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بسمه تعالی
با توجه به لزوم رعایت دقیق ضوابط طرح ساختمان ها در برابر زلزله (آیین نامه  )0022و تفسیرهای متفاوتی که بین محاسبین
محترم وجود دارد ،در راستای آﺷﻨایی بیشتر با اصول آن و ایجاد وحدت رویه در انجام محاسبات ساختمان ،موارد زیر مورد تاکید قرار
می گیرد.
 -1تغییرات کلی:
نسبت به ویرایش های قبلی سیستم دیوار برشی بتنی و ضریب نامعینی تشریح ﺷده اند.
 -1-1نیروی زلزله از حد مجاز به حد مقاومت تغییر یافته است ،به این معﻨا که نیروی بدست آمده بر اساس ویرایش چهارم
سازگار با روشهای طراحی بر اساس مقاومت نهایی و حاالت حدی است.
 -0-1تغییراتی که میبایست مورد توجه و دقت قرار گیرند ﺷامل موارد زیر میﺷوند:
 نامنظمی سازه که ﺷامل نامﻨظمی پیچشی و پیچشی ﺷدید ،طبقهی ضعیف و خیلی ضعیف ،طبقهی نرم و خیلی
نرم میﺷوند (صفحات  6تا  12استاندارد .)0022
 تعریف جامعتری از سیستمهای سازهای مختلف (صفحات  11و.)10
 ضریب بازتاب ساختمان (صفحات  11تا .)10
 ضریب رفتار ساختمان و ارتفاع مجاز (صفحات  41و . )43
 توزیع غیرخطی بار استاتیکی معادل (ضریب ( )kصفحات  40و .)43
 روشهای تحلیل سازهها (صفحه .)02
 ضریب افزایش بار جانبی با عنوان نامعینی سازه (( )ρصفحات  03و .)42
 نیروی قائم زلزله (صفحه .)11
 اصالح مقادیر بازتابهای طیفی (صفحه .)14
 کنترل تغییرمکان نسبی ساختمان (صفحات  43و .)16
 نحوه محاسبه و طراحی سیستم دیوار برشی بتنی
 تعیین بار لرزهای اجزای غیرسازهای (فصل چهارم).
 تعیین بار لرزهای سازههای غیرساختمانی (فصل پﻨجم).
 الزامات ژئوتکنیکی (فصل ﺷشم).
 ضوابط طرح ساختمانهای بنایی مقاوم (فصل هفتم).
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تذکر مهم :بسیاری از اشکاالت در نگارش و فرمولها ،در چاپهای پنجم به بعد برطرف شدهاند.
 -2تشریح و تبیین برخی موارد موضوعی در متن استاندارد :2022
 -1-0کﻨترل نامﻨظمی پیچشی میبایست با احتساب پیچش تصادفی  3درصد و بدون اعمال ضریﺐ  Ajصورت گیرد .توصیه
میﺷود که این کﻨترل با روش استاتیکی معادل و یا با توزیع بار استاتیکی معادل طیفی ( User Loadدر نرم افزار
 )ETABSانجام پذیرد.
 -0-0در بﺨش نامﻨظمی هﻨدسی ساختمان در پﻼن ،در چاپهای اولیه آییننامه ،پسرفتگی  %02در متن ولی  %13در ﺷکل
مشﺨﺺ گردیده است .اما در چاپهای بعدی اصﻼح ﺷده و مﻼك عمل مقدار  %02میباﺷد و در آن پس رفتگی توام در
دو جهت ،مدنظر میباﺷد.
 -4-0عﻨوان جدیدی از نامﻨظمی تحت عﻨوان سیستمهای ﻏیرموازی بیان ﺷده است که با توجه به عدم ذکر زاویه معین برای
تشﺨیﺺ آن ،زاویه مذکور حداقل  13درجه پیشﻨهاد میگردد.
 -1-0کﻨترل سیستم های دوگانه:
 -1-1-0در سیستمهای دوگانه عﻼوه بر اینکه قابهای خمشی میباید در هر جهت قادر به تحمل  03درصد نیروی جانبی
باﺷﻨد ،دیوارهای برﺷی و یا قابهای مهاربﻨدی ﺷده نیز میبایست توانایی مقاومت در برابر  32درصد نیروی زلزله
را دارا باﺷﻨد ،بدین مﻨظور سه فایل به قرار زیر مورد نیاز است:
 -1-1-1-0ساختمان با سیستم دوگانه برای  122درصد نیروی زلزله طراحی میﺷود .توضیح آنکه در سیستم دال-
تیر بتﻨی ،دال بتﻨی میتواند به صورت  Shellمدلسازی گردد .در این حالت ،میبایست ضریﺐ
تركخوردگی دال برای  Bending m11, m12, m22را حداکثر برابر با  0.25در نظر گرفت.
 -0-1-1-0از سﺨتی خمشی قاب صرفﻨظر نموده و پس از کاهش برش پایه به  32درصد نیروی زلزله ،از کفایت
دیوارهای برﺷی یا قابهای مهاربﻨدی ﺷده مطمئن ﺷد (همهی تیرها دو سر مفصل معرفی میﺷوند .در
صورت وجود دال بتﻨی ،میبایست از سﺨتی آن نیز صرفنظر کرده و آنرا به صورت  Membraneدر
نرمافزار مدلسازی نمود) .برای انجام آن ،روش استاتیکی معادل یا روش توزیع بار استاتیکی معادل طیفی
(که مقادیر آن از نصف نیروی برش طبقات از روش طیفی سیستم دوگانه بدست آمده است) توصیه
میگردد.
 -4-1-1-0جهت کﻨترل قاب خمشی تحت نیروی  03درصد ،سﺨتی دیوارهای برﺷی نزدیﮏ به صفر لحاظ میﺷود.
برای تحلیل سازه ،میتوان از روش استاتیکی معادل یا روش توزیع بار استاتیکی معادل طیفی (که مقادیر
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آن از یﮏ چهارم نیروی برش طبقات از روش طیفی سیستم دوگانه بدست آمده است) تعیین نمود .در این
حالت نیز ،در صورت وجود دال بتﻨی ،از سﺨتی آن باید صرفﻨظر کرد و آنرا به صورت  Membraneدر
نرمافزار مدلسازی نمود .الزم به ذکر است که در صورت وجود مهاربﻨد فوالدی ،میبایست در فایل 03
درصد ،این عﻨاصر را حذف نمود.
 -3-0در ساختمانهای نامﻨظم در پﻼن ،کلیه اجزای سازه (ﺷامل سیستم مهار جانبی ،ستونها و فونداسیون) بایستی تحت ترکیبات
بار  42-122درصد ،طراحی ﺷوند .الزم به ذکر است که طراحی پی همواره مطابق با بارهای درنظرگرفته ﺷده و طرح سازه
صورت میگیرد.
 -6-0در مدلسازی و طراحی دیوارهای برشی بتنی بایستی به نکات زیر توجه نمود:
 -1-6-0در مدلسازی ستونهای فوالدی مدفون در داخل دیوار برﺷی ،موارد زیر رعایت گردد:
 -1-1-6-0مدلسازی ستون در  ،ETABSبا مقطع بتﻨی قابل قبول نبوده و ستون متصل به دیوار باید با دیوار برﺷی
 Pierگردد.
 -0-1-6-0ستون فلزی ،مقاومت الزم را برای تحمل نیروهای تحلیل تحت ترکیبات بارگذاری مرده ،زنده و زلزله را
داﺷته باﺷد .در ﻏیر ایﻨصورت ،می توان سﺨتی محوری ستون را در ضریبی ضرب کرد که نیروی به دست
آمده از تحلیل سازه ،مساوی یا کوچﮏتر از ظرفیت ستون باﺷد.
 -0-6-0در کلیهی سازهها اعم از سازه های مﻨظم و نامﻨظم ،دیوارهای برﺷی با مقطع ﻏیر ساده (مانﻨد دیوارهای  Uیا L

ﺷکل یا  ،)...دیوار به چﻨد دیوار خطی تقسیم ﺷده و هر بﺨش به صورت جداگانه  Pierﺷده و اثرات  42-122درصد
نیز باید در طرح دیوارها لحاظ گردد.
 -4-6-0اجزای مرزی دیوارهای برﺷی میبایست به یکی از روشهای زیر طراحی گردند.
 -1-4-6-0در صورت استفاده از آییننامههای ایران و یا  ACI-1999باید از روش  C&Tاستفاده نمود .الزم به ذکر
است که در صورت استفاده از روش طراحی  ،Generalبایستی در سرتاسر طول و ارتفاع دیوار از آرماتور
عرضی ویژه (مشابه ستونها) استفاده گردد.
 -0-4-6-0در صورت استفاده از آیین نامه  ACI-2005و یا جدیدتر ،طراحی  Generalبﻼمانع است.
 -1-6-0در طرح دیوارهای بتن مسلح ویژه موارد زیر رعایت گردد:
 -1-1-6-0از آنجا که در سیستمهای قاب ساختمانی فوالدی با دیوار برﺷی ویژه نمیتوان پوﺷش و ناحیه محصور
مﻨاسبی را در اطراف ستون های فلزی بﺨصوص در تراز طبقات تامین نمود ،در طراحی دیوار ویژه باید از
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محدوده ستون فلزی چشم پوﺷی نمود .بدین مﻨظور ،می توان در  Section Designerدیوار را تا لبه داخلی
ستون کوچﮏ نمود  ،بگونه ای که اجزای مرزی در قسمت ستون های فوالدی قرار نگیرند .اما الزم است
ستون ها بصورت مدفون در بتن بوده و حداقل دو عدد آرماتور طولی اضافی در پشت ستون ها اجرا ﺷده و
با حداقل آرماتور عرضی الزم بصورت  Uﺷکل محصور ﺷوند.
 -0-1-6-0در دیوار برﺷی ویژه ،آرماتور عرضی ویژه مطابق با بﻨد  1-4-4-1-04-3مبحث  3بﺨصوص در تراز طبقه
قرار گیرد .بدین مﻨظور ممکن است الزم باﺷد آرماتورهای عرضی از جان تیرهای دهانه دیوار برﺷی عبور
نماید.
 -3-6-0در دیوارهایی که از تیر همبﻨد استفاده می ﺷود ،دو بﺨش دیوار متصل به تیر همبﻨد ،باید به صورت جداگانه Pier

ﺷود و تعریف یﮏ  Pierبرای دو بﺨش متصل به تیر همبﻨد نادرست است ،مگر آنکه بتوان ثابت نمود که همبستگی
کامل بین آنها و با فرض تﻨش خطی برقرار است.
 -6-6-0در تیر همبﻨد با ﺷکل پذیری متوسط ،استفاده از آرماتور قطری ضرورت ندارد.
 -11-0در ساختمانهای بتﻨی یا ساختمانهای با سیستم باربر جانبی بتﻨی ،با توجه به استفاده از ضرایﺐ رفتــار حد نهایی (،)Ru
مقدار برش پایه نیز در حالت نهایی محاسبه ﺷده و استفاده از ضریﺐ

1
1.4

موضوع صفحه  00و ضریﺐ  1.4صفحه 16

استاندارد  0022موضوعیت نﺨواهد داﺷت .استفاده نمودن از ضرایﺐ رفتار حد نهایی ( )Ruسایر آییننامهها جز در مواردی
که در مورد آن سیستم در استاندارد  0022ویرایش چهارم صحبتی نشده است ،جایز نیست.

-13-0ضریﺐ نامعیﻨی سازه ρ ،به مﻨظور تامین مسیرهای کافی انتقال بار زلزله از ساختمان به زمین پیشبیﻨی ﺷده است.
 -1-12-0ضریﺐ  ρدر کلیه ساختمانهایی که نامﻨظم پیچشی ﺷدید میباﺷﻨد ،برابر  1/0در نظر گرفته میﺷود.
 -0-12-0در کلیه سیستمهای سازهای نامﻨظم در پﻼن ،برای در نظر گرفتن  ،ρ=1کﻨترل بﻨد -0-0-4-4ب الزامی است .این
مورد مشمول سیستمهای دوگانه نیز میﺷود.
 -4-12-0چﻨانچه ساختمان با پﻼن مﻨظم ،در هر طرف مرکز جرم ﺷامل دو دیوار برﺷی مجزا با طول به ارتفاع کوچکتر از
یﮏ باﺷد ،با حذف هر دیوار ،کﻨترل بﻨد -0-0-4-4ب ،برای در نظر گرفتن  ρ=1الزامی میباﺷد .این کﻨترل برای
دیوارهای همبسته نیز باید انجام گیرد.
 -1-12-0چﻨانچه ساختمان در هر سمت مرکز جرم دارای یﮏ دیوار با طول به ارتفاع کوچکتر از  0باﺷد ،الزم است با حذف
کل دیوار ،کﻨترل بﻨد -0-0-4-4ب ،انجام گیرد.
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 -3-12-0برای اعمال ضریﺐ نامعیﻨی  ،ρدر مدل کلی سازه ،تغییرات مربوط به حذف اجزای سازه در هر طبقه بطور مستقل
انجام ﺷده و پس بررسی ﺷرایط آییننامه تصمیمگیری الزم برای اعمال این ضریﺐ صورت میگیرد.
 -6-12-0ضریﺐ  ρمیتواند در دو راستای عمود بر هم ساختمان متفاوت باﺷد و در طراحی پی نیز باید اعمال گردد.
 -16-0در تحلیل سازهها اثر ترك خوردگی در اعضا باید به صورت زیر اعمال ﺷود:
المان سازهای

برای طراحی
قاب مهار نشده

قاب مهارﺷده

کﻨترل تغییرمکان

برای بدست آوردن زمان تﻨاوب سازه
قاب مهار نشده

تیر

0.35

0.5

0.35

0.5

ستون

0.7

1.0

0.7

1.0

دیوار برﺷی

 0.35یا ( 0.7بترتیﺐ برای تركخورده یا تركنﺨورده)

1.0

-12-0ضرایﺐ اعمال ﺷده بارهای مرده و زنده در تحلیل  ،P-deltaمیبایست بر اساس ضرایﺐ ترکیﺐ بارهای مرتبط با زلزله انتﺨاب
ﺷوند.
 -10-0تحلیل استاتیکی معادل تﻨها برای ساختمانهای حداکثر سه طبقه و سازههای مﻨظم یا نامﻨظم تا ارتفاع  32متر که مشمول
هر نوع نامﻨظمی جرمی ،پیچشی و طبقه نرم نباﺷﻨد ،مجاز است.
-13-0کلیهی ساختمانهایی که نیازمﻨد تحلیل دیﻨامیکی طیفی میباﺷﻨد ،باید با ترکیبات بار طیفی و با در نظر گرفتن خروج از
مرکزیت کﻨترل ﺷوند .بدیهی است استفاده از روش توزیع بار استاتیکی معادل طیفی قابل قبول نبوده و این روش تﻨها برای
موارد مﻨدرج در بﻨدهای  0-1-1-0و  4-1-1-0میباﺷد.
-02-0در سازههای مفصلی برای در نظر گرفتن اثرات خروج از محوری نیروی تکیهگاهی تیرها ،میبایست لﻨگر متمرکز اضافی ناﺷی
از واکﻨش تکیهگاه تیر در برون محوری واقعی اتصال را نسبت به محور مرکزی ستون در نظر گرفت .برای این کار کافی است
برون محوری فوق را در نرمافزار  ETABSدر بﺨش  End Length Offsetبه صورت دستی در پﻨجره Define Length

اعمال نمود.
 -01-0در ساختمانهای باالی  3طبقه از تراز پی ،ستونهایی که جزئی از سیستم مقاوم جانبی نیستﻨد و ضوابط سطح ﺷکلپذیری
موردنظر را برآورده نمیکﻨﻨد ،باید قادر به تحمل  Cdبرابر تغییرﺷکل کلی جانبی سازه را داﺷته باﺷﻨد ،برای کﻨترل این بﻨد،
باید ضریﺐ زلزله را در  Cdضرب نموده و به همراه تحلیل  ،P-Δستونها را در ترکیﺐ خمش و نیروی محوری کﻨترل نمود.
-00-0در ساختمانهای مشمول نامﻨظمی پیچشی و پیچشی ﺷدید محاسبه تغییرمکان نسبی ( )Driftبا ماکزیمم مقدار آن در
پیرامون ساختمان انجام میپذیرد.
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 -04-0در طراحی ﺷالودهها در صورت وجود برکﻨش ( ،)Upliftروش استاتیکی معادل و در صورت نبود برکﻨش ،روش استاتیکی
معادل یا روش طیفی سازه قابل پذیرش میباﺷﻨد.
 -01-0برای سازههایی با مساحت بیشتر از  0222مترمربع یا هفت طبقه و بیشتر ،ارائه گزارش ژئوتکﻨیﮏ الزامی است .برای سایر
ساختمانها میتوان برای بدستآوردن  Ksو  qaاز پهﻨهبﻨدی آماری موجود در نقشهی ﺷهر مشهد (مطابق بﻨد  06-0این
راهﻨما) استفاده نمود.
 -03-0حداقل آرماتور طولی فونداسیونهای نواری برابر  2/03درصد باید اختیار ﺷود ،مگر آنکه آرماتور طولی فونداسیون ،به اندازهی
4
3

مقدار آرماتور الزم طبق محاسبات باﺷد که در این صورت نمیتواند کمتر از  2/13درصد باﺷد .حداقل میزان آرماتور

عرضی فونداسیون نیز برای میلگرد  S400مجموعا برابر با  2/10درصد در باال و پایین میباﺷد.
 -06-0برای استفاده از اطﻼعات پهﻨهبﻨدی ژئوتکﻨیکی ﺷهر مشهد ،میتوان به سایت پایگاه اطﻼع رسانی سازمان زمینﺷﻨاسی و
اکتشافات معدنی مﻨطقه ﺷمال ﺷرق مراجعه نموده و بر اساس موقعیت اجرای پروژه ،از کلیات نوع خاك موجود در آن محل
اطﻼع یافته و بر اساس روابط موجود مقادیر  Ksو  qaرا تعیین نمود .در فقدان اطﻼعات دقیقتر ،برای انتﺨاب  Ksو qa
مقادیر زیر پیشﻨهاد میﺷوند.
)E (Mpa
μ

شرح

Dense/Very Stiff

Medium

Loose

نامگذاری
خاک

0.20

150

100

50

ﺷن/ماسه خوب دانه بﻨدی ﺷده

GW,SW

0.25

60

40

20

ماسه بد دانه بﻨدی ﺷده

SP

0.25

25

17.5

12.5

ﺷن  /ماسه الی دار

GM,SM

0.35

25

15

5

الی با اثرات خمیری پایین

ML

0.40

20

6.5

3

رس با اثرات خمیری پایین

CL

0.45

15

5

2.5

رس با اثرات خمیری باال

CH

0.45

----

2.5

----

خاکهای آلی و نباتی

OL,OH

 -3ترکیبات بار:
از ترکیبات بار ضروری در ساختمانهای بتنآرمه و فوالدی ،برطبق مبحث ﺷشم ویرایش  1430در حالت کلی به صورت زیر میباﺷﻨد:
D=Dead Load
LP = Partition Load
L=Live Load
}Lr=max {Roof Live Load, Snow Load
)E=±Earth Quake Load (Earthquake
T=±Thermal Load
Soil=Soil Pressure Load
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ترکیﺐ بارهای طراحی مطابق آیین نامه بتن ایران:

 ویرایش چهارم جهت وحدت رویه طراحان سازه0022 تفسیر ابهامات استاندارد
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1. 1.25D
2. 1.25D+1.5LP+1.5L+1.5Lr
3. D+1.2LP +1.2L+1.2Lr+E
4. 0.85D+E
5. 1.25D+1.5LP+1.5L+1.5Lr+1.5Soil
6. 0.85D+1.5Soil
7. D+1.2LP++1.2L+1.2Lr+T
8. 1.25D+1.5T

:ACI318-08  آییننامه-12-4
1. 1.4D
2. 1.2D+1.6LP+1.6L+1.6Lr
3. 1.2D+LP+L+E
4. 0.9D+E
5. 1.2D+1.6LP+1.6L+1.6Lr+1.6Soil
6. 0.9D+1.6Soil
7. 1.2D+1.6LP+1.6L+1.6Lr+1.2T
8. 1.2D+1.6T

:) )جهت طراحی اسکلت فوالدی به روش حدیAISC05-360  آیین نامه-11-4
1. 1.4D
2. 1.2D+1.6LP+1.6L+0.5Lr
3. 1.2D+LP+L+1.6Lr+E
4. 1.2D+LP+L+0.5Lr
5. 1.2D+LP+L+0.2Lr+E
6. 0.9D+E
7. 0.9D+1.2LP+1.2L+1.6Soil
8. 1.2D+0.5LP+0.5L++0.5Lr+1.2T
9. 1.2D+1.6LP+1.6L+1.6Lr+T

:) )طراحی اسکلت فوالدی به روش تﻨش مجازAISC-ASD98  آییننامه-10-4
1. D
2. D+LP+L
3. D+LP+Lr
4. D+0.75LP+0.75L+0.75Lr
5. D +0.7E
6. D+0.75LP+0.75L+0.75Lr+0.525E
7. 0.6D+0.7E
8. D+LP+L+Soil

تفسیر ابهامات استاندارد  0022ویرایش چهارم جهت وحدت رویه طراحان سازه
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9. D+Soil
10. D+0.75LP+0.75L+0.75Lr+0.75T
11. D+T

 -14-4ترکیبات بار کﻨترل تﻨش فونداسیون:
1. D
2. D+LP+L+Lr
3. D+0.75LP+0.75L+0.75Lr+0.525E
4. D+0.7E
5. 0.6D+0.7E

 -4نکات تکمیلی:
 -1-1مﻨظور از «اتاقهای محل تجمع و راهروهای مرتبط با آن» (مﻨدرج در بﻨد  1-1از جدول  1-3-6مبحث ﺷشم ویرایش
 ،)1430البی و سالن اجتماعات ساختمانهای مسکونی است .لذا توصیه میﺷود که بار پذیرایی در ساختمانهای مسکونی
حداقل برابر با  022کیلوگرم بر مترمربع فرض گردد.
 -0-1بار دیوارهای جداکﻨﻨده ساختمانهای مسکونی ،در صورت ثابت بودن محل آن ،میتواند جزء بار مرده تلقی گردد.
 -4-1در کلیهی ساختمانهایی که در مرز زمین همسایه قرار داﺷته و تراز فوقانی ﺷالوده زیر تراز زمین طبیعی میباﺷد (چﻨانچه
امکان برداﺷتن خاك مجاور سازه در طول عمر مفید ساختمان وجود داﺷته باﺷد) ،میبایست جهت کﻨترل ارتفاع مجاز
ساختمان ،تراز ﺷالوده را مدنظر قرار داد .اما به مﻨظور طراحی سازه در این موارد میتوان به دو صورت عمل نمود.
 )1تراز پایه را در محل تﻼقی سازه و ﺷالوده در نظر گرفته ﺷود .بدیهی است که در این حالت بایستی بار خاك پشت آن
نیز در مدل ،اعمال ﺷده و کلیه اثرات آن نیز در سازه در نظر گرفته ﺷود.
 )0تراز پایه به باالی دیوارهای حائل مﻨتقل گردد .در این صورت الزم است موضوع بﻨد  0-3-3-4-4آییننامه 0022
کﻨترل ﺷود و سپس تحلیل دیﻨامیکی طیفی با مقیاس نمودن برش پایه دیﻨامیکی در تراز پایه مفروض ،انجام گیرد.
 -1-1در ویرایش چهارم  0022برخﻼف ویرایش قبلی ،زلزله قائم بصورت  %122با زلزله افقی ترکیﺐ میﺷود:
ترکیبات بار با درنظر گرفتن زلزلهی قائم
استاندارد  0022ویرایش سوم
D+L±EX±0.3EY±0.3EZ
D+L±EY±0.3EX±0.3EZ

استاندارد  0022ویرایش چهارم
D+L±EX±0.3EY±EZ
D+L±EY±0.3EX±EZ

D+L±EZ±0.3EX±0.3EY
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در کﻨترل ارتعاش تیرها ،میبایست وزن تیغههای جداکﻨﻨده داخلی را در دسته بارهای مرده ساختمان قرار داد.
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استفاده از آیین نامه های طراحی متفاوت برای طراحی عﻨاصر مﺨتلف یﮏ ساختمان مجاز نمی باﺷد.

تفسیر ابهامات استاندارد  0022ویرایش چهارم جهت وحدت رویه طراحان سازه
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در صورت استفاده از آییننامه  ،CSAبا توجه به عدم انطباق محاسبهی برش در نرمافزار  ETABSبا مبحث نهم مقررات
ملی ،باید آرماتور برﺷی الزم اعضا به صورت دستی محاسبه گردند.

-0-1

در سازه هایی که دیوار برﺷی یا بادبﻨد به دیافراگم کف اتصال کمی دارند .باید طراحی میلگردهای اتصال کف و دیوار یا
دهانه بادبﻨدی ﺷده به صورت جداگانه انجام ﺷود .ضمﻨا در مواردی که تراز پایه در تراز باالی فونداسیون قرار دارد ،کﻨترل
مقاومت دیافراگم به مﻨظور انتقال نیروهای جانبی از طریق کف الزم خواهد بود.

-3-1

یادداﺷت ﺷماره  1صفحه  ،43فاصله خاموتها در ناحیه ویژه ستونها ،بر اساس ضوابط مبحث نهم انجام میگیرد.

 -5نحوهی ارائهی فایل به سازمان نظام مهندسی:
به جهت تسریع روند بررسی محاسبات ،توصیه میﺷود موارد زیر در ارائه فایلها رعایت گردد:

 -1-3نحوهی پوشهبندی :پوﺷهای با نام  ETABSو با ﺷاخـــــههای ( Project-Main.edbکه فایل اصلی سازه است)Project- ،

( Period.edbکه فایلی است که برای محاسبهی زمان تﻨاوب اصلی سازه)( Project-Drift.edb ،که فایلی است برای
محاسبهی تغییرمکان نسبی سازه با استفاده از زمان تﻨاوب اصلی سازه)( Project-25%.edb ،که فایلی است برای کﻨترل
قاب خمشی) و ( Project-50%.edbکه فایلی کﻨترل دیوار برﺷی در تراز پایه) و پوﺷهای با نام  SAFEو با ﺷاخههای
 Foundationکه در آن فایل فونداسیون و  Floorکه در آن جزییات طراحی سقفها (در صورت نیاز) قرار دارد .در صورت
نیاز به توضیحات تکمیلی ،فایلی با نام  Calculation Bookنیز ضمیمه گردد.
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