاهی و تجربی وجود دارد و  openseesبرای مدلهای تحلیلی از نرم افزار 

نشان می دهد که میرایی در حالتی که اثر اندرکنش خاک و سازه در نظر  2و 1تفاوت آنها در مودهای باالتر است.جدول عمده 

  گرفته شود بسیار بیشتر از حالت سازه با پای ثابت است.

 

 :میرایی سازه در حالت بدون لحاظ نمودن اثراندرکنش خاک وسازه  و با اندرکنش خاک و سازه (1جدول )

 

 

 :میرایی سازه در حالت بدون لحاظ نمودن اثراندرکنش خاک وسازه  و با اندرکنش خاک و سازه بصورت درصد(2جدول )

 

    بررسی ضوابط آیین نامه ها  -7

در این قسمت مقایسه ای بین نتایج آزمایشها و تحلیل های عددی با آیین نامه ها ساختمانی انجام می گیردالزم به ذکر         

می باشد.مقایسه نتایج در  2800در رابطه با زمان تناوب موثر و میرایی موثر مشابه آیین نامه  NEHRPاست که روابط آیین نامه 

تغییرات زمان تناوب اصلی سازه  14تا  10در اشکال موثر در مود اول )مود غالب(انجام گرفته است. ییرایقالب زمان تناوب موثر و م

 ها با انواع مختلف خاک را نشان می دهد.
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3( تغییرات زمان تناوب غالب با نسبت ارتفاع خاک تیپ10شکل)  

 

 

4خاک تیپ نسبت ارتفاع در پی سطحی برایبا  ( تغییرات زمان تناوب غالب11)شکل  

 

 ( تغییرات زمان تناوب غالب با ارتفاع در پی مدفون12شکل )

 

 

 3( تغییرات میرای موثر با ارتفاع در خاک تیپ13شکل )
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همه حالتها نتایج مشابهی را ارائه می دهد. با افزایش در مقادیر کم نسبت همانطور که در تمام شکلها دیده می شود 

بیشتر همه همخوانی خوبی دارد.در شکلهای مربوط به زمان تناوب و میرایی در همه موارد در  NEHRPنتایج با توصیه های 

 نتایج با آیین نامه ها متفاوت است.

 نتیجه گیری -8

 بر اساس نتایج بدست آمده از نمونه های آزمایشگاهی نتایج زیر بدست آمده است:      

 گاهی مخصوصا در مودهای اصلی سازه وجود دارد.توافق خوبی بین نتایج تحلیلی و آزمایش -1

دوره تناوب نشان می دهد که با افزایش  2800و آیین نامه   NEHRPتجربی با توصیه های -مقایسه نتایج مدل تحلیلی  -2

 تجربی بیش از این دو آیین نامه است. -در مدلهای تحلیلی سازه افزایش یافته و اما میزان تغییرات این پارامتر 

کم یعنی ساختمانهای کوتاه سهم حرکت افقی و گهواره ای فونداسیون از اثرات اصلی اندرکنش خاک و سازه است که در  -3

 سهم حرکت گهواره ای بیشتر است.  2.8<این دو حالت تقریبا برابر است اما در

اندرکنش روی سازه های سطحی بیشتر از  دوره تناوب در سازه های مدفون کمتر از سازه های با پی سطحی است بنابراین اثر -4

 سازه های مدفون است.

بررسی ها نشان می دهد که نادیده گرفتن رفتار غیر خطی سازه ها در تعیین میرایی تشعشعی ممکن منجر به نتایج غیر -5

توجه  موردنمی کند باید که اثرات غیرخطی وتغییرات شکل پذیری را لحاظ  2800محافظه کارانه شود . این مسئله برای آیین نامه 

 .قرار گیرد

، در محاسبه حداکثر تغییرمکان غیراالستیک  FEMA-440بررسی ها نشان می دهد که روش خطی سازی معادل آیین نامه  -6

 .برای سازه های با زمان تناوب کوتاه نتایج محافظه کارانه ای بدست می دهد ولی برای زمان تناوبهای متوسط وباال قابل قبول است

رویکرد جدید آیین نامه مکزیک در تهیه طیف طراحی ،باعث می شود که اثر اندرکنش و اثر سایت در نظر گرفته شده ونتایج  -7

 قابل قبولی بدست آید.  
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