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 ۲۸۰۰درصد مطابق استاندارد    ۵۰درصد،   ۲۵کنترل ضابطه  

ابتدا هسررررتند  ایتبس چون خیلی از مخاطبین صرررررها به دنبال راه حم نرز اهزاری در
دهیم و سررررررفل بره هلسرررررر ره آن گراز بره گراز کنترل این ضررررررابطره را آموزش می

 .پردازیممی

برای کنترل این ضرررررابطه در ایتبل بایسررررری در دو هایم م زاش دیوار برشررررری و  ا   
درصرد    ۲۵خمشری را از مدار باربری اانبی خار  کرد و سرفل ضرریر برش پایه را به  

 .درصد تقلیم داد ۵۰و 

 

 درصد ۲۵برای کنترل ضابطه  

 تماز دیوار برشی ها را انتخا  می کنیم select از منوی •
رو انتخررا   stifness modifiers  و بعررد Shell گزینرره  assign از منوی •

میکنیم و همرره ااررداد رو مکررم اکل زیر اررددی بسرررررریررار نرراچیز وارد  
 میکنیم

ضرر    ۰.۲۵ ضررایر برش پایه را در define>>load pattern  سرفل از •
 .میکنیم design کردن مدل را م ددا  run می نماییم و پل از
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 درصد ۵۰برای کنترل ضابطه  

 تماز تیرها را انتخا  می کنیم select ابتدا از منوی •
بررا گزینرره  frame گزینرره  assign از منوی •  releases / partial و بعررد 

fixity درسی مکم اکل زیرکنیم. تیر ها رو دو سر م صم می 
ضرر  می   ۰.۵ ضررایر برش پایه را در define>>load pattern سرفل از •

 .میکنیم design کردن مدل را م ددا  run نماییم و پل از
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 :۲۸۰۰استاندارد   ۴-۸-۱بند  

 

 …چرا این ضابطه

 :دلیم دارد ۳کنترل این ضابطه 

شرررررد و از   failure دیوار برشررررریر دچاراوال بعد از اینکه یک المان باربر اانبی )مکال  
 .مدار خار  شدش بار اانبی وارد بر سازه توسط بخش دیگر تحمم گردد

ثانیا تحلیم های غیر خطیش نشررران دادند که  ا  ها سرررتم بیشرررتری از بار اانبی را 
 برندمی

 .هسی progressive collapse سوما اینکه اینکار یک ا داز برای مقابله با
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