
 

 

 باید نیم طبقه را به عنوان یک طبقه در نظر گرفت؟ چه زمانی ایلرزهدر طراحی 

 

 بینسطح یا سطوح »تعریف شده است:  این گونه (IBC2012ساختمان ) المللیبینآیین نامه  505و  202بخش  طبقنیم طبقه 

در هر  هاطبقهمجموع مساحت یک نیم طبقه یا نیم » که کندمیملزم  IBC 2012از  505.2 بخش«. طبقه کف و سقف هر

 «باشد. استته یا فضایی که در آن قرار گرف ساختمانیک سوم مساحت کف آن از  تربزرگ نباید ساختمان

ما  .به تازگی مطرح شده است ،شودمیدر نظر گرفته  ایلرزهچه زمانی نیم طبقه به عنوان یک طبقه در طراحی  اینکه موضوع 

، برای یافتن جواب مشورت BlueScope Buildings North America، مهندس ارشد تحقیقات در شرکت Igor Marinovicبا 

 پاسخ او در ادامه آورده شده است:ردیم. ک

اعضای  عنوان به ASCE7-10در  هاطبقه، نیم دانیدمیکه  طورهمانوجود ندارد.  ایساده، جواب متأسفانهخوبی است؛  سؤال 

تش دارد؛ که اشغال و آ مرتبط با مباحث سطح تعریفی IBC 2012آیین نامه  5، اما وجود دارند. فصل اندنشدهتعریف  ایسازه

یک کف ( psf) واحد وزن که دارد کاربرد صورتی در مساحت ٪33ندارد. استفاده از محدودیت  ایلرزهارتباطی با طراحی هیچ 

قت یو در حق باشد ترسنگینکوتاه، نیم طبقه ممکن است بسیار  هایساختمانمشابه وزن واحد سقف باشد، اما در  نیم طبقه

 .شودمیی از آن ناش کلی ساختمان واکنشاغلب مواقع 

 هایمؤلفهو که در آن وزن اعضا  را دنبال کنید ASCE 7-10از آیین نامه  15و  13 هایفصل برای یافتن پاسخ بهتر، مفاهیم

نشان داد که این محدوده همان  توانمی سادگی بهدر نتیجه  کل وزن ساختمان )قاب( محدود شده است. ٪25به  ایسازه غیر

، شودمیصحبت  ایلرزهوزنی زمانی که راجع به طراحی  محدودیتاین  ،ال به آن اشاره شد. حداقلبا در که است ٪33محدوده 

 بسیار کوچک کاربرد دارد. هایطبقه، این گزینه فقط برای نیم واقعیاما در طراحی  ؛رسدمیمنطقی به نظر 

 



 

 

 

جداسازی نیم طبقه اولین گزینه . شوندمیکاوش و بررسی  هاگزینهسایر  معموالًبرآورده نشوند،  هامحدودیتهنگامی که این 

 . برای یک ساختمان یکشوندمیساختمان جدا نگه داشته  ایلرزهمقاوم -نیم طبقه از سیستم باربر هایستوناست که در آن 

یگر برای د هایگزینه. ممکن است از ماندمییک سیستم یک طبقه باقی  عنوان به« پوسته بیرونی»طبقه با یک نیم طبقه، 

دهانه  5با  یمعمول ف پذیراست. طرح اولیه سیستم یک ساختمان فلزیدیافراگم سقف انعطا هاآند که در مواردی استفاده شون

د و یک نیم طبقه سنگین در دو دهانه از خمشی عمود بر تیغه هستن هایقابکه در آن  (باال)شکل  ر بگیریدرا در نظمساوی 

یک انتهای ساختمان قرار گرفته است. برای جهت عرضی بارگذاری )عمود بر تیغه(، دیافراگم سقف انعطاف پذیر است، بنابراین 

مستقل مقاوم راستای[ ] خطراستای[ قاب به عنوان یک ] خطبنابراین، هر  ؛مجاور وجود دارد هایقاباندکی اندرکنش بین 

ه اربردی شود که در آن سکمنجر به راه حلی  تواندمیاین که به نیم طبقه متصل هستند.  هاییقاب، به استثنای کندمیمل ع

ه که سه دهانه باقی ماند حالی درشوند،  گرفته نظرسیستم دو طبقه، در  -نیم طبقه به عنوان یک واحد اصلی قاب پیرامونی

 .اندشدهیا مجزا « ایزوله»عبارت دیگر از اثرات مرتبط با نیم طبقه  ، بهگیرندنمینیم طبقه قرار  تأثیرتحت 

(، بسته به این که نیم طبقه SFRSs)طولی  ایلرزهمقاوم -باربر هایسیستم، که برای جهت عمودی بارگذاری توجه داشته باشید

 یک یا دو طبقه طراحی شوند. بایستمی نهمشخص متصل شده است یا  SRFSبه یک 

)دانشگاه  UCSD در ایمطالعهو اخیراً  نیز بر روی این مسئله کار کرده است (MBMAفلزی ) هایساختمانسازنده  شرکت

 .دهدمیارائه  ایسازهارزشمندی بر مبنای دینامیک  پیشنهادهایدر جریان است که  Smithو  Uangکالیفرنیا، سن دیگو( توسط 
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