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Abstract    
       This  Study is aimed to investigate the seismic design for typical ten-story 
building by using codes formulas for evaluating the base shear forces, and 
distribution of these forces, and lateral displacements along the height of this 
building, also a comparison is made between two seismic codes. These different 
design codes are: UBC 1997 and IBC 2006 codes. It is concluded from this 
analysis that the maximum computed lateral displacements for this building by 
using UBC 1997  is equal to (58.6%) relative to lateral displacements computed by 
using the IBC 2006, also it is concluded from the results that the value of base 
shear obtained by using IBC 2006 code is higher than the value obtained by using 
UBC 1997 code by (66.6%). 
The results of the bending moments obtained from the computer analysis of the 
applied static seismic codes,  shows that  the bending  moments of columns is 
higher when using IBC 2006 code.  
 

  التحليل للقوى الزلزالية على بناية متعددة الطوابق وفق المدونات
)UBC 1997 & IBC 2006 (  

  الخ�صة
تھدف ھذه الدراسة إلى تح�ري التص�ميم الزلزال�ي عل�ى بناي�ة نموذجي�ة مؤلف�ة م�ن عش�رة طواب�ق    

م��دونات زلزالي��ة (يج��اد قيم��ة ق��وى الق��ص القاع��دي وكيفي��ة توزيعھ��ا، ك��ذلك (يج��اد  ق��يم   باس��تخدام
ا6زاحات الجانيبة على ارتفاع ھذه البناية ، وقد أجريت مقارنة بين مدونتين مختلفتين لھ�ذا الغ�رض 

ومن خ:ل التحليل وحس�اب أعظ�م إزاح�ة جانبي�ة . ) UBC 1997 & IBC 2006 codes: (وھما
نس�بة إل�ى ا(زاح�ة الجانبي�ة )  %58.6(وكان�ت تس�اوي )  UBC 1997(ناي�ة وف�ق الم�دون لھ�ذه الب

، ومن خ:ل التحليل أيضا وجد إن قيمة ق�وة الق�ص القاع�دي ) IBC 2006(المحسوبة وفق المدون 
 UBC(ھو أعلى من ذلك المستخرج من التحليل وفق )  IBC 2006(المستخرج من التحليل وفق 

  ). %66.6(بحدود )  1997
من خ:ل النتائج المستحصلة لعزوم ا6نحناء من التحليل بالحاسوب للقوى  المسلطة وف�ق الم�دونات 

  ).  IBC2006(الزلزالية، أظھرت إن عزوم ا6نحناء لAعمدة تكون اكبر عند استخدام المدون 
   

 
 
 
 
 
 
 
 


