الزامات طراحي معماري
 -1مليِ ديَارّاي تارتز ثقلي ٍ لزسُاي در طثقات تايذ دريل صفحِ قائن رٍي ّن قزار گزفتِ تا تتَاًٌذ ًيزٍّا را هستقيواً
تِ پي هٌتقل ًوايٌذ .تغييز در هَقعيت ديَارّاي غيز تارتز در طثقات هجاس هي تاضذ.
 -2در ايي ساسُّا تزجيح تِ استفادُ اس ديَار غيز تارتز ،در صفحِ ًواي اصلي(مِ پٌجزُّاي سيادي دارد) ،هيتاضذ ٍلي در
صَرت اصزار تز ايي اهز ،هيتَاى ديَار تيي دٍ پٌجزُ هتَالي را در هحاسثات ساسُاي ،داراي ًقص ،تارتزي ًوَدُ ٍ ديَار مف
ٍ رٍي پٌجزُ ،غيز تارتز اًتخاب گزددً .يش در صَرت ٍجَد ًياس هثزم تِ تارتز ًوَدى صفحِ ًوا ،اس هطْاي تخت تلٌذ ارية
در تاال ٍ پاييي گَضِ ٍ سيز ٍ رٍي پٌجزُ ّا استفادُ هيضَد( .هاًٌذ آرهاتَرّاي قطزي سيز تاسضَّا)
 -3در هعواريْاي پيچيذُ تز ،هيتَاى اس سيستن تزميثي اسنلت تا اجزاي ديَار تزضي تزجيحاً تِ رٍش پاًل دٍ جذارُ تا
تتي هياًي درجا ،استفادُ ًوَد.
 -4تِ لحاظ اقتصادي جْت ماّص پزت هصالح ،اًتخاب اتعاد ديَارّا ٍ تاسضَّا تِ صَرت هضزتي اس عزض هحصَل پاًلي
تارتز ٍ تِ لحاظ فٌي رعايت هحذٍدُ السم تزاي اتعاد تاسضَّاي در ٍ پٌجزُ جْت تاهيي تارتزي لزسُاي ٍ ًيش تقَيتْاي السم
اطزاف آًْا تَصيِ هيگزدد.
 -5اس تعثيِ تاسضَّاي تشره هاًٌذ درب در گَضِ ّاي ديَار احتزاس ضذُ ٍ در صَرت الشام تِ ايي اهز ،جْت مٌتزل مواًص
عضَ پَستِاي ،اس الواى هزسي در اًتْاي آساد ديَار استفادُ ضَد.
 -6در هَرد تاسضَّا (هاًٌذ درب ،پٌجزُ ٍ ماًال مَلز) توزمش تٌطْا در گَضِّاي تاسضَ ٍ تقَيتْاي السم دٍر آًْا تخصَظ
در تارگذاري سلشلِ ،تز اساس ًتايج عذدي حاصل آًاليش ماهپيَتزي تايستي در طزاحي در ًظز گزفتِ ضَد .در ًقاط توزمش
تٌص هاًٌذ دٍر تاسضَّا ،گَضِ ديَارّا يا هحل تقاطع ديَارّا ،حتواً تِ هيشاى السم اس ضثنِ ّاي هص تقَيت استفادُ
هيگزدد
 -7ضخاهت تتي تايذ طَري اًتخاب ضَد مِ حذامثز تٌص هَجَد ضزيثذار اس  0/5fcتيطتز ًطَد.
 -8تالقي تيي الواًْاي تاسيساتي ٍ ساسُ اي حتواً تايذ تا طزاحي ماهل هسيزّاي تاسيسات هناًيني ٍ تزقي ٍ تطاتق آى تا
ًقطِ ساسُ لحاظ گزدد.
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 -9تَصيِ اميذ تز عثَر ماًالْاي مَلز اس ديَارّاي غيز تارتز تَدُ ٍ هٌاسثتزيي راُ حل تزاي اًتخاب هسيز لَلِّا ،استفادُ اس
دامت ٍ رايشر است ٍ هسيز لَلِّاي قطَرتز هاًٌذ لَلِّاي ًٍت ٍ فاضالب اس لغاسّاي رٍمار ٍ هسيز تاسيسات تزقي اس
ّستِ عايق حذف ضذُ هاتيي هطْا هيتاضذ.
 -10عثَر تاسيسات در هسيزّاي افقي گذرا اس تتي ساسُاي ديَارّاي تارتز تايستي احتزاس گزدد ٍ سايز هسيزّا هثل ماًال
مَلز ،فالش تاًل تَمار ٍ رايشر لَلِ ّاي ضخين اس قسوتْاي غيز تارتز هثل دامت ٍ تلَك سقفي عثَر ًوايٌذ.
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