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 فهرست
 عنوان                                                                                                      صفحه

   فهرست عالئم
  پيشگفتار: اولفصل
  بارگذاري و نمايش يک مدل موجود:  دومفصل

  فعال نمودن يک مدل خط-۲-۱
  اولويتها -۲-۲
 يا جابجايي يک مدلذخيره ساي ، پشتيبان گيري  -۲-۳
 پشتيباني مدل-۲-۳-۱
  "Backup"جابجايي مدل و کتابخانه هاي وابسته اش بدون استفاده -۲-۳-۲

 مدل زمين:  سومفصل
 عمومي-۳-۱
  XYZ مدل کردن زمين -۳-۲
  مسير-۳-۳
  تعيين يا ويرايش مسيرها ، در زمين بدون وجود خط -۳-۳-۱
  تعيين يا ويرايش يک مسير واحد-۳-۳-۱-۱
 تعيين و ويرايش مسيرهاي اضافي-۳-۳-۱-۲
  حداکثر انحرافها و پروفيلهاي خط مرکزي-۳-۳-۲
  ويرايش مسير زمانيکه يک خط روي زمين وجود دارد-۳-۳-۳
  مثلثيXYZ زمين – TIN مدل -۳-۴
 )TIN( شبکه مثلثي بي قاعده -۳-۴-۱
  ايجاد ، بارگذاري ، ذخيره و حذف يک مدل-۳-۴-۲
  TINادن مدل  نمايش د-۳-۴-۳
  ايجاد نقاط زمين درونيابي شده-۳-۴-۴
 xyz  اضافه کردن نقاط -۳-۴-۵
 )B.L(  خطوط مقطعه -۳-۵
  xyz براي باال بردن مدل زمين B.L استفاده از -۳-۵-۱
 ف تأسيسات موجود يا طرح ريزي شده خطوط مقطعه براي توصية استفاد-۳-۵-۲



 2

  ضمائم زمين-۳-۶
  نواحي ممنوعه و نواحي هزينه بر خطوط فاصله مجاز ،-۳-۷
 )خط حريم مجاز زمين (  خط فاصله مجاز زمين -۳-۷-۱
  نواحي ممنوعه و هزينه زا -۳-۷-۲
  جايگاههاي هم ارز-۳-۸

 ي طراحيارهايمع:  چهارمفصل
 بارگذاري نامتقارن-۴-۳-۱۲-۷
  درصد تنظيم کششي افقي-۴-۳-۱۲-۷-۱
  اختصاص تعداد هاي هاي باندل پاره شده-۴-۳-۱۲-۷-۲
 اضافه کردن بار عمودي متمرکز -۴-۳-۱۲-۷-۳
  اضافه سازي يک بار عرضي متمرکز -۴-۳-۱۲-۷-۴
  اضافه کردن بار طولي متمرکز -۴-۳-۱۲-۷-۵
  تنظيم ضخامت يخ -۴-۳-۱۲-۷-۶
 )يا عرضي يا طولي( تنظيم بار عمودي -۴-۳-۱۲-۷-۷
  بارهاي بناجدول معيارهاي-۴-۳-۱۲-۸
 شرايط براي بررسي فواصل عمودي-۴-۳-۱۳
  شرايط براي بررسي نمودن فواصل افقي-۴-۳-۱۴
  موقعيت ها جهت بررسي فواصل بين کابل ها-۴-۳-۱۵
  موقعيت ها براي ترسيم بيضي گالوپينگ-۴-۳-۱۶
 ي بار،روي)يا انحرافها(شرايط جهت بررسي نوسانهاي مقره آويز و شيب ها -۴-۳-۱۷

 رههاي دوقسمتي مق
  بنا هاي با مقره هاي آويز در زواياي خط-۴-۳-۱۷-۱

 هابنا:  پنجمفصل
 عمومي -۵-۱
 هندسه ي نوک بنا -۵-۲
 تنشن سکشنها -۵-۲-۱
  استحکام بنا-۵-۳
 ) ۱روش (روش اسپن هاي مجاز اساسي  -۵-۳-۱
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 )۲روش (روش دياگرام واکنشي اسپن هاي مجاز  -۵-۳-۲
  )۳روش (ي  روش اجزاي بحران-۵-۳-۳
  )۴روش (روش تحليل ساختماني  -۵-۳-۴
  نمايش دادن بنا -۵-۴
 به صورت مستقيم ۳ و ۲ ، ۱ ايجاد فايلهاي بناهاي روش -۵-۴-۱
 تاوريا PLS- POLE    ايجادشده با۳ يا ۲ ،۱ فايل هاي بنا ي روش -۵-۴-۲
 ۴ بناهاي روش -۵-۴-۳
  قسمت هاي بنا و مونتاژ آن-۵-۵
 اء اصلي  ليست اجز-۵-۵-۱
  ليست مونتاژهاي اصلي-۵-۵-۲
  ايجاد، ويرايش يا بهبود فايل بنا -۵-۶
 ۴ خالصه اي ازمزاياي استفاده کردن بناهاي روش -۵-۷

  سيمهاي زمين و هاديها:  ششمفصل
  مدل مکانيکي-۶-۱
  ايجاد و ويرايش فايلهاي کابل -۶-۲
 )باندلها (کابلها در مجموعه ها  -۶-۲-۱
 ) a(اي تابيده شده زوج ه-۶-۲-۱-۱
 ) b(کابل تسمه شده به يک مسنجر -۶-۲-۱-۲
 ) d(باندلهاي هادي-۶-۲-۱-۳
 )e(هاديهاي فاصله دار ساپورت شده با مسنجر -۶-۲-۱-۴
 شرايط دماي  زياد يا بينهات زياد -۶-۳

 ايجاد يا ويرايش مدل خط:  هفتمفصل 
 بارگذاري زمين و تعيين مسير -۷-۱
   در دسترس باشد روندکار بشرح زير مي باشدxyzفابل  در صورتيکه -۷-۱-۱
  موجود باشد روند کار بشرح زير مي باشد PFLزمانيکه  فايل -۷-۱-۲
  موجود نباشد PFLو xyz  زمانيکه هيچکدام از فايلهاي -۷-۱-۳
 تعيين محل بناي تعاملي -۷-۲
 ) به سه روش(مکانيابي بناها در زواياي خطوط -۷-۲-۱
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  زمين  درزواياي خط داراي کد مشخصه منحصر بفرد نقاط-۷-۲-۱-۱
 قرار دادن يک نوع بنا  در همه زواياي خط -۷-۲-۱-۲
  قفل کردن بنا به کنج خطوط-۷-۲-۱-۳
 نشاندن بناهاي مماس -۷-۲-۲
 نشاندن ميانبر -۷-۲-۳
  آثارنشاندن  يک بناي جديد  در مدل خط موجود-۷-۲-۴
 جابجا کردن  بناها -۷-۲-۴
 بنا با موس)  يا درگ کردن (کشاندن -۷-۲-۴-۱
 بنا به نقطه طراحي شده )  يا گيره کردن ( قفل کردن -۷-۲-۴-۲
 بحث مختصري  از مکانيابي  بهينه خودکار -۷-۲-۵
 بناهاي مرسوم -۷-۲-۶
 نصب سيمهاي زمين و هاديها -۷-۳
 کشش - بخشقطار کردن -۷-۳-۱
 شکم دهي بخش کشش -۷-۳-۲
 ط کشششکم دهي توس-۷-۳-۲-۱
 کم دهي باثابت زنجيروار       ش-۷-۳-۲-۲
 شکم دهي خود کار-۷-۳-۲-۳
  شکم دهي گرافيکي-۷-۳-۲-۴
 بخش کشش سطح نمايش -۷-۳-۳
  نوسان مشخصزاويه   ثابت کتنري وبه ازاءنمايش دادن بخش کشش  -۷-۳-۳-۱
 وضعيت کابل داده شده  حالت هوا وبه ازاءنمايش دهي بخش کشش -۷-۳-۳-۲
 استفاده دوباره پارامترهاي شکم دهي بخش کشش -۷-۳-۴
  section  جدول-۷-۳-۵
 محاسبات مهندسي: قصل هشتم
 استراکچرها -۸-۱
 اسپن هاي وزن وباد -۸-۱-۱

 درختان  بارگذاري-۸-۱-۲
 بررسي استحکام -۸-۱-۳
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 ۱گزارش بررسي استحکام جهت استراکچر هاي روش-۸-۱-۳-۱
  ۲ استراکچر هاي روش گزارش بررسي استحکام جهت-۸-۱-۳-۲
 ۳گزارش بررسي استحکام جهت استراکچر هاي روش -۸-۱-۳-۳
 ۴گزارش بررسي استحکام جهت استراکچر هاي روش  -۸-۱-۳-۴
 پسوندهاي پايه وطول هاي مهاردرزمين هاي شيب  -۸-۱-۴
 بخش هاي کشش  -۸-۲
 کم ها وکشش هاش -۸-۲-۱
  بررسي محدوديت هاي طراحي -۸-۲-۲
 صلفوا -۸-۲-۳
  فاصله هااززمين ياموانع ازفازها -۸-۲-۳-۱
 فواصل بين کابل ها -۸-۲-۳-۲
 بررسي فاصله پايه -۸-۲-۳-۲-۱
 بررسي فاصله اسپن هاي چندگانه  -۸-۲-۳-۲-۲
 فواصل بين بيضي هاي گالوپينک  -۸-۲-۳-۲-۳
 هاوزواياي استراکچر هاـ انحراف فاصله بين سيم -۸-۲-۳-۳
 ف زواياي انحرا-۸-۲-۳-۳-۱
 TIN فاصله براي -۸-۲-۳-۴
  ساختمان چارت هاي رشته در آوردن-۸-۲-۴
 ]محل نصب هاديها[    آفست هاي استراکچر -۸-۲-۵
  ارزيابي هاي حرارتي-۸-۲-۶
 حالت ماندگار ارزيابي حرارتي-۸-۲-۶-۱
  ارزيابي حرارتي گذرا -۸-۲-۶-۲
 فست استحكام هادي در دماي باال آ-۸-۲-۷
 ان الكترومغناطيسي محاسبه ميد-۸-۲-۸
  فاصله از گياهان و سقوط درختان -۸-۲-۹
 گزارشها و جداول خالصه: فصل نهم

  گزارش ها-۹-۱
  مطرح كردن و ويرايش گزارشات-۹-۱-۱
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 جدول پياده کردن بنا -۹-۱-۲
  جداول خالصه -۹-۲
  بناها  جدول استيكينِگ-۹-۲-۱
 جدول مواد استيكينگ-۹-۲-۲
  ليست کل مواد خط-۹-۲-۳

  ال اس کد محدودي نرم افزار پ:فصل دوازدهم

  نصب و شكم دهي سيمها-۱۰-۱
 داده مورد نياز جهت انتخاب روشهاي نصب و شكم دهي -۱۰-۱-۱
 تعريف ضميمه در استراکچر -۱۰-۱-۲
 با مختصات كروي نقاط ضميمه  -۱۰-۱-۲-۱
 ن شده تعيي  از قبلي  نقاط ضميمهتوسط بنا، يک مدل وارد کردنبا  -۱۰-۱-۲-۲
  تعريف انتهاي هراسپن-۱۰-۱-۳
 با مختصات کروي نقطه انتهايي اسپان، ي انتها-۱۰-۱-۳-۱
  عموديريتصو، طول اسپن و ِگرا با  اسپان، ي انتها-۱۰-۱-۳-۲
 ن و باد زبا اسپن و اسپان، يانتها -۱۰-۱-۳-۳

  سيمهاي شکم دهي-۱۰-۱-۴
 ل در دماي داده شده اختصاص ترکيب افقي کشش براي وضعيت کاب -۱۰-۱-۴-۱

 اختصاص ثابت کتنري براي حالت کابل و دماي داده شده -۱۰-۱-۴-۲
  اختصاص شکم اسپن مياني براي حالت کابل و دماي داده شده-۱۰-۱-۴-۳
 اختصاص مختصات يک نقطه مميزي شده در امتداد سيم براي حالت کابل -۱۰-۱-۴-۴

 .مشخص و دماي 
 atuosagاستفاده از تابع  -۱۰-۱-۴-۵
 شروع پروژه جديد -۱۰-۱-۵
  PLS-CADD / LTEDدهي مدل   نما-۱۰-۲
 محاسبات مهندسي و گزارشات -۱۰-۳
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 فهرست عالئم
ABS = قدر مطلق کميت داخل پرانتزها 
ARc =  يدرونسطح مقطع ماده هادي 
ARo = سطح مقطع ماده هادي بيروني 
AT = سطح مقطع کلي هادي 
BS = نقطه در مرکز پايه بنا 

C =  اجزاء افقي کشش کابل تقسيم شده بوسيله بار کابل برواحد طول= ثابت تاب کابل 
Ci =  اسپان) سيم(طول وتر 
D = قطر کابل 

DENS=  وزن بر واحد حجم ( چگالي يخ( 
E = سيم زمين يا هادي ( ضريب االستيسيته کابل( 

EF = ستيسيته کابلن مدول االآخري 
EFcomp = شدهي مرکب خطضريب ارتجاعي  
ETcomp =  کابل مرکبيحرارتضريب انبساط  
GRFc = باد براي سيمهاي زمين و هاديها ضريب پاسخ تند 
GRFs  = ضريب پاسخ تندباد براي بنا 

h = الي زمينارتفاع مانع در با 
H = اجزاء افقي کشش در کابل 
h' = اختالف ارتفاع بين انتهاي اسپانها 

HS = محدوده افقي باد واقعي 
HS max=   ماکزيمم محدوده افقي باد مجاز 

HT = از زمين تا نقطه با اليي-بلندي بنا  
HTadj = تطبيق ارتفاع پايه بنا 

L = بارگيري نقشه طولي در نقطه وابستگي بنا 
LA =  زاويه خط يا زاويه بار 

L ins = طول سيم مقره 
L l = کشش واکنش طولي در ته سمت راست يک کابل در اسپان چپ 
Lr = مستقيم(ش واکنش طولي درانتهاي سمت چپ يک کابل در اسپان راست کش( 
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L ref =  ذاتا استفاده شده (طول کابل مرجع بدون کشش( 
LFT = ضريب بار براي بارها بر طبق کشش کابل 
LFV = ضريب بار براي بارهاي عمودي 
LFW =  چرخان(ضريب بار براي باد( 
NCL = تعداد هاديهاي فرعي  در باندل چپ 
NCR = تعداد هاديهاي فرعي  در باندل راست 

O =  اندازه گيري شده از مرکز خط–انحراف نقطه روي زمين  
P = نقطه روي زمين 

Pc =  وارفتگي بتن (امتداد کابل دائمي برطبق خزش( 
P cp = کشيدگي کابل دائمي برطبق نقطه بار مشترک 

Q = ضريب چگالي هوا بر طبق نسبت سرعت باد  به فشار 
RS = اسپان متداول 

S =  اندازه گيري شده در امتداد مرکز خط–ايستگاه نقطه روي زمين  
SA =  مثبت ، اگر در جهت محور عرضي محاسبه شود–زاويه نوسان مقره  
SO =  نسبت به نيمساز يا عمودي با خط (زاويه تعيين موقعيت بنا( 

PFL =  ف و بلندي ، انحرا) جايگاه( مستقر در ايستگاه–نوع مدل زمينZ 

SPR l =  طراحي فشار براي بنا در جهت طولي 
SPR t = طراحي فشار براي بنا در جهت عرضي 

SQRT(*) = مجذور ريشه مقدار داخل پرانتز 
t = ضخامت يخ يا برف 

T = طراحي بار عرضي در نقطه پيوستگي بنا 
TEMP = دماي کابل 

TEMPc = ت براي رخ دادندما در هر کدام از خزش کابل که فرض شده اس 
TEMP ref =  دماي مبنا در طول بدون تشويش تعريف شده باL 
TEMP test =  دما در هر کدام از اطالعات کابلهاي آزمايشي که بدس آمده بودند 

Tl = واکنش عرضي در انمتهاي سمت راست يک کابل در اسپان چپ 
TOP = نقطه مرجع در باالي بنا 

Tr = چپ يک کابل در اسپان راستواکنش عرضي در انتهاي سمت  
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TS = محور عرضي بنا 
UH = نيروي افقي بر واحد طول کابل 
UI = وزن يخ يا برف بر واحد طول کابل 

ULT = نيروي نهايي ارزيابي شده 
UR = نيروي منتجه بر واحد طول کابل 
UV  = نيروي عمودي بر واحد طول کابل 
UW = وزن کابل بر واحد طول کابل 

V =  عمودي در نقطه پيوستگي بنابار طرح 
V' = طول دهنه در سطح تاب 

VS max = ماکريمم وزن مجاز اسپان عمودي تحت بعضي از شرايط 
VS min = مينيمم وزن مجاز اسپان عمودي تحت بعضي از شرايط 

W = سرعت باد مرجع در ارتفاع مرجع 
WA = زاويه بين جهت باد و نرمال براي اسپان 
V ins  =هوزن ساکن مقر 
Wice = وزن يخ بر واحد طول کابل 
 Wcw =  وزن براي کاهش کشش مقره–وزن هادي  
WLFضريب بار آب و هوا که ضرب ميشود در همه بارهاي باد و يخ  

Wz =  سرعت باد در ارتفاعzباالي زمين  
(x,y,z) = سيستم مختصات محلي بنا براي تعريف باالي هندسي 

XYZ =  ستم مختصات کروي مستقر در سي–نوع مدل زمين 
(X,Y,Z) = سيستم مختصات کروي براي تعيين محل نقطه زمين 

ZE =  نيرو در انتهاي تاب در جهت مخالف باUR 
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  اولفصل

  پيشگفتار
 

–MSيــک برنامــه ،  (PLS-CADD) کــامپيوتري سيســتمهاي خطــوط قــدرت طراحــي و پــيش نــويِس

Windows  که تمام داده ها و الگوريتم هـاي  . هوايي است  براي تحليل و طراحي خطوط قدرت الکتريکي
ن کننـده   يکه بـازب  . مورد نياز جهت هندسه و طراحي ساختار خطي را در محيط کامپيوتري جمع کرده است                

 يساختاري و پيش نويسان را به عملکرد  بهتـر و بـازده            / طرح اوليهء  خط ، مهندسان هندسي       ها ، مهندسان  
 . د باالتر با يکديگر توانا مي ساز

 پروسـه هـاي طراحـي       PLSS-CADDاز اين رو بهره برداري را افزايش و احتمال خطا را کاهش مي هد               
کامل را از انتخاب يک سيم خط ، راه ها براي توليد داکيومنت هاي ساختمان و ترسـيمات را پشـتيباني مـي         

ه هـاي زيـادي را        بطور يکپارچه برنام    PLS-CADD.  و ابزار مديريت است    ratingهمچنين خطي   . کند  
اين برنامه ها، کارهـاي  . که طي چندين سال با سيستم هاي خط قدرت بهبود يافته را جمع آوري کرده است             

گوناگوني از جمله منظم نمودن خط و طراحي ، طراحي ساختار برجهاي مشبک ، دکل ها و قالب هاي مواد                    
ره  را   يـ ک طرح و صفحات پروفيـل و غ       مختلف، محاسبات کشش و شکم ، برجگذاري بهينه ، توليد اتوماتي          

 . انجام مي دهند
استفاده از اين فايل ها به شما اجازه مي دهد که بـه  .  هستند ASCII فايل PLS-CADDتمام فايل ها در     

سيستم هـاي  .   مورد نظرتان مجهز نمايد يگاه داده هاي با پاPLS-CADDآساني نرم افزاري بنويسيد ، که     
ل يش برگرداندن فاين حوزه گنجايافته دارد و همچنيل توسعه يش برگرداندن فا ياخطوط قدرت ، حوزه گنج    

را توسعه خواهد داد ، به طوري که مصرف کنندگان قبلي ساير بسته بندي هاي طراحي خط بـه آسـاني مـي     
سـه   اسـتفاده اش از مـدل        PLS-CADDهمه مفـاهيم راهنمـايي      .  سوئيچ شوند  PLS-CADDتوانند به   

 . تشريح شده است۱-۱ک خط و ترکيبا تش است ، که در شکل ي   مفصل ازيبعد
راستن مـدل از  يساختن يا پ.  شامل زمين ، تمام برجها ، تمام مقره ها و همه کابل ها مي شود              يسه بعد مدل  

مـدل خـط     . طريق گرافيک هاي متقابل و يا برج گذاري بهينه يا الگوريتم هاي شکم دهي انجام مـي پـذيرد                  
 .  از داده ها در فايل کتابخانه را نياز دارديزان قابل توجه اي از ميقيک مديريت دقي

.  شامل زمين ، برج ، کابل و اطالعات معيار طراحي در اين راهنما کامالً توصيف شده اند       ي اين کتابخانه ها  
ند انجام مـي  ي تمام محاسبات مهندسي که براي فرا      PLS-CADDوقتي مدل خطي ساخته مي شود معموالً        

 نه تنها وسيله گرانبهايي     PLS-CADD. ود يا طراحي را معتبر مي سازد در يک کليک موس قرار ميدهد              ش
. جهت مهندسي سازي خطوط جديد ، بلکه وسيله اي قدرتمند جهت ارزيـابي خطـوط موجـود نيـز اسـت         
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" داي بازدهي تمام حرفه هاي دخيل در طراحـي خـط را شـد             PLS-CADDقابليت هاي فراهم شده توسط      
 .افزايش ميدهد 

ـ آن همچنين .  مکرر طراحي را مي دهد     و  ارزيابي سريع  ي   به طراحان اجازه    PLS-CADDنرم افزاِر    ک ي
بان يفرضيات پشـت . تواند بوضوح  تشريح کندي را ميم طراحي است که مفاه"teaching tool"ده آل يابزار ا

 .تمام مدل ها و محاسبات کامالً توصيف شده اند 
 

 
 PLS-CADD ي کلي سازمانده-)۱-۱ (شکل

PLS-CADD      تنها براي پشتيباني طراحي US  ساير روش هـاي بـين      ست ، بلکه براي پشتيباني      ي متداول ن
 شـامل تمـام قابليـت       PLS-CADD نسخه اساسي،    ، چندين نسخه دارد   PLS-CADD. المللي نيز است  

 مثل نسخه اساسي    +PLS-CADDن نسخه ،    يقدرتمندتر.  اهنما بجز برجگذاري بهينه مي شود     هاي اين ر  
 يکسـان اسـت ،      +PLS-CADD براي نسـخه     demoنسخه  . ت اضافي برجگذاري بهينه مي باشند     با قابلي 
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جز اينکه تنها مي تواند با مدل هاي زميني که بصورت مثال هاي روي سي دي فراهم شده اسـتفاده گـردد و   
براي شکم ، کشش و محاسبات  تنها نسخه PLS-CADD/LTED. اجازه ذخيره روي ديسک را نمي دهد
 در   ۱۵ موجـود در بخـش   يمشخصـه هـا   .  مي تواند استفاده گـردد   ۱۵قالب بار بنا بصورت آمده در بخش   

PLS-CADDPLS-CADD+   و demo   در اصل ، تمام محاسـبات   .  وجود ندارند    وجود دارند ولي در
.فرض اسپان متداول ساخته شده اند با PLS-CADDکشش سيم در 
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  دومفصل

 بارگذاري و نمايش يک مدل موجود 
 

شـود کـه    يفـرض م  . ش و بررسي يک مدل خط موجود را توضيح مي دهد            ي ، نما  ياين بخش نحوه بارگذار   
 . را فعال کنيد PLS-CADDبرنامه . د ي هستMS-Windows يشما آشنا به فرمانها

  فعال نمودن يک مدل خط-۲-۱
 که مدل ساختگي با معيـار طراحـي سـاختگي و موقعيـت     در اين بخش ، بيشتر به خط دمو توجه مي کنيم ،          

بـراي توضـيح  بـه       ( خط دمو حتي بعضي از معيارهاي طراحي اش را نقض مي کنـد              . هاي ساختگي است    
بـراي فعـال نمـودن    . اما نگران نباشيد ، چون مثال ها صرفاً جهت توضيح مي باشـند  )  نگاه کنيدHفهرست  

فايل هاي زمين مدل هـاي موجـود    کادرباز مي شود اين      ۱-۲ کادر ،    را کليک نمائيد   File/openک مدل     ي
 .در فهرست پروژه ها را نمايش مي دهد 

 

 
  کادر فايلها۱-۲شکل

وقتـي در   .  باشـند    XYZ يـا    PFL خواهـد آمـد ،  مـدل هـاي زمـين مـي تواننـد                  ۳ فصلهمانطور که در    
 دابـل  Demo XYZکـون  د ، جهت فعـال نمـودن خـط دمـو روي آي    ي هستOpen PLS - CADDکادر

 .  را مي گيرد۲-۲صفحه مانيتور پنجره پروفيل شکل . کليک نمائيد 
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 Profile در نماي DEMO خط ۲-۲شکل 

 .  نشان داده شده اند Statusbarدر حاليکه چهار پنجره ديگر کوچک شده اند و بصورت آيکون هايي روي 
نماهـاي ،  .  و پـروژه مـي باشـند    P&P صـفحات    اين پنجره ها شامل نماي طرح ، نماس سه بعدي ، نماي           

 هيشـب در واقـع  .   ، تنها روش هاي مختلفي براي نمايش مدل يکسـاني مـي باشـند             P&Pپروفيل و طرح و     
همانطور که بعداً خواهيد ديد، اکثر توابع مهندسي در     . د همه نماها را همزمان نشان دهيد       مي تواني  ۲-۳شکل  

 . جام مي باشندهريک از نماهاي گرافيکي قابل ان
 

 
 DEMO گوناگون از خط يش هاي نما۳-۲شکل 
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.  مسـتقيماً اصـالح و جابجـا نمائيـد           P&Pبعنوان مثال اگر بخواهيد مي توانيد برجي را روي يـک صـفحه              
ايـن  .  پروسه پيش نويس اضافي در پايان هر فاز پروژه مهندسي نيست             PLS-CADD در   P&Pصفحات  
 در حـال طراحـي      PLS-CADDوقتي در   .  وجود نمايش مي دهند      حالت خط را بطور م     P&Pصفحات  

 .گريت مي شوند- بصورت خودکار آپP&Pد، صفحات يهست
 با بزرگ سـازي  ۲-۳شکل .  درصد هزينه هاي پيش نويسي قديمي اتان خواهيد برد ۱۰۰ تا ۹۰پي به ذخيره   

عيين شده است بعضـي نـروم     تWindow /Tile و با استفاده از فرمان ۲-۲همه نماهاي موجود در شکل 
نمايي و چرخش هاي اضافي در پنجره هاي هر نما حرکت مي دهيد ، تـوپي قرمـز رنـگ در همـه نماهـا ،                          

 نمـايش داده مـي شـود    Status barاطالعات اين نقطـه در پـائين   . نزديکترين نقطه زمين را دنبال مي کند
 باز مي شود ، يا زمانيکـه روي  Terraim/Info که با Terrain Infکادراطالعاتي مشابه اين مي توانند در 

د به جاي باز کردن خط موجود خط جديـدي  ي خواستياگر م. يک نقطه کليک مي نمائيد نمايش داده شوند  
امـا  . د  يکردي را پيروي م   ۱۰ کليک مي کرديد و مراحل آمده در بخش          File/Newد ، بايستي روي     يرا بساز 

 . آشنا نشده ايد، روي به انجام آن نکنيد۹ تا ۵ي تا زمانيکه با همه موارد در بخش ها
  اولويتها -۲-۲

بـا  :   جهت انتخاب موارد زيربـاز مـي شـود    ۵ -۴ شکل کادر کليک کنيد File / Prefereneesاگر روي 
PLSS-CADD مي توانيد با واحدهاي SI) يا ) متريکUS مرسوم کار کنيد  . 

 

 
 تهاي اولوي کادر محاوره ا۴-۲شکل 
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  PLS-CADDتمـام فايـل هـاي داده شـده در          . وانيد در همين کار روي پروژه ، واحد را تغيير دهيد            مي ت 
 بطـور  PLSS-CADD.  دارند که واحد هاي داده اي که آنها شامل مي شوند را نمايان مـي سـازد                  يقسمت

حد مقتضي را مـي     ذاتي همه داده ها را مي خواند يا مي نويسد ، واحدهاي آنرا شناسايي مي کند و تبديل وا                  
اگـر  .  توليـد شـده انـد    USمثال هايي که ما فراهم ساخته ايم ، با برنامه اي بودند که در واحـدهاي               . سازد  
 . نيز ببينيد SIد ، مي توانيد آنها را با واحد يبخواه

Sag With :  کادردرSection Modify ري ياِنِت مي بينيد که با اختصاص ثابت ک۱۰َ. ۳. ۲ آمده در بخش 
 . افقي کشش در دماي داده شده ، شکم دهي قابل انجام است ي مولفه

 را Section Modifyکـادر  اجازه اختصاصي استفاده از يکي از دو روش آمـده در  "Sag With"ت ياولو
 .مي دهد 

Stations Displayed :  مراکز مي توانند بصـورت  ۱,۶همانند بخش True Stations  توصـيف شـوند  .
 ، از هر نقطه Equation Stationاز شروع مسير اندازه گيري مي شوند يا بصورت ) تگاه هاايس(گاه ها يجا

 اجـازه انتخـاب يکـي از مراکـز     "Station Displayed". اي درطول مسير ، که شماره گذاري مي شوند 
 . را مي دهدSheetنمايش داده شده در نماي پروفيل يا بخش پروفيلي از نماهاي 

 ونت مورد استفاده در همه پنجره هاف : نوع خط گزارش

 براي استفاه فونت در همه جداول ورودي : نوع خط جدول

 .جهت استفاه براي همه نماها  : کينوع خط گراف

 باز (Tower , PLS-POLE)جهت استفاده فونت در نماهايي که برجي يا برنامه هاي برج  : نوع خط نما
 ) .۸. ۳. ۴بخش (فاده مي شود  استMethod 4تنها براي برجهاي . شده است 

 ۲-۴ شـکل    Preferencesکـادر  رنگ زمينه نماها مي تواند در فرمت رنگ زمانيکه روي            :رنگ پس زمينه    
 Defalut for Newمي توانيد دايرکتوري ها و فايل هاي کوتاهي در ستون . کليک مي کنيد انتخاب گردد 

Project  اينها دايرکتـوري هـا و فايـل        .  جديد اختصاص دهيد      را براي پروژه   کادرن جدول در انتهاي     ي از ا
 .  استفاده خواهند شد File / Newهايي اند که پس از زمان 

: Application Directory دايرکتوري عملکرد محل نصب برنامه PLS-CADD 
 .  محلي که تمام فايل هاي موقتي نوشته شده اند :دايرکتوري موقتي 

ايستي در کامپيوترتان اختصاص يابد ، حتي اگر با فايل هاي يک شبکه کار مي   دايرکتوري موقتي ب   :نکته مهم 
کنيد تا از اتالف زمان دسترسي به شبکه جلوگيري نمايد و نيز از قابليت تصادف با ساير تـالش هـا جهـت                       

 .دستيابي يکسان جلوگيري نمايد
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Project directory :ضافه شده مي باشند را نشان مي محلي را که مدل زمين اتان و تعدادي  فايل هاي ا
 ) .Fفهرست  (Open Strueture Fileکادردايرکتوري برج، شروع مختصر جهت . دهد

 Edit کـادر يـا  ) ۲,۹بخـش   ( Open Cable File کـادر  يشـفرض بـرا  ي شـروع پ :دايرکتـوري کابـل   

Connect rated Load File)  ۵بخش .N ( 
Part/assembly Library: ليست قسمت هايي که شامل تعـداد جزوهـا،   (ء مواد ست شدهي نام فايل ل

فايـل ليسـت مـواد بـا     ). قيمتها و غيره براي ترکيبات برج که بصورت دلخواه در خـط اسـتفاده شـده اسـت                 
Strueture / material ۸. ۵بخش ( فراهم مي شود ( 

 Schema/Customization :       کنتـرل مـي      منوهاي مختلف و غيره را     کادرنام فايل بهينه سازي که متن 
 يبنـا . در نهايت مي توانيد دايرکتوري هاي کوتاه و فايل مواد را براي پروژه جـاري اختصـاص دهيـد                  . کند  

کوتاه و دايرکتوري هاي کابل ، بعالوه فايل مواد معموالً مثل آنهايي اند که براي پروژه جديد انتخـاب شـده                     
آنهايي است که براي پروژه جديد انتخاب شده است ، اما ل مواد معموالً مثل يفا. اند اما نياز ندارند که باشند 

 . نياز ندارند که باشند 
  داريـد  يتوجه نمائيد ، تنها وقتيکه پـروژه فعـال  .  اختصاص يافته اند Setting For Projectکه در ستون 

ايي  مي کنيد ، تمام تنظيمات آن جـز آنهـ          OK را   Preferencesکادروقتي  .  است   ياين ستون قابل دسترس   
  خود کارند ، که در راهنمـاي  PLS - CADD. INE در فايلي بنام Setting for projectکه در ستون 
Window ممکن است نام فايل در پنجره ها متفاوت باشد.  اتان قرار گرفته است. 

 ک مدلي يا جابجايي يريبان گيذخيره ساي ، پشت-۲-۴
معيار طراحي بعالوه پارامترهايي نصب تهيه گزارش ها     از نوع زمين ، برجها ، کابلها ،         ) پروژه(يک مدل خط    

بعضـي از داده  . که ممکن است شامل نقشه ها و عکس ها نيـز باشـد   .  ساخته شده است P&Pو صفحات   
بـراي مثـال اگـر    .  مـي باشـد   يهاي مدل خط با قراردادهاي نامگذاري شدهء دقيق در فايل هـاي اختصاصـ            

Project باشـد  نـام مــدلي   ،Project.xyz, project.fea , project.Brk , project.Num ,  

project.cri , project.don ,  project.Pps  ،    project.dbc و project.str ،    شـامل اطالعـات
 زمـين، خطـوط مقطعـهء مسـير زمـين ، معيـار طراحـي ،                يوابسته به مختصات نقطه زمين، کدمشخصه هـا       

 بيش داده قسـمتها و ليسـت برجهـاي قابـل            P&Pي صفحات   برجگذاري، رشته در آوردن سيمها فرمت ها      
 Fileزماني که پس از ساخت يا اصالح مدلي .  را مطالعه کنيد kمه يبراي توضيح بيشتر ضم. دسترس است 

/ Save  را انتخاب کرديد ، در حال ذخيره سازي تمام فايل هـاي Project . *  بعـالوه بـراي    . مـي باشـيد
  در يک مدل به فايل هاي کتابخانه ، برجها ، * .Project شده در فايل هاي اطالعات خاص پروژه ، ذخيره

 .کابل ها و قسمت ها مراجعه مي کند 
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 تحـت تـاثير قـرار نمـي     File / Saveاين کتابخانه ها که با چند پروژه در اشتراک مي باشند ، معمـوالً بـا   
ک مـدل  يدر کتابخانه ها فرستاده مي شوند ،  به فايل هاي موجود   *.projectاز آنجا که فايل هاي      . گيرند  

 .، بدون فايل هاي کتابخانه اي مربوطه کامل نيست 
 
 پشتيباني مدل-۲-۳-۱

فايـل هـاي     را انتخاب مي کنيد ، در حال ذخيره سـازي مـدل موجـود در حافظـه در    File /saveزمانيکه 
Project.*   شود ين مدل به آن ارجاء داده م      يي که ا   روي محتويات کتابخانه هاي    يفرمان فوق ، تاثير   .  هستيد

گـاهي ممکـن    .  موجود در کتابخانه تنها زمانيکه آنها را ويرايش نمائيد ، ذخيره مي شـوند                يفايلها. ، ندارد   
 يبعـالوه بنـا  ) *.Project همـه فايـل هـاي    I . e( د ، مدل يره کنيکه ذخيل يک فايد که در ياست بخواه

 . گفته مي شود *.Project کتابخانه اي مناسب کابل و فايل هاي قسمت هاي
.  ثبت کاملي از اطالعات در دسـترس ، در زمـاني کـه مـدلي پشـتيباني گـردد اسـت             Project.xاز اين رو    

Project . bak با File/Backup وتر ديگـري بـا   يا کامپيکه مي توانند در همان کامپيوتر .  ايجاد مي شود
File / Restore Backup شود  دوباره ذخيره .Project.bak    نه تنها شامل فايل ها ، بلکـه شـامل کليـه 

 . است Backup شامل اطالعات اضافي در خصوص فرمان k.3بخش .  آنها مي شوديدايرکتوري کامل تنا
ک کامپيوتر به کامپيوتر ديگر استفاده      ي از   PLS-CADDبهترين روش جهت بايگاني يا انتقال پروژه اي در          

 را اسـتفاده  File / Restore backupوقتي  .  است File / Backup , File / Restore Backupاز 
مي کنيد ، جهت تغيير نام دايرکتوري هاي که فايل هاي گوناگون اي را نگه داشته اند فرضي به شما داده مي  

 تر  اگر تصميم به دوباره نويسي بخش موجود قديمي       . توجه نمائيد وقتي دوباره ذخيره سازي مي کنيد       . شود  
گـاه  يکتابخانه با بخش موجود جديدش گرفته ايد ، ممکن است تمام مدل هـاي موجودتـان را کـه بـه آن پا              

 است که مـدل دوبـاره ذخيـره    ي تنها تابع مدورRestore Backup .اطالعات فرستاده ايد ، خراب نمائيد
ت در خصوص يـک مـدل   وقتي پشتيباني فني از سيستم هاي خط قدر. شده را ، بطور خودکار باز نمي کند         

 . از آن مدل را برايمان بفرستيد Backupاختصاصي را تقاضا مي کنيد ، بايستي فايل 
 
  "Backup"جابجايي مدل و کتابخانه هاي وابسته اش بدون استفاده -۲-۳-۲

 ذخيره شده Project.xدر فايل هاي ) پروژه کامل شده ( PLS - CADDهمانطور که قبالً ذکر شده مدل 
 .مل امتيازاتي براي ساير فايل هاي کتابخانه اي مي شود که شا

به عبارتي جابجايي يک پروژه کامل و فايل هاي کتابخانه اي وابسته اش از کامپيوتري به کامپيوتر ديگـر يـا                     
 يـا  File / Backupحتي به دايرکتـوري هـاي مختلـف در همـان کـامپيوتر ، ممکـن اسـت از فرمانهـاي         
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File/Restore Backup   اگـر چـه روش   . ف شده، استفاده نمائيد يتوص  ۱-۳-۲،  همانطور که دربخش
 و کتابخانه هـاي وابسـته اش يـا    PLS-CADDفرعي ساده تري جهت جابجايي يک يا بيش از يک پروژه  

Window Explorer  ) مشـترک را   سيوجود دارد؛ بشرطي که تمام فايل يک دايرکتوري ب) حياتي است
يا باالتر ذخيره شود و بعنوان مثال فرض کنيد فايـل هـاي پـروژه                ۴,۸۰ در نسخه هاي     به اشتراک بگذراند و   

ـ در ... )  و Project1.* ،  Project2.xبعنـوان مثـال   ( يا تمام فايلهاي پروژه اتان (Project x)اتان  ک ي
 يـا يکـي از      F:/engr/pls/PLS-CADDدرايو شبکه ذخيره شـده انـد؛ گفتـه مـي شـود در دايرکتـوري                 

يرکتــوري هــاي فرعــي اش کــه همــه فايــل هــاي کتابخانــه کــه ايــن پــروژه فرســتاده انــد دايرکتــوري   دا
F:\engr\pls\libraries    دايرکتـوري   . رکتوري هاي فرعي اش شامل شده اند       يا يکي از دايF:/engr\pls 

سـت؛   و فايل هـاي کتابخانـه اي وابسـته اش ا           *.Projectکه طوالني ترين رشته مشترک با همه فايل هاي          
اتان را    PLSD-CADDفرض کنيد مي خواهيد تمام پروژه هاي        . دايرکتوري بيس مشترک گفته مي شود       

و فايل هاي کتابخانه اي را به درايو محلي اتان جهت انجـام کـار روي آنهـا در دايرکتـوري                     . جا بجا نمائيد    
C:\models گرد هم آوريد . 

 
  کادر تنضيمات نمايش خط-)۵-۲(شکل 
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 فصل سوم

 نيمدل کردن زم
 

 عمومي-۳-۱
  ، که ما دراينجا به توصـيف زمـين   XYZ  ۲- PFL – ۱. در اين نرم افزار دو نوع زمين در دسترس است        

 .  مي پردازيم XYZنوع 
 توصـيف مـي    XYZ زمين را با مختصـات جهـات  XYZ زمين را با جايگاه نقاط ودر مدل PFLدر مدل 

البتـه بـا   . ( ن دو مدل را مـي توانـد بـه يکـديگر تبـديل کنـد             اي PLS-CADDالزم به ذکراست که     . کند  
 ).مشخص کردن يک مسير 

 
  XYZ مدل کردن زمين -۳-۲

: دارد کـه عبارتنـد از          به سه پارامتر خاص بستگي      PFLاطال عات الزم براي توصيف يک جايگاه در مدل          
  فاصله از يک نقطه مرجع قراردادي در امتداد خط مرکزي مسير -۱
 )فاصله جانبي از خط مرکزي مسير ( حراف  ان-۲
 )Z( برآمدگي -۳

 . دقت کنيد۱-۳براي درک بهتر براي مدل کردن يک نقطه يا مانع، به شکل : توجه
 

 
 XYZ مدل زمين -)۱-۳ (شکل
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 :اطالعات الزم براي توصيف نقطه زمين عبارتند از 
 = h( ارتفاع مانع صـفر  -Z  ۴وYوX مختصات -۳ برچسب يا توصيف نقطه انتخابي  -۲کد مشخصه  -۱

 . مي شود ) 0
 :ل ام ش۱اطالعات الزم براي توصيف يک نقطه مانع نوع 

 مختصات نقطه انتهاي :  Z )  ZوYوX مختصات -۳ برچسب يا توصيف مانع انتخابي -۲کد مشخصه  -۱
 . ارتفاع نوک مانع نسبت به ته آن مي باشد -۴و ) مانع مي باشد 

 .  است yes کادر در point is on groundستون ) ۱نوع(ت توجه شود که در اين حال
 : شامل ۲اطالعات الزم براي توصيف يک نقطه مانع نوع 

 -۴)  مختصـات نـوک مـانع        = Z)  ZوYوX -۳چسب يا توصيف مـانع انتخـابي          ر ب -۲ کد مشخصه      -۱
 .مي باشد ) h = 0(ارتفاع مانع صفر 

مثالً اگـر يـک مـانع بـا     ) .  باشدNo  ، بايد  point is on groundتوجه شود که در اين حالت ستون  ( 
 و )۱۰۰+۴۰۰۰ ( باشد ، مـا درايـن حالـت مختصـات    فوتZ= ۴۰۰۰ روي زميني با مختصات ft ۱۰۰ارتفاع  

)y ( و )x ( و درنتيجه بايد . را وارد مي کنيمpoint is on ground  ،  No مثل يک کابل تلفن در .  باشد
  . Demoمدل خط 

 را مـي تـوان بـا    XYZيـک فايـل   .  قـرار مـي گيـرد   ASCII  در فايـل  XYZعات براي مدل زمـين  اطال
ابـزار و تکنيـک هـاي    .  ، ويـرايش کـرد   Word و يا با پردازشگر  Terrain  / Edit/ Edit XYZفرمان

 وجود دارد که جهت وارد کردن و فيلتر کردن اطالعات نقاط زمين مـي تـوان از                  PLS-CADDزيادي در   
 . مراجعه کنيد Dبراي جزئيات بيشتر در مورد نقاط زمين به ضميمه . تفاده کرد آن اس

  مسير-۳-۳
مسيرها شـامل   . يک پروژه بايد قبل از اينکه هر بررسي فني انجام گيرد، مشخص شود            ) يا مسيرهاي   ( مسير  

 اسـتفاده  xyzدر صـورتيکه ازمـدل زمـين    . مي باشند) نقاط خميدگي   ( PIتکه هاي خط راست  بين نقاط        
 . مشخص شود) گوشه هاي مسير  ( P.I با انتخاب کردن نقاط planشود، مسيرها بايد در نماي 
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  تعريف مسير-)۲-۳(شکل 

تعـين شـده   "  اسـتفاده مـي شـود  ايـن کـار الزم نيسـت بـدليل اينکـه مسـير قـبال          PFLاگر از مدل زمـين    
 .)ن شده مي باشد محدود به يک مسير از پيش تعييPFLهرچند که مدل .( است

در .  وجود دارنـد Terrain /Alignmentتمام توابع الزم براي ايجاد يا ويرايش يک مسير در زير منوهاي 
 . اين بخش ما مفاهيم زيادي را در قالب مثال روشن خواهيم ساخت

نقاط .  مي باشد  ۳-۳ شکل يک هرم متقارن بصورت نشانداده شده در سمت راست شکل             GRIDمثال مدل   
با ارتفاع ۱۳و ۱۲و ۱۱و ۱۰نقاط .  مي باشد فوت۱۰۰ در ته هرم هستند که ارتفاع آنها        ۹و۸و۷و۶و  ۴و  ۳و۲و۱

200ft در نوک هرم قرار دارد فوت،۳۰۰ با ارتفاع ۵ در ميانه هرم هستند و نقطه . 
 

 
 GRID در مدل ۶-۸-۱ مسير ۳-۳شکل 
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 ويرايش مسيرها ، در زمين بدون وجود خط  تعيين يا -۳-۳-۱
در ايـن   . وجود داشته است يا خير، بستگي دارنـد         ) مسير( توابع مسير مقدار کمي به اينکه آيا قبالً يک خط           

 .بخش ما چگونگي ايجاد يک يا چند مسير شامل شاخه ها و حلقه ها را بدون خط موجود توضيح مي دهيم
 

 
  کادر مربوط به اضافه کردن مسير-)۴-۳(شکل 

  يک مسير واحد تعيين يا ويرايش-۳-۳-۱-۱
چون هنوز هيچ مسيري روي اين زمين مشخص نشـده          .  را بارگذاري نماييد   GRIDبراي مثال ، مدل زمين      

بنابراين تنها پنجره اي که شامل اطالعات مفيد اسـت،  .   هيچ اطالعاتي وجود ندارد Profileاست در نماي    
ين که موس آن را پررنگ مي کند در نوار          اطالعات مربوط به نقطه زم    .  نقطه دارد    ۱۳ است ، که     planنماي  

 .وظيفه ديده مي شود
  ۶ مي رود و در نقطـه   ۸ شروع مي شود و سپس به نقطه   ۱هدف ما ايجاد يک مسير واحد است که از نقطه           

در نهايت ما يک پروفيل خط مرکزي و چهار پروفيل جانبي همانند آنچه در قسمت چپ                . به پايان مي رسد     
 Terrain/Alignmentتمـام فرمانهـاي الزم ، در        : توجه. (  شده است خواهيم داشت     نشانداده ۳-۳شکل  

 کليـک مـي کنـيم تـا     ۶و۵و۲و۱سپس بترتيب روي نقاط  . را اجرا مي کنيمAdd P.Iايتدا فرمان ) مي باشند
 . پديدار شود۵-۳ شکل ۶-۵-۲-۱مسير 
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 . از داالن ساخته شده تان داريدplanحاال شما يک نماي 
 :داالن يلهايروف پتشريح

 . رانمايش مي دهندProfile يک جفت خط آبي بيروني، حداکثر انحراف براي نماي -
 . يک جفت خط آبي داخلي ، حداکثر انحراف براي نماي پروفيل زمين خط مرکزي را نشان مي دهند-

 . انتخاب مي شوندTerrain/Terrain width پهناي هر دو جفت خط از طريق منوي -

 

 
 GRID در مدل ۶-۵-۲-۱ مسير -)۵-۳(شکل 

و يـا حـذف کـردن نقـاط مسـير ،            ) جادادن يا اليـت کـردن     ( شما مي توانيد بوسيله حرکت دادن، واردکردن      
 نگه داريد 5 کليک کنيد و دکمه موس را روي نقطه Move P.Iبراي مثال روي . راهرويتان را اصالح کنيد

 بـراي رسـيدن بـه مسـير         ۲ کنيـد و سـپس روي نقطـه           کليک Delete.P.Iحاال روي   . بکشانيد ۸و به نقطه    
 . کليک کنيد۶-۳نشانداده شده در شکل 

 محــاوره اي کــادردر ايــن لحظــه متوجــه خواهيــد شــد کــه .  دوبــاره کليــک کنيــدAdd P.Iحــاال روي 
Add/Insert PI اينبار عمل متفاوتي را .  باز مي شودPLS-CADD   انجام مي دهد و اين بـدليل وجـود 

 .  زمين مي باشديک مسير در
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 GRID  در مدل ۶-۸-۱ مسير )۶-۳ (شکل

 پيش روي شما مي گذارد کـه عبارتنـد   Add/Insert PI کادر چند انتخاب را درPLS-CADDاين دفعه 
 :از
 توسعه دادن يک مسير موجود:  افزودن -
  به قطعه مسير نزديکP.Iالحاق کردن :  وارد کردن اتومات -

 . جديد وارد شده باشدP.I را قبل از اينکه P.Iانتخاب کنيد بطور دستي :  پيش ورود -

 . جديد وارد شده باشدP.I را بعد از اينکه P.Iبطور دستي انتخاب کنيد :  پس ورود -

 :تعيين مسير بطور اتومات
 ه ي بعنوان يک يدک براي توصيف دستي مسير مشخص شده در باال، شما مي توانيد با تعيـين کـد مشخصـ                    

 باز مي شود،  Terrain/Alignment/Automaticي که بوسيله کادرن و واردکردن آن در      خاصي در زمي  
ــد   ــين کني ــات تعي ــور اتوم ــير را بط ــان مس ــتور     .هم ــا دس ــير را ب ــت مس ــد جه ــي تواني ــين م ــما همچن ش

Terrain/Alignment/Reverse Alignmentدر يک مسير مشخص شده بطور دستي  .د  معکوس کني
 Terrain/Alignment/DSA P.I با زواياي کوچک بوسـيله فرمـان   PIجابجايي يا اتومات شما قادر به 

 وارد ، بايد مقدار زاويه ماکزيمم و حداکثر فاصله مجاز براي يک بنا جهت فعال شـدن را کادردر اين   . هستيد
 .کنيد 

 تعيين و ويرايش مسيرهاي اضافي-۳-۳-۱-۲
 :ما مي توانيد ايجاد کنيد زمانيکه حداقل يک مسير تعريف شده وجود داشته باشد ش

 ديگر) يا مجزاي( مسيرهاي مستقل -۱
 شاخه هاي مسير-۲

 حلقه هاي مسير-۳
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 .قابل مشاهده است ) 1-3( اين خطوط بطور همزمان در نماي سه بعدي 
 . باز شود ۷-۳ شکل New Alignment کادر کليک کنيد تا New Alignmentروي 

 

 
 ديدکادر مربوط به ايجاد مسير ج-) ۷-۳ (شکل

 :مسير مستقل
ابتـدا  .  را فعال کنيد و مطمئن شويد که مدل زمين اصلي هيچ تغييـري نکـرده اسـت                 GRIDبار ديگر زمين    

 ). ۸-۳شکل (  نمايان مي شود planآن مسير در پنجره .  را ايجاد کنيد9-5-2-1مسير 
 

 
 مسيرهاي منفصل -) ۸-۳ (شکل
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يک مسير جديد کـه   ( Independentطه گزينه  مربوکادر کليک کنيد در New Alignmentسپس روي 
 Profile added to end of exiting Profileو ) مسـيرهاي موجـود    شروع نمي شود در هيچ يـک از 

وقتي حداقل يک مسـير را تعيـين        .  کنيد   OKرا انتخاب و    ) پروفيل اضافه شده  به انتهاي پروفيل موجود         ( 
بـا دقـت کـردن در پنجـره     .  بـاز کنيـد   Windows/New wind/Profile ةکرديد ، مي توانيد يک پنجر

Profile               بـا يـک    ) ۱-۲-۵-۹(  متوجه خواهيم شد که پروفيل مجزاي مسير دوم پس از پروفيل مسير اصلي
بـين دو پروفيـل مسـيرهاي    )  Station Gap( طـول فاصـله هـوايي     . فاصله هوايي کوتاه واقع شده است

ــده در  ــخص شــ ــادرمشــ ــل ازکــ ــاوره اي حاصــ  Terrain/Alignment/ Multiple  محــ

Alignment.Options. است . 
 :باز کردن شاخه 

را  ۹-۱۳-۵-۲-۱ابتـدا مسـير اصـلي       . دوباره فعال کنيـد   ) بدون هيچ مسيري در آن      (  را   GRIDمدل زمين   
 . مشهود است ۹-۳ در سمت راست شکل planاين مسير درنماي . ايجاد کيند 

 

 
 باز کردن شاخه -) ۹-۳(شکل 

 در کـاد  Add to End of Profile و branch کليـک کنيـد و سـپس    New Alignmentال روي حـ 
 8-5 کليک کنيد و شاخه اضافي 8 و 5 را  انتخاب کنيد و بعد روي نقاط New Alignmentرمحاوره اي 

 .را ايجاد کنيد 

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



 28

خه اضـافي ، پـس از        را باز کرديد متوجه خواهيد شد که پروفيل مربوط به شـا            Profile ةپس از آنکه پنجر   
 گزينـه  New Alignment کادرفاصله هوايي تعيين شده نسبت به مسير اصلي ايجاد شده است ، چون در 

Add to End of Profileرا انتخاب کرده ايد . 
 :ايجاد حلقه

 مربوطـه  کـادر  کليـک کنيـد  و در  Add P.Iروي . حاال با مثال شاخه باز شده قسمت قبل ادامه مـي دهـيم   
Insert After بترتيب کليک کنيد و سپس ۱۳ و ۸ را انتخاب کرده روي نقاط OK ايـن نشـانداده   . ( کنيـد

  )۱۰-۳شده در شکل 
 

 
  ايجاد يک حلقه خارج از مسير شکل قبلي-)۱۰-۳(شکل 

 کـامالً مشـابه اسـت       ۹-۳ شکل   Profile با پنجره    ۱۰-۳ در شکل    Profileبه خاطر داشته باشيد که پنجره       
در حقيقـت پروفيـل   .  که بطور مستقيم به پروفيل شاخه اضافي وصل شده است ۱۳-۸ط بجز يک قسمت خ  

پروفيلها هميشه براي بعضي فاصله هـاي دورتـر نقطـه     . ادامه مي يابد ۱۳در يک خط مستقيم دورتر از نقطه        
 .آخرين مسير ، اگر نقاط زمين در آن ناحيه وجود داشته باشد توسعه مي يابند
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 د يک حلقه ي کامل ايجا-)۱۱-۳(شکل 

 

 
 تعريف پروفيل زمين خط مرکزي -) ۱۲-۳(شکل 
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  حداکثر انحرافها و پروفيلهاي خط مرکزي-۳-۳-۲
و حـداکثر انحرافهـا بـراي پروفيـل زمـين خـط       ) Profile )   MOPVمقادير حداکثر انحرافها براي نماي     

 .ز مي شود ، تعيين مي شوند باTerrain /Terrain widthدر کاوري که با فرمان ) MOCGP( مرکزي  
  :Terrain width کادرتوصيف 

 MOPVقسمت مربوط به -۱
 کافي بزرگ باشد که شامل همه سـيمها         ةبايد مطمئن شويد که مقداري را که در اينجا وارد مي کنيد به انداز             

 بيشـتر از    قسمتهايي از خطوط نقاط با آفستهاي     .  الزم داريد ، بشود      Profileو نقاط زمين که شما در نماي        
 . مقدار مشخص شده نمايش داده نخواهد شد

  MOCGPقسمت مربوط به -۲
 ) point is on Gramd"نقاطي با کد مشخصه ( خط مرکزي زمين با رسم يک خط متصل به نقاط زمين 

. توليـد شـده اسـت       ) فزاينده بودن عدد مربوط به جايگاه       ( در آفست مشخص شده بر طبق جايگاه فزاينده         
 خـوب بايـد از   TINکـاربران بـا اطالعـات    . بزرگ در اينجا شکلي شبيه دندانه اره اي مي دهـد  يک مقدار  

و سپس با استفاده از درونيابي نقاط ، نقاطي را درست چسـبيده              ) 0.1mمثالً  ( مقادير کوچک استفاده کنند     
 . است به خط مرکزي ،  ايجاد کنند 

با رسم خطوط در زيـر آنهـا در    ) point is on Ground( گزينه انتهايي، نقاطي را که در زمين هستند -۳
 .  نشان مي دهدProfileنماي 

 

 
  پروفيلهاي جانبي باريک-)۱۳-۳(شکل 
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  پروفيلهاي جانبي عريض-)۱۴-۳(شکل 

  ويرايش مسير زمانيکه يک خط روي زمين وجود دارد-۳-۳-۳
 مي کنيد خـط مرکـزي جـاري را خـاموش        در اين حالت بايد مراقب باشيد که وقتي يک نقطه مسير را وارد            

 .همانطور که شما خواه و ناخواه در آن نقطهء مسير يک بنا داريد . کنيد 
 
  مثلثيXYZ زمين – TIN مدل -۳-۴
 )TIN( شبکه مثلثي بي قاعده -۳-۴-۱

 شامل نقاط منحصر بفرد داراي مختصات و کد مشخصه          PLC-CADD مورد استفاده با     XYZمدل زمين   
 ساخته شده از سه گوشهايي که نقاط زمـين در نـوک             XYZ مدل سطحي زمين     TIN. ميباشد  هاي خاصي   

 بـا اسـتفاده از سـه       XYZ را از زمين     TIN ميتواند بطور خود کار مدل       PLS-CADD.  ميباشد   ،آنهاست  
 اين است که در اينجا XYZ نسبت به مدل اوليه TINاولين مزيت مدل  . ايجاد کندDelauney گوشهاي 

 مجموعه اي از نقاط ما با يک سطح سرو کار داريم و آن سطح ميتواند براي ايجاد خط مرکزي و پـرو               بجاي
) فصل مشـترک  (فيلهاي جانبي دقيق براي پيدا کردن بلنديهاي نقاط يا براي قرار دادن نقاط در قسمت مياني                 

اي نمايش واقعي تـر زمـين    برTINسطح .  با زمين مورد استفاده قرار گيرد     پايه هاي برج مشبک يا مهارهاي     
 .ميتواند در رنگهاي متفاوت ارائه شود ،که شامل  رنگهاي متفاوت که تابعي از ارتفاع آن ميباشد ، مي شود 
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  ايجاد ، بارگذاري ، ذخيره و حذف يک مدل-۳-۴-۲
 کـادر  Terrain /TIN/Create TINحـال توسـط فرمـان    .  را باز کنيـد  Demo.xyzبعنوان مثال ، مدل 

 فوت را براي حد اکثـر انحـراف و حـد      ۳۰۰براي شامل شدن نقاط با بلندي صفر ، ما          .وطه را باز نماييد     مرب
 کليک کنيد ، مثلـث  Createبه محض اينکه روي دکمه انتهايي .اکثر طول لبه هاي مثلث ، انتخاب کرده ايم      

گاه  هر . باشيدسه بعدي يا Planبراي مشاهده نتايج نهايي مثلث سازي با يد در نماي . سلزي شروع ميشود  
 . ذخيـره کنيـد  Save TIN بسازيد ، بطور اختياري ميتوانيد اين مدل را با استفاده از فرمـان  TINيک مدل 

 از TINجهت حذف مـدل  .  استفاده نماييدLoad TIN اين مدل ميتوانيد از گزينه ي براي برداشتن دوباره
 . استفاده کرد Terrain/TIN در منوي Deleteحافظه ميتوان از فرمان 

  TIN نمايش دادن مدل -۳-۴-۳
 بـاز ميشـود کـه    Display Option محـاوره اي  کـادر  Terrain/Display Optionبا استفاده از فرمان 

 گزينـه هـاي   ريتـاث   ۱۵-۳کل شـ . ميباشـد TINشامل چندين گزينه انتخابي براي حالت هاي نمايش مـدل  
 : بشرح زير مي باشد  را نشان مي دهد ، کهکادرموجود در اين 

 نمايش اضالع مثلث غير گرافيکي-۱
 )رنگي(ارائه مثلثها بطور گرافيکي -۲

 نشان دادن خطوط مقطعه-۳

 

 
TIN مدل ي گوناگون برايشهاينما -) ۱۵-۳ (شکل
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اگر اين گزينه را تيک بزنيم هم بطور گرافيکي و هم اضالع مثلثها را نمايش مي                ( اضالع مثلث ارائه شده     -۴
 )دهد 

 ب نوع گرافيکانتخا-۵

 سه گزينه مربوط به فواصل خطوط واصل و غيره-۶

 . اي که مي خواهيم به ازاء آن ،  خطوط واصل رسم شوندzدو گزينه مربوط به حداقل و  حداکثر مقدار -۷

 
  ايجاد نقاط زمين درونيابي شده-۳-۴-۴

فيلهـاي جـانبي    توليـد نقـاط زمينـي ، کـه روي خـط مرکـزي و پرو        TINيکي از کاربردهاي قدرتمند مدل      
 تعيين کنيد و يـک مـدل   ۶-۸-۱ را باز کيند، يک مسير Grid.xyzبراي مثال، فايل  .قرارگرفته اند، مي باشد  

TIN          ۱۰۰۰ ، ايجاد کنيد و مثلث هاي با اضـالع بـيش از              فوت ۱۰۰۰ به استثناء نقاط با  آفستهاي بزرگتر از 
 ۱۶ بصورت TINکي را انتخاب کنيد اين مدل اگر گزينه خطوط اضالع مثلث غيرگرافي  .  را حذف کنيد   فوت

 xyzدر ايـن مـدل، زمـين     . مي بينيد ظاهر مي گـردد ۳-۳مثلث سبز رنگ همچنانکه در سمت راست شکل  
 Terrain/TIN/Interpolateحـال روي     . مثلـث اسـت    ۱۶ شـامل    TIN نقطه مي باشد و مدل       ۱۳شامل  

ه نقاط ميان يابي شده انتخاب کنيد ، بـراي ايجـاد   را براي کد مشخص) نقطه زمين نوعي  ( ۲۰۰کليک کنيد ،   
 دقت کنيـد کـه ايـن مقـادير را در پنجـره حاصـل از                 ۴۰ ،   ۲۰ ،   ۰ ،   -۲۰ ،   -۴۰نقاط ميان يابي در آفستهاي      
Terrain/side Profileدرخواست کنيد و همچنين براي ايجاد اين نقاط درونيابي )  هم مي توان وارد کرد

 .  درخواست کنيد فوت۱۰۰۰ و با يک ارتفاع کمتر از   فوت۱۰۰۰ از شده روي اظالع مثلثي کمتر

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



 34

 
  جدول پروفيلهاي جانبي-)۱۵-۳ (شکل

شما اين نقاط را با مـوس مـي توانيـد رديـابي     .  اضافه شده است xyz نقطه جديد به مدل      ۵۷توجه کنيد که    
 TINايـن نقـاط، نقـاط    . نيـد  مشخصات آن نقـاط را ببي Terrain/Edit/Edit xyz  کنيد يا اينکه با فرمان

   .TINPTناميده مي شوند با توصيف 
حـاال بـه    .  نقطـه اضـافي مـي باشـد        ۵۷ نقطـه اصـلي بعـالوه        ۱۳ نقطـه،    ۷۰ شـما حـاوي      xyzاکنون زمين   

Terrain/Terrain Width برويد و MOCGP 1 را بهft و MOPV بـه  .  تغييـر دهيـد   فـوت ۵۰ را به
 بـاز   Profileحال اگر يـک پنجـره        . تنظيم کنيد  ۱۵-۳بصورت شکل    برويد و مقادير را      ../Terrainحوزه  

 خواهيـد   ۳-۳کنيد شما خط مرکزي و پروفيلهاي جانبي را بصورت نمايش داده شده در سمت چپ شـکل                  
آنهـا مطمئنـاً از آنچـه در    .  هسـتند grid.xyzاينها خط مرکزي  و پروفيلهاي جانبي صحيح براي زمين         . ديد

نماي واقعي تري از پستي و بلندي هـاي  : دليل درونيابي نقاط .مده اند،بهتر هستند آ۱۴-۳ و  ۱۳-۳شکلهاي 
 .  حاصل مي شودProfileمسير درنماي 

 :مراحل ايجاد نقاط درونيابي شده بطور خالصه 
را که مي خواهيم اين نقاط روي ايـن  ) از خط مرکزي  (  فاصله خطوطي Terrain/side Profile در -۱ 

 . د را وارد مي کنيم خطوط ايجاد شون
 . نقاط را درونيابي مي کنيمTerrain/TIN/Create Inter pot بافرمان -۲

 .  را بطور همزمان مشاهده نماييدProfile و Planبراي درک بهتر اين عمل در مراحل مختلف نماي : توجه
 side کـادر   مـي تـوان در  Profileجهت نمايش دادن يا ندادن پروفيلهاي اطراف خـط مرکـزي در نمـاي    

Profile کـادر همچنين براي نمايش ندادن نقاط درونيابي شده در ايـن نمـا از   .   آنرا تنظيم کرد Terrain 

widthکمک گرفت . 
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 :xyz  اضافه کردن نقاط -۳-۴-۵
براي مثال فرمـان    .  استفاده شود  xyz براي ايجاد نقاط زمين      y,x مي تواند با ترکيبي از مختصات        TINمدل  

Terrain/TIN/Add point at xy درنماي ..... و روي .  را انتخاب کنيدplan جاييکه شما .  کليک کنيد
 x,y باز مي شود که به شـما اجـازه مـي دهـد کـه مختصـات                   کادرنقطه اي را مي خواهيد ايجاد کنيد، يک         

ص  بطور خودکـار مشـخ     z و کد مشخصه را وارد مي کنيم و          H,y,x( انتخابي و ارتفاع و کد مشخصه اش        
 خواهد بود که يک مثلث قرمز رنگ در اطراف TINنقطه ايجاد شده روي سطح . را ويرايش کنيد، )مي شود

 . استفاده مي کنيم view/Display optionبراي حذف اين مثلث از فرمان . آن نشان داده خواهد شد 
 
 )B.L(  خطوط مقطعه -۳-۵

در حاليکه اين   .  مورد استفاده قرارگيرد     xyzل زمين   مد) يا توسعه   ( خطوط مقطعه مي توانند براي باالبردن       
خطوط مي توانند تماماً تعريف و نمايش داده شوند توسط خودشان ، آنها مفيـدترين چيـز در اثصـال نقـاط                 

از ) قطعـه ( هـر قسـمت     .  مي باشد    B.L ،شامل چند قسمت     B.Lيک  .  هستند TIN و مدلهاي    xyzزمين  
B.L       مکان هر قطعه در نماي سه بعدي       .  ابتدا و انتهاييش مشخص مي شود       ، خط مستقيمي است که با نقاط

 بـا يـک     ASCII ، موجود در يک پروژه قرار گرفته در يـک فايـل              B.Lهمه  اطالعات    . کامالً معلوم است  
پسـوند ايـن فايـل      .  توصـيف شـده اسـت        Dهمانطور که در ضميمه       ، B.Lبراي هر قطعه    )  ثبت (رکورد  

 هاي پيوست شده با پروژه در فايلي        B.Lه محض ذخيره کردن مدل پروژه ، همه         ب .مي باشد . brkبصورت  
 . ذخيره مي شوندProject.brkبه نام 

 :گزينه هاي موجود براي تعريف و ويرايش خطوط مقطعه
 مي توان Terrain/Break lines/Import Break line from .DXF Attachmentتوسط فرمان -۱

به خاطر اينکه اکثر سيستم هاي  . ، خطوط مقطعه ايجاد کرد DXFدرفايل  از خط و خطوط چندگانه موجود       
 صادرکنند، اين يک راه بسيار سريع و      DXFمدلسازي زمين تجاري مي توانند خطوط مقطعشان را بصورت          

 . ها مي باشد B.Lآسان براي وارد کردن 
 Terrain/Break lines/Import  مي توان از فرمـان  site works براي بازخواني نقاط از يک فايل -۲

Break lines from sile works fileي توسط آن منو بـاز شـده   کادرفرمت اين فايل در  . استفاده نمود
 .است توصيف مي شود

 Terrain/Break lines/loal.BRK که در خارج ايجاد شده از فرمان B.L براي بارگذاري يک فايل -۳

Fileاستفاده مي شود . 
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 بترتيب براي اضافه کردن و حذف کـردن  Terrain/B.l در منوي Delet B.l و Add B.l فرمان هاي -۴
B.Lفرمان  . بکار مي روندAdd B.l  بـراي   . بطور خودکار به نزديک ترين نقطه محوطه گيره خواهـد شـد

اي  ها تنها نياز است که روي نقاط زمين مربوطه کليک نماييد و بـر   B.Lاز  ) توالي يا قطار  ( ايجاد يک رشته    
 . را فشار دهيدEnterخاتر دادن به اين توالي کليد 

  xyz براي باال بردن مدل زمين B.L استفاده از -۳-۵-۱
 نقطـه اي    ۱۴ ، بـا مثـال       xyz جهت باالبردن يـک مـدل زمـين          B.Lبراي توصيف کردن استفاده تعاملي از       

BREAK   صـلي توصـيف مـي کنـد       اين مدل يک خاکريز بزرگـراه را در بـاالي زمـين ا             . کار خواهيم کرد .
 نقاط  DM,CM,D,C در روي  زمين اصلي هستند و نقاط          FT,ET,AT,AM,F,E,B,Aبطوريکه نقاط   

 مربوط به اين مثال را بـا حـذف مثلثهـاي بـا     TINمدل  .خاکريز شاهراه هستندي  بهبازبيني شده در امتداد ل 
 Contour( خطـوط و اصـل   ضمناً گزينه مربوط بـه نمـايش  .  بدست مي آوريم 10000ftاضالع بيش از 

lines ( کادررا در Display option تنظيم مي کنيم  فوت۲ در فواصل . 
 

 
  اصلي بدون خطوط مقطّعهTIN مدل -)۱۶-۳ (شکل

نشان مي دهند که مثلثهاي گوناگون، يک الگوي واقعي از خاکريز مربوط ارائه           ) خطوط واصل   ( اين خطوط   
 . کافي در امتداد پايين و باالي خاکريز استةازبيني شدنداده است و اين بدليل نبود نقاط ب
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 :ايجاد کنيم ر را ي زيرشته ها اما اگر 
 C, CM, CT بين B.L يک رشته -BT          ۲ و B بين B.L يک قطعه -۱
 ET , E بين B.L يک قطعه -DT        ۴ و  D بين B.L يک قطعه -۳

 موازي با لبه هاي شاهراه نمايش        فوت ۲ه به اندازه     با خطوط برجست   ۱۷-۳ جديد بصورت شکل     TINمدل  
 PLS . را برش مي زنند ، صحيح خواهند بود۱۷-۳حال پروفيلهايي که عرض مثلثهاي شکل : داده مي شود

– CADD  بطور اتومات دوباره زمين را در مجاورت مکانهاي انتخاب شده در امتداد خطوط مقطعه مثلـث 
 جديـد  xyz ها منطبق مي شوند ، مثل اينکه نقاط   B.Lاي مثلثها هميشه با     بطوريکه کناره ه  . سازي مي کند    

 .در امتداد خطوط مقطعه ايجاد شده باشد
 

 
  باال آمده توسط خطوط مقطعهTIN ۱۷-۳شکل 

 : خطوط مقطعه براي توصيف تأسيسات موجود يا طرح ريزي شدهة استفاد-۳-۵-۲
 :اين قسمت را توسط دو شکل زير توصيف مي کنيم 

 را نشـان  xyz و تعداد بيشتري از نقاط B.L قطعه ۸۰۰۰ تکه اي از يک زمين بزرگتر با بيش از    ۱۸-۳شکل  
 .مي دهد
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  خطوط مقطعه و نقاط زمين-)۱۸-۳(شکل 

 را نشان مي دهد بطوريکه خط مرکزي و پروفيلهاي جانبي ايجـاد            ۱۸-۳ زمين شکل    TIN مدل   ۱۹-۳شکل  
 .شده بودند

 

 
  زمين در شکل قبل با توجه به خطوط مقطعهTIN مدل -)۱۹-۳ (شکل
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  ضمائم زمين-۳-۶
 مـي  ECW ، يـا  TIFF, BMP و عکسـهاي هاشـورخورده درفرمـت    DXF در فرمت CADطرح هاي 

شـکل   ( planاين پوشش ها مي توانند به يک نمـاي   . پوشش داده شوندPLS-CADDتوانند در نماهاي  
شـکل  ) P&P ( plan &Profiles shot يـا يـک نمـاي    و) ۲۲-۳شکل  ( Profile، يک نماي  ) ۳-۲۰
 .پيوست شوند ) 4-13شکل ( 
 

 
 Plan در نماي DXF و bitmapضمائم  -) ۲۰-۳ (شکل

 : نوعي از ضمائم بشرح زير مي باشندةاستفاد
نقشه هايي کـه فقـط فاصـله افقـي          ( ، نقشه هاي پالنمتريک     ) سطحي  ( عکسهاي هوايي    : planضمائم  -۱

 ). مي دهندنقاط را نشان 
  خط موجودة، ترسيمات اسکن شد)فازيک ( دياگرامهاي مرحله بندي عمليات : Profileضمائم -۲

ترسيم کردن حريم ها، بلوک عنوان ، لوگوي شرکت ، ارائه طرحهاي قـديمي              ) : P&P(ضمائم صفحات   -۳
 )يا اسکن شده ( تر پيمايش شده 
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 ه بر خطوط فاصله مجاز ، نواحي ممنوعه و نواحي هزين-۳-۷
 

 
  با ارتفاع صفرDXFپوشش  -) ۲۱-۳ (شکل

 )خط حريم مجاز زمين (  خط فاصله مجاز زمين -۳-۷-۱
مي تواند بصـورت    ) يا چندين خط فاصله اگر پروفيلهاي اطراف وجود داشته باشند           ( يک خط فاصله مجاز     

 .نقطه چين و تيرکهاي نقطه چين در باالي پروفيل نمايش داده شود
 

 
 DEMO پروفيلهاي جانبي در خط -)۲۲-۳ (شکل
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 :شکل گرافيکي خط تعيين کننده حريم زمين شامل دو بخش است
زمين اصلي است، که شامل کپي هايي از خـط مرکـزي و پروفيلهـاي               ) حريم( قسمت اول خط فاصله يا       -۱

 الزم مقدار فاصله عمودي .جانبي آن است که با يک مقدار مشخص شده به سمت باال شيفت داده شده است
 . انتخاب مي شودFeature Code Data کادردر 

 اين ميخها در    . مي باشد  ، حريم ةعمودي تعيين کنند   ) ي ها يخم(  قسمت دوم خط حريم مجاز، تيرکها يا         -۲
 بزرگتـر از حـريم   Feature Code Data کـادر نقاطي پديدار مي شوند که حريم مشخص شـده آنهـا در   

 .باشد) Grourd Clearance Feature Codeه اند تعيين شد( زمين اوليه ) فاصله ( 
 :دو روش براي اينکار وجود دارد

ــه  -۱ ــاب گزين ــا انتخ ــواه   Terrain/clearanceب ــه دلخ ــک نقط ــردن روي ي ــک ک ــادر و کلي         ک
Terrain/clearance  کـادر  ظاهراً شبيه بـه  کادراين .  مربوط به آن نقطه باز مي شود Terrain/info  مـي 

 اطالعات اضافي تري نشانداده شـده اسـت و همچنـين يـک گزينـه      کادرن تفاوت که در پايين باشد اما با اي 
 وجود دارد که با کليک کردن بر روي آن اطالعـات جزئـي تـري راجـع بـه فواصـل              Reportاضافي به نام    

 هـوا  عمودي، افقي و کلي از نقطه انتخاب شده يا نوک مانع به هر فاز در هرمدار و براي ترکيب هاي شرايط  
 . تعيين شده ، به ما مي دهدCriteria/Vertical clearanceو شرايط کابل که در منوي 

 با توجه به فاصله خطوط فاصله مجاز و تيرکها نسبت به کابلها بطور Profileدر نماي : به طور گرافيکي -۲
 .گرافيکي مشخص است که آيا فاصله مجاز رعايت شده يا نشده است

 :براي تنظيم فاصله اين خط نسبت به خط مرکزيگزينه هاي مورد نياز 
 براي کد مشخصه هاي مختلف حريم Terrain/Feature code Data/Edit مربوط به فرمان کادردر -۱

 .هاي افقي و عمودي الزم را به ازاء ولتاژ هاي متفاوت بايد تعيين نمود
 کـد مشخصـه   Terrain/Feature code Data/Ground Feature Code حاصل از فرمان کادردر -۲

 .مورد نظر را جهت بررسي حريم ما انتخاب مي کنيم

 مقدار ولتاژ مورد نظر را بايد تعيـين  Terrain/ Clearance line حاصل از دستور کادر و سرانجام در -۳
 .نمود

 : نواحي ممنوعه و هزينه زا -۳-۷-۲
 Structures/Automatic Spotting/ Spottingنواحي ممنوعه و هزينـه بـر را مـي تـوان بـا فرمـان       

Constraints/Edit   اين نواحي زمانيکه اسپرت کردن بهينه صورت مي گيرد ، بحسـاب مـي   .  تعريف کرد
 ، مي توان نواحي ممنوعه و هزينه بر مستقر در جايگاههاي شروع و Spotting Constrainsدر کار  .آيند

احيـه ممنوعـه و هزينـه بـر را نزديـک خـط               سه ن  ۲۳-۳شکل   .ا را اضافه، ويرايش و يا حذف کرد       پايان آنه 
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Demo   با يک سطح قرمز يکپارچه در ته نماي ،يک ناحيه ممنوعه    .  نشان مي دهد Profile و يک مستطيل 
 .يک ناحيه هزينه بر با رنگ سبز نشانداده شده است .  نشان داده شده استسه بعديقرمز در نماي 

 
 DEMO خط در انتهاي"  نواحي ممنوعه تقريبا)۲۳-۳ (شکل

 Structure/Automatic Spotting/Spottingنمـــايش ايـــن ســـطوح رنگـــي توســـط فرمـــان 

Constraints/Displayاين نواحي را مي توان بکمک فرمان  . فعال يا غيرفعال کردStructure/Auto - 

 Spotting / Spotting Consteraints/ Add or Deleteبطور گرافيکي تعريف و يا حذف نماييد . 
 
  جايگاههاي هم ارز-۳-۸

فاصـله از   ( و يک آفست    ) فاصله در امتداد مسير     ( هر نقطه زمين در طول مسير مشخص شده، يک جايگاه           
 در ابتداي PI بصورت فاصله کلي اندازه گيري شده نسبت به اولين "True Station" .دارد) خط مرکزي 

از مقدار پيش فرض صفر به هر مقـدار دلخـواه           جايگاه اولين نقطه مسير را مي توان        . مسير تعريف مي شود     
 بصورت فاصـله نسـبي نقطـه    "Equation Station" . تغيير دادTerrain/Edit/Originبا کمک فرمان 

 .مورد نظر نسبت به يک نقطه در طول مسير به طرف جلو يا عقب تعريف مي شود 
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 چهارمفصل 

 ي طراحيارهاي مع
 

 بارگذاري نامتقارن-۴-۳-۱۲-۷
 

 
 تعريف اسپانهاي عقب و جلو -) ۷-۴ (شکل

بارگذاري درخت ها را براي موقعيت هايي که بارهـاي دو طـرف بنـا                بخشيدن    توانايي بهبود  پي ال اس کد،   
فرمان هـاي  .  تعريف مي شود"unbalanced Loading"اين وضعيت به صورت . يکسان نيستند را دارد 

 يـا اسـپن هـاي       "back"د که به شما اجازه اصالح بارها را در هـر يـک از اسـپن هـاي                   مشابهي وجود دار  
"ahead"  بـه واضـح شـدن ايـن         ۷-۴شکل  . پن هاي جلو و عقب الزم است        بنابراين فهيمدن اس  .  مي دهد

 .تعريف کمک مي کند 
و ) يله يک مربـع نمايش داده شده بوس ( s ، نماي بااليي يک بناي اصلي       ۷-۴طرح هاي ساده آمده در شکل       

بـا  ) دکل هاي اسپن انتهايي(دکل هاي موجود در اسپن هاي منشعب    . اسپن هايي منتشر شده از دکل هستند        
پي  دکل ها و اسپن هايي که قسمتي از مدل کامل            ۷-۴سمت چپ شکل    . دايراه کوچکي نشان داده شده اند       

روي مسـير و  آفسـت هـايش        ) مراکـز (شان  دکل ها با پروژه هاي    .  مي باشند را نمايش داده است        ال اس کد  
اسـپن هـاي   .  داردS  يـک زاويـه خـط در    A-S-Bدر اين مثال مسير . نسبت به آن مسير قرار داده شده اند     

ـ S و ۵ ـ  S ) Sعقبي دکل   ۲ . S ـ  مـي  Sآنهايي هستند که موقعيت و کل اسپن انتها کـوچکتر از مرکـز   ) ۱ 
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 دکلها و اسپن هـايي را کـه قسـمتي از    ۷-۴سمت راست شکل ) sـ ۳ و S ـ   ۴(بقيه اسپن هاي جلو . باشد 
. نشـان داده شـده اسـت    )  آورده شده15 فصل در LTED\پي ال اس کد (LITE\پي ال اس کديک مدل 

) Sبسته به محور عرض دکـل اصـلي         (بصورت يک مدل دکل هاي اسپن انتها به طول هاي زمين و جهتش              
اگـر چـه ، بـراي اسـتفاده         . لت هيچ مسير تعريف شده اي وجود ندارد         از اين رو، در اين حا     . قرار گرفته اند  

 استفاده شده ؛ مـا      پي ال اس کد   توضيحات مشابه اسپن هاي جلو و عقب همچنانکه براي يک دکل در مدل              
جهت شبيه سـازي  . يک مسير خط مستقيم ساختگي که عمود بر محور عرضي دکل است را تعيين مي کنيم                 

 سـيم مخصـوص زمـين       ۱۰ اجازه اصالح تعدادي از بارگذاري سيم تا حدود          ال اس کد  پي  بارهاي نامتقارن   
که براي هر حالت بار، بار اصلي روي سيم يا بار انتقال داده شده توسـط سـيم بـه               . شده به دکل را مي دهد       

از  برچسب اصالح ۱۰(براي هر بار سيم اصالح شده . دکل يا مجاز شدن شما براي اصالح قابل انجام است        
نياز بـه سـه بخـش    )  وجود داردStructure Load Criterai  از باالي راست ترين ستون جدول ۱۰ تا ۱

 :داده زير را داريد
ــ  ۲.  بر رويشان واکنش انجام شـود  "Wire(s) – Phase – Span"ـ کدام سيم يا سيمها بايد در ستون ۱

 - % - Value"ح در سـتون  ـ دامنه يـا حـوزه اصـال   ۳ تصحيح شده "Command"چه چيزي در ستون 

#Subconductors"              اين که چه چيزي را مي توانيد در سـتون هـاي "Command"      تصـحيح کنيـد در 
 .در زير آمده اند ۷-۷-۱۲-۳-۴ تا ۱-۷-۱۲-۳-۴بخش هاي 

 
  درصد تنظيم کششي افقي-۴-۳-۱۲-۷-۱

ه ايـد ، عکـس    را تعيـين کـرد  "Present Horizontal Tension"براي يک اسـپن مخصـوص    اگر شما
  )j.1.2 و محاسبه شده بصورت بخش ۶-۴نشان داده شده در شکل (العملهاي طولي ، عرضي و افقي اسپن   
 اصلي ، کـه توسـط        ي  قرار خواهد گرفت که کشش کاهش نيافته       H،  روي بارهاي کشش افقي کاهش يافته     

نـه توسـط اسـپن    ايـن گزي .  وارد کـرده ايـد  "Value - % Subconductors"درصدي که در همسايگي 
براي مثال مي توانيد يک موقعيت هادي شکسته شده را جاييکه بـار             .  قابل دسترس است    )۱سطح  ( متداول  

 کشـش   ۷۰%  کشش در اسپن عقب و        ۰% وسط تعيين   ت کشش اصلي    ۷۰%استاتيکي باقيمانده انتظار داريد به      
 .در اسپن جلو ، مي توانيد مدل کنيد

 
 اي هاي باندل پاره شده اختصاص تعداد ه-۴-۳-۱۲-۷-۲

 - Value" را تعيين کنيد ، بايد تعداد هادي هاي پاره شده را در ستون "Broken Subconductor"اگر 

% #Subconductor" اگر اسپن هاي تحت تاثير داراي يک سيم اند شما قادر به وارد کـردن  .  وارد کنيد
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ثير واقع شده ، داراي چندين هادي فرعي است         اگر اسپن تحت تا   . تنها يک معادل باندل شکسته شده هستيد      
 .، شما مي توانيد يک يا چند هادي باندل پاره شده وارد کنيد 

 ، اين گزينه به آساني بارهايي را که توسط کابل هاي پاره شده به دکل منتقـل مـي                    ۱با مدل سازي بار سطح      
يا کابل هـاي روي     ) باندل(د در اسپن    شود را حذف ميکند ، اما بارهاي کابل هايي که هنوز دست نخورده ان             

  ، کابل يا کابلها هـاي پـاره شـده بطـور     ۴ يا ۳ ، ۲با مدل سازي سطح . سمت ديگر دکل را تغيير نمي دهد      
فيزيکي از مدل حذف مي شوند اما تحيل هاي المان محدود کشش هاي جديدي ، پس از برداشتن يا از بين                     

ه جهت تعيين بارها تنها در يک سمت از دکل انتهايي بـا اسـتفاده از   اين گزين. بردن در سيستم تعيين مي کند     
يک حالت بار جايي است که شما تمام هادي هـاي بانـدل در              :    مي تواند استفاده شود       ۱مدل سازي سطح    

اسپن جلويي را پاره مي کنيد و ديگري جايي است که همه هادي هاي بانـدل را در اسـپن عقـب پـاره مـي                          
نه مي تواند همچنين جهت تعيين با يک هادي شکسته شده در کنار مقره آويز با مـدل سـازي     اين گزي . کنيد  

 استفاده شود اين تحليل ها مي توانند واکنش کششي که تخـت انحـراف طـولي                 ،  ۴ يا   ۳ ، ۲سطحهاي  هادي  
 .مقره بوجود مي آيد را پوشش دهد 

 
 اضافه کردن بار عمودي متمرکز -۴-۳-۱۲-۷-۳

 # - % - Valve"  را تعيين کنيـد ، مـي توانيـد انـدازه بـار را در سـتون       "Add Vertical Load"اگر 

Subconductors"  اين بار به بار عمودي وارد شده از اسپن انتخـاب شـده ، اضـافه خواهـد     .  وارد کنيد
ضـرب ميشـود ، قبـل از آنکـه     )  ۶-۱۲-۳-۴بخـش   ( load factor for vertical loadآن توسط . شد 

اين گزينه و دو گزينه زيـر مـي تواننـد           . مولفه هاي طولي وعرضي تحت تاثير قرار نمي گيرند          . ود  اضافه ش 
 .استفاه شوند ) ۴ تا ۱سطح هاي (براي تمام سطوح مدل سازي سيم 

 
  اضافه سازي يک بار عرضي متمرکز -۴-۳-۱۲-۷-۴

 # - % - Value"ا در ستون را اختصاص دهيد مي توانيد اندازه آن بار ر"Add tranverse load" اگر 

Subconductors"    عمود بر اسپن است(اين بار به بار عرضي حاصل از اسپن انتخاب شده         .  وارد نماييد (
الزم به ذکر است کـه  مولفـه   . قبل از اضافه شدن با ضريب بار براي باد ضرب مي شود            . اضافه خواهد شد    

 .هاي عمودي و طولي تحت تاثير قرار نمي گيرند
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  اضافه کردن بار طولي متمرکز -۴-۳-۱۲-۷-۵
 - Value" را اختصاص دهيد ، مي توانيد اندازه اين بار را در ستون "Add Longitudinal Load" اگر 

% - # Subconductors" اين بار به بار طولي حاصل از اسپن انتخـاب شـده، کـه در مسـير     .  وارد کنيد
در . ل از اضافه شدن با ضريب بار براي کشش ضـرب خواهـد شـد    البته ، قب. اسپن است اضافه خواهد شد   

 .اين حالت مولفه هاي عرضي و عمودي تحت تاثير قرار نمي گيرند
 
  تنظيم ضخامت يخ -۷-۳-۱۲-۷-۶

 را اختصاص دهيد ، ضخامت يخ روي سيم مشخص  شده با مقدار درصدي که "Ice thickness %"اگر 
اين گزينه تنها مي تودنـد  .  وارد کرده ايد تنظيم خواهد شد"Value - % - # Subcondutor"در ستون 

با اين روش نوسان هاي طولي مقره در تمام بنا هـاي            . استفاده شود   ،  ۴ يا   ۳،  ۲سطحهاي  با مدل سازي سيم     
 . طولي غير صفرشان به حساب مي آيدويز و انحراف هاي طولي در تمام نقاط ضميمه با سختيآ

بـراي   صالحيت  جابجايي انحراف هاي طولي مقره را نـدارد ،    ۱ينکه مدل سازي سطح     اين گزينه به خاطر ا    
 استفاده کنيد ، بارهاي طـولي محفـاظتي فراوانـي         ۱اگر اين گزينه را براي سطح       . اين مدل نبايد استفاده شود    

 .بدست خواهيد آورد
 
 )يا عرضي يا طولي( تنظيم بار عمودي -۴-۳-۱۲-۷-۷

 را "Present Vertical Or Transverse or longituernal" خـاص ،   اگـر شـما بـراي يـک اسـپن     
)  ۷-۴شـکل   ( درانتهاي اسـپن انتخـاب شـده        ) طولي يا عرضي  (مشخص کنيد ، عکس العمل هاي عمودي        

مجاور ،  قبل از آنکه باري روي دکـل  "Value - % - # Subcondutors" توسط درصدي که در ستون 
 بصـورت   "Unbalanced"در حاليکه بارگـذاري     . ميکنيد ، تنظيم خواهد شد    پشتيبان برگزيده شود ، وارد      

  "Pattern"گفته شده در باال ،  در دسترس است ،  هيچ روش آساني جهـت ايجـاد بارهـا ، از بارگـذاري                         
شـما مـي توانيـد    " Patterns "براي بار گـذاري  . وجود ندارد ، براي مثال بار يخ در همه اسپان هاي ديگر 

 .ينشي  اسپن هاي منحصر به فرد را با يخ بار گذاري نماييدبطور گز
 
 جدول معيارهاي بارهاي بنا-۴-۳-۱۲-۸ 

 Structure Loads Criteriaهمه داده هاي مورد نياز جهت تعيين درخـت بارگـذاري دکـل در جـدول     
هر حالت که براي  )۴ و ۳روشهاي (  Criteria\Structure Loadکه با  ) ۱۰-۴ و۹-۴و  ۸-۴ شکلهاي( 

 . بار يک خط در جدول وجود دارد ، شامل شده است
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 ۴ و ۳ روش ي بناهاي بار برايحالتها -) ۸-۴ (شکل

 :اطالعات بار عبارتند از 
  خود توضيح:توصيف 

 Weatherاز اطالعات جـدول  (  حالت آب و هوا از ليست ترکيبات موجود باد ، يخ و دما :وضعيت هوا 

Cases . 
، پـس از بـار   RS  ، پس از خـزش  RSبار اوليه . الت کابل زمانيکه بار محاسبه مي شود  ح:وضعيت کابل 

  ، پـس از خـزش   FEباراوليه .   محاسبات انجام شود Level 1 ، اگر از روش اسپان متداول ، RSسنگين 
FE       يا بار سنگين FE              محاسـبات انجـام شـود      )۴و۲،۳سـطحهاي (  ،  اگر از تحليل هـاي المـان محـدود  .

Lnitial RS اغلب انتخاب مي شود . 
   .۲-۱۲-۳-۴ فهرست انتخاب از هشت دستورالعمل توصيف شده در بخش :حالت بار

اين گزينه هـا فقـط   .  تعيين شده است ۷. ۳. ۸ و ۷. ۳. ۷کل هاي    در ش  دجهت با  :WBجهت باد نيمساز ،     
 . است نياز انتخاب شده باشد ، "-B1" يا "+B1"اگر مسير باد بصورت 

  ، ضريب بار LFT ، ضريب بار کشش سيم   LFW ضريب بار باد سيم،         :LFVريب بار عمودي سيم     ض
 و  ۴-۱۲-۳-۷ و   ۳-۱۲-۳-۷    ، ضرايب بار مورد استفاده در معادالت مختلف بخش هاي           LFSوزن دکل ،    
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ــتند ۷-۳-۱۲-۵ ــزارش     .  هســ ــد در گــ ــده انــ ــت شــ ــه ليســ ــيم کــ ــن ســ ــاي ايــ ــا ،بارهــ  بــ
 : شامل اين ضرايب بار مي باشند بدست ميآيند و Structure\Load\Reportانتخاب

 Import را   P-C داريد الزم است وقتي که مدلهاي قديمي         P-C اين ضريب بوسيله     :ضريب سطح بار بنا     
اين فاکتور جهت نمايش ضريب پاسخ تند بار دکل که به صورت دستي             ) ۷ قديميتر از نسخه هاي   . (مي کنيد 

 -EN 5.341-3-9: 2003 UKبـراي مصـرف کننـده هـاي مـدل بـاد        .وارد شده است استفاده مي شود

NNA" اين ضريب براي وارد نمودن فاکتور ، K-comاستفاده مي شود . 
ايـن  .  نام روش يا کد طراحي جهت محاسـبه بـار بـاد روي سـطوح در معـرض يـک بنـا                :مدل بار باد بنا     

 PLSS-POLE يـا    Towerبرنامه هاي دکـل      استفاده نمي شود اما زماني که با         پي ال اس کد   اطالعات با   
. مورد نياز مي شود فرستاده مي شود ۳-۱-۲-۴ موجود در بخشCDs , GRF s T Kzبراي تعين ضريب 

 :براي اطالعات بيشتر در خصوص  کدهاي طراحي پشتيباني شده به اين آدرس مراجعه کنيد 
WWW.Powline .com/Product/Version7-Loads.pdf  

 

 
 ۴ و ۳ ي روشهاي بناهاي بار برايحالتها -) ۹-۴ (شکل

-PLS و   Tower  ضخامت هاي يخ يکسان روي عضوهاي بناي مـدل            :ضخامت يخ بنا و چگالي يخ بنا        

POLE         کدهاي طراحي بسيار کمي جهت اعمال يخ به اعضاي دکـل  .  و مطابق با چگالي ، قرار گرفته است
 . مورد نياز است 
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ايـن  . اسـتفاده شـده اسـت        ۶-۱۲-۳-۴حکام بصورت ذکر شده در بخش        ده فاکتور است   : ضرايب استحکام 
تاده مـي شـود بقيـه ي     فرسـ PLS-POLE و Tower استفاده نمي شـود امـا بـه         پي ال اس کد   ضرايب با   
 .  به بارگذاري نامتعادل اعمال مي گردد۷-۱۲-۳-۴بصورت بخش )  ۹-۴شکل( اطالعات 

 

 
 ۴ و ۳ش  روي بناهاي بار برايحالتها -) ۹-۴ (شکل

 مي توانيد تنظيمات موجود در ستونهاي زير را براي همه بنا ها ، يا تنها براي بنا                  :انواع بنا ها جهت کاربرد      
 مـدل  PLS-POLE , TOWERيا تنها براي بنا هايي کـه بـا   ( ثابت يا تنها براي بنا هاي مماس -هاي ته

 . ض شده حداقل يک ست اتصال انتهايي دارند ثابت آنهايي اند که فر-بنا هاي ته. ، انتخاب نمائيد ) شده 
را انتخـاب  ) بـراي نـه   (N اگر نمي خواهيد هيچ تنظيمي را به بارهاي سيم اعمال کنيد :تنظيم بارهاي کابل  

اگر هر  . که قرار دادي است که تمام ستونهايي را که نياز به در نظر گرفتن ندارد خاکستري خواهد کرد                 . کنيد
در ايـن حالـت ،   . را انتخـاب کنيـد  ) براي بله (Yي سيمهاي دست نخوره مي خواهيد      تنظيمي را براي بارها   

 را اختصاص داده ايـد ،       ۷-۱۲-۳-۴قادر به دستيابي ده تنظيم از سه ستون اي که تنظيمات موجود در بخش               
 : در يک يا چند ست از سه ستون داده هاي زير را وارد کنيد . خواهيد شد 

 ):ها(م يست، اسپان و فاز س
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"Back Spans"را جهت اعمال تنظيمات براي همه سيمها در اسپن هاي عقب  استفاده نمائيد . "Ahead 

Spans"  را جهت اعمال تنظيمات همه سيمها در اسپن هاي جلو انتخاب کنيـد  ."i: j: Back"  يـا "i: j: 

Ahead"        را جهت اعمال تنظيمات تنها براي J        شـما مـي    .  نمائيـد     امين سيم در اسپن عقب و جلو انتخاب
 . ست مختلف اعمال نمائيد۶۰ فاز از ۳توانيد تنظيمات را به هر يک از 

 ۷-۱۲-۳-۴ تا ۱-۷-۱۲-۳-۴ جهت اجراء يکي از روشهاي تنظيم موجود در بخش :فرمان 
"% HorizButal Tension . # Broken Subconctor . Add Vertical load.Add 
Transverse Load , Add Longitudinal load , % ICE thickness, % Vertical load , % 

Transverse Load or % Longitudinal load" 
 .را انتخاب کنيد

 :هاديهاي فرعي # يا   % ،مقدار
-۷-۱۲-۳-۴ تـا  ۳-۷-۱۲-۳-۴بخش هـاي  (، مقداري از بار اضافي اي است که شما اختصاص داده ايد  اين

-۱۲-۳-۴بخش هاي   (خواهيد به يک کميت مخصوص اعمال  شود         يا آن درصد تنظيماتي است که مي      ) .  ۵
 و درصـد    ۱سـطح   درصد کشش قابل دسـترس تنهـا بـا          ):  را ببينيد    ۷-۷-۱۲-۳-۷ و   ۴-۳-۱۲-۷-۶ ،     ۷-۱

يا آن تعداد هادي هاي باندل پاره شده مي باشـد         . قابل دسترس ميباشند   ۴ تا   ۲سطحهاي  ضخامت يخ تنها با     
 ).۲-۷-۱۲-۳-۴بخش ( 
 رايط براي بررسي فواصل عموديش -۴-۳-۱۳

سـر راسـت تـرين روش ، روش گرافيکـي     . فواصل عمودي به دو روش متفاوت مي توانند بررسـي شـوند     
و )  ۳-۶-۴-۲بخـش   (فازها براي ترکيب دلخواهي از حاالت آب و هوا و کابل نمايش داده شده اند                . است  

 تخلفي با چشم مـي توانـد   هر. ش داده شده است نماي ) ۱۲-۱۰-۳بخش  (خط فاصله ، براي ولتاژ دلخواهي       
 و کليـک نمـودن   Terrain/Clearance،  با استفاده از تابع      روش ديگر بررسي فواصل عمودي    . ديده شود 

 افقـي و  ،اين تابع فواصـل عمـودي   .  مانع بخصوص صورت مي پذيرد  ي  زمين و يا نقطه     ي روي يک نقطه  
 مانع نسبت به هـر فـاز از هـر مـدار بـراي ترکيـب آب و هـوا و        مجموع را از نقطه انتخاب شده يا از باالي    

ايـن  .  اختصاص يافته ، محاسبه مي نمايـد Criteria/Vertical clearancesوضعيت کابلي که در منوي 
 وارد شـده  Feature codes tableتابع همچنين تخطي فاصله مستقر در ولتاژ و نيازمنديهايي که در کادر 

 مجاز به اختصاص چند ترکيب ، جهت محاسبات فاصله افقي مورد نظـر ، بـراي   و است را گزارش مي دهد   
) پس از لغـزش يـا پـس از بـار          ( هاديهاي باسخ يا هاديهاي بدون روکش داغ براي وضعيت کشش حداکثر            

فواصل مجاز عمودي ، قسمتهايي از محدوديت هاي استفاده شده در فرايند هاي برجگـذاري بهينـه ،    . است  
 .هستند 

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



 ۵۱

  شرايط براي بررسي نمودن فواصل افقي-۴-۳-۱۴
 ، براي بررسي فواصل افقـي نيـز، بـه ازاء    ۱۲-۳-۴ نشان داده شده  در بخش Terrain Clearancesتابع 

 ، اسـتفاده مـي   Criterai/Horizontal Clearancesترکيبي از حاالت هوا و کابل تعيين شده در منـوي  
 با روش معيني باد را به اسپن بصورت عمود به هر دو جهت اعمال               پي ال اس کد   براي اين ترکيبات ،     . شود

 . اسپن به دو جهت منحرف مي گردد.مي کند
  موقعيت ها جهت بررسي فواصل بين کابل ها-۴-۳-۱۵

 بصـورت مقـادير مختصـر جهـت     Criteria/phase clearancesدو ترکيب هوا  وکابل موجود در منوي 
هاي هر دو ست در يک اسپن انتخاب شده يا در دو اسپن متقاطع استفاده               محاسبات حداقل فاصله بين کابل      

.  دو سِِِت کابل هر کدام با ِسه فاز ، در اسپن هاي متقاطع را نشان مي دهـد         ۱۰-۴براي مثال شکل    . شده اند   
حد اقـل فاصـله   .  قابل انجام استSections / Clearancesانتخاب اين دو ِست ، حاالت هوا و کابل با 

 . نمايش داده شده اند۱۰-۴اي گزارش شده اند و موقعيت هايشان با اتيکت هايي بصورت شکل ه
 

 
 حداقل فاصله ي بين کابلها -) ۱۰-۴(شکل 

براي محاسبهء فاصلهء بين ِست     . همانند ِست يکسان ، مجاز ميباشد        ۱۰-۴ در شکل    B و   Aانتخاب ِستهاي   
ند استفاده شود ، براي مثال يک فاز بارگذاري شده بـا يـخ و           هاي يکسان براي دو وضعيت هواي مجزّا ميتوا       

 .بدون فاصله در زير فاز بدون بار است 
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  موقعيت ها براي ترسيم بيضي گالوپينگ-۴-۳-۱۶
 مي تواند بيضي هاي گالوپينگ تک حلقه اي و دو حلقه اي روش هـاي تجربـي يـک هـادي                      پي ال اس کد   

 شبيه سـازي مـي شـود ،    Rea Bulletin W24E – 200 ( REA, 1992): نگ را که با توجه به يگالوپ
 .ترسيم کند

 

 
  گالوپونگيضبي -) ۱۱-۴(شکل

پارامترهايي که موقعيت . همچنين مي تواند نزديکترين فواصل بين اين بيضي ها و تقاطع آنها را تعيين نمايد           
، زاويـه انحـراف اسـپن        "SAG"طـول   : عبارتند از ) ۷. ۳-۱۲شکل  (و هندسه يک بيضي را تعيين مي کند         

"SSW"  و فاصـله "B"  محورهـاي "MAJOR " ,  "MINOR"     بيضـي و طبيعـت انحـراف بيضـي  
"ESW"  معـادالت  پـي ال اس کـد   از حالت عمودي براي بيضي هاي تک حلقـه اي REA Bulletin را 

 .استفاده مي کند ) طول ها بر حسب متر اند(جهت تعيين مقادير عددي پارامترهاي بيضي 

                                                                                           ESW = SSW/2)۷ـ۲۲(
  Sag + 0.3048                                                                 × MAJOR = 1.25)۷ــ ۲۳(
  MAJOR                                                                            × MINOR= 0.4)۷ـ۲۴(
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 ۵۳

  sag×B = 0/25                                                                       )                   ۷ـ۲۵ (
 :  معادالت زير نتيجه مي شود۷ ـ ۲۵ تا ۷ ـ ۲۳براي بيضي هاي دو حلقه اي با جايگزيني معادالت 

)۲۶-۷  (                                  MAJOR =SQRT[{3A/8}{L+8sag2/3L)2A}]+0.3048 
  SQRT[MAJOR – 0.3048]                                            × MINOR = 1.104) ۷ــ ۲۷(
  MAJOR× B= 0.2                                                                          )            ۷ـ۲۸(

 .است A= SQRT [(L/2)2 + SAG2] طول اسپن  و  l=: که
.  انجـام مـي شـود      Section\gallopingترسيم بيضي هاي گالوپينگ و تعيين فواصل بين آنهـا بـا فرمـان               

 انجـام مـي     Criteria\gallopingمحاسبات براي ترکيبي از هوا و شرايط کابل اختصاص يافته در منـوي              
 بـاد ، و  ) ايـنچ ۰,۵( پاسکال، ۹۸,۵ يخ ،  سانتيمتر۱,۲۷ ، يک ترکيبي از REA Bulltingه با توجه ب. شود 

، بايستي براي محاسبه وضـعيت مقـره و زاويـه انحـراف             ) درجه فارنهايت  ۳۲(دماي صفر درجه سانتي گراد      
انتي گراد  و بدون باد و دماي صفر درجه س    ) اينچ ۰,۵ ( يخ سانتيمترترکيب ديگر   .  اختصاص يابد    sswاسپن  

 . اختصاص يافته است(SAG)براي اسپن )  درجه فارنهايت۳۲(
ي بـار،روي مقـره هـاي    )يـا انحرافهـا  (جهت بررسي نوسانهاي مقره آويز و شيب ها          شرايط-۴-۳-۱۷

 دوقسمتي
در نقطـه   ) ۱۳-۴ در شـکل   LA( يا شـيب هـاي بـار        ) ۱۲-۴ در شکل    SA( انحرافات جانبي در مقره آويز      

و قسمتي مي تواند براي سه ترکيب جداگانه از آب و هوا و وضـعيت کابـل مـي توانـد                     مشترک مقره هاي د   
اين تابع نتايج را با مقادير .  انجام مي شود Structure cheekکه به صورت قسمتي از تابع . محاسبه شود 

 .مجازي که در فايل دکِل مشابه ، توصيف شده است مقايسه مي کند 
 

 
 نوسان مقره -) ۱۲-۴ (شکل
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حدود انحراف مقره يا حدود زاويه باِر قسمتي از محدوديت مورد استفاده از پروسـه ي بـرج گـذاري بهينـه           
 خودکار مي باشد 

 

 
 مقره هاي دوبخشي -) ۱۳-۴ (شکل

براي هر مداري که توسط يک مقره ي آويز پشتيباني شده، فايل دکل، انحرافات مجاز براي سـه وضـعيت را         
يـک حـداقل و حـداکثر    . ه هاي دو قسمتي ، فايل شامل زواياي بار مجاز مي باشد       براي مقر . شامل مي شود    

از ) LAيـا زوايـه بـار        ( SAزوايـه انحـراف     . انحراف مجاز يا زاويه ي بار براي هر وضعيت ، وجود دارد           
در جهت تقاطع از دکل بصورت نشان داده شده در شـکل           ) بار(حالت عمودي اندازه گيري شده و اگر مقره         

مقادير مجاز جبري اند و بهتـر اسـت پيـروي کنـيم از عالمـت      .  حرکت کند مثبت است ۱۳-۴ و   ۱۲-۴ هاي
توجه کنيد که حداکثر انحراف همه چنانکه معني مـي دهـد          ). ۱۴-۴ و   ۱۳-۴ و   ۱۲-۴شکل هاي   (قراردادي  

 . پايين ترين نقطه دورترين نقطه در جهت عرض دکل است تعيين شده است
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 ريم هاي نامتقارنف -) ۱۴-۴ (شکل

. شما نياز به تعيين اين شرايط را براي هر کدام از انحرافهاي مجاز يا اعمال کردن زوايـاي بـار داريـد          
 :يک تنظيم ممکن عبارت است از 

کدام حالت که خط اکثر مواقع ان حالت را دارد .  وضعيت روزانه ، بدون باد و با دماي متوسط :حالت يک  
. ت که غالب زماني که يک موج ولتاژ جدي اتفـاق مـي افتـد بيشـترين احتمـال را دارد                    و بنابراين حالتي اس   

جهت دوري از صاعقه تحت اين حالت ، ممکن است بيشترين مقادير محدود کننده انحراف مجاز اختصاص 
 .يابد

ي به خاطر دماي سرد، وضعيتي است تحت اينکه کدام بـار عمـود            .  وضعيت سرد يا باد متوسط       حالت دو ،  
. ممکن است جهت جلوگيري از يک انحراف مقره قابل توجه، بسيار کوچک باشد، حتي تحت بـاد متوسـط                  

بخاطر احتمال وقوع يک ضربه ولتاژ جدي تحت وضعيت سرد به شدت ولتاژ در هر زمان اتفـاقي نيسـت ،                     
  .ممکن است مقادير محدودساز کمتري از انحراف هاي مجاز نسبت به حالت يک اختصاص يابد 

احتمال حادث شدن همزمان با ضربه ي ولتاژ        . بادهاي شديد نادر مي باشند    .  وضعيت باد شديد     :حالت سه   
بسيار کمتر است، از اين رو ممکن است براي سست کردن اين نيازمنـدي هـاي انحـراف  هـر چـه بيشـتر،                         

 .مناسب باشد 
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ابـل و هـوا کـه بـه سـه       جهت توصيف ترکيبي از وضـعيت هـاي ک  Criteria/Insulator Swingمنوي 
ايـن رونـد بـا تـابع     . وضعيتي که براي بهبود مقادير مجاز در مدل کردن بنا استفاده شده اند ؛ استفاده گـردد      

Structures/cheek     نسبت به مقادير مجاز متناظر طي رونـد  ) يا زوايه شيب(  براي مقايسه انحراف واقعي
محاسـبه  . هر دو جهت اعمال ميکند ، استفاده مـي شـود   باد را بصورت عمود به دکل ، در       " خاصي که مرتبا  

از اين محاسـبات ، کـوچکترين و        . انحراف براي هر وضعيت هواي اختصاص يافته ، دوبار انجام مي پذيرد             
زاويه نوسـان واقعـي   . بزرگترين مقادير براي مقايسه با حداقل و حداکثر مقادير مجاز ، نگاه داشته  مي شود             

SAتوسط معادله زير تعيين مي شود )  ۱۲-۴شکل ( آويز  ، براي يک مقره. 
 SA = TANGENT-1[(T + TINS/2)/(V + Vcw+Vins/2)]                             )        ۲۹ـ۷(

T :      بار عرضي هادي ؛V :        بار عمودي هادي ؛Vcw :     وزِن  وزنه ي تعادل انتخابي  ؛Vins :   وزن مقـره
 رهبار باد روي مق : Tins؛ 

 . با معادله زير تعيين شده است ،بخشي ، زاويه بار-براي مقره هاي دو
)۷-۳۰                              (                                   LA = TANGENT -1 [(T)/(V+Vcw)] 

 سبه شـده ،  توجه کنيد که سطح باد و وزِن هر بخشي از مقره  تاثيري در زاويه محا)  ۳۰-۷(بايد در معادله 

LA ندارد ،. 
  بنا هاي با مقره هاي آويز در زواياي خط-۴-۳-۱۷-۱

 ، شـما  روش اولبـا  . دو روش براي بررسي بنا هاي نامتقارن با مقره هاي آويز در زواياي خط وجـود دارد   
ت اسـتفاده  يکي بناي راستگرد جهـ ) :  نياز به دو فايل بناي مجزا داريدi.e( نياز به دو مدل بناي مجزا داريد    

مثالي از اين دو بنا درقسـمت       .  در زواياي خط مثبت و يک بناي چپگرد براي استفاده در زواياي خط منفي               
يـا  (  ، تنها نياز به مـدل کـردن بنـاي راسـتگرد     روش دومبا .  نشان داده شده است ۱۴-۴سمت چپ شکل    

را  بـدون  ) بناي راستگرد(، اين روش تکي    شما مي توانيد    .  )يک فايل بنا است     تنها نياز به    (داريد  ) چپگرد  
 درجه اي آن حول محـور عمـودي اش ، در زوايـاي خـط     ۱۸۰چرخش در زواياي خط مثبت ، و چرخش         

 . منفي استفاده نماييد
روش دوم را توصيه ميکنيم، با اين که ممکن است که نياز به ترانسپوز نمودن بعضي فازها بصـورت          " ما قويا 

 .تفاوت بين اين دو روش در زير بيشتر بحث شده است . باشد دستي ، وجود داشته 
  دو دکل نامتقارن متفاوت ازاستفاده کردن

اگر يک بنا ، بدون هيچ چرخشي در محور عرضي اش ، در امتداد خط قرار گرفتـه باشـد هميشـه در مسـير               
) يـا موقعيـت   (ه  همچنان که روي خط ، به سمت افـزايش جايگـا          (  آفست هاي مثبِت خط متمايل مي شود        

، بنـابراين بـدون چـرخش بنـاي موجـود در            )پيشروي مي کنيد ، آفست هاي مثبت ، سمت راست مي باشد           
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مي تواند در نقطه يـک مسـير بـا  زاويـه مثبـت خـط ،           ) دکل راست گرد   ( ۱۴-۴سمت چپ و باالي شکل      
 منفي خط ، مي تواند      در زاويه ) چپگرددکل   (۱۴-۴استفاده شود ، در حالي که در سمت چپ و پايين شکل             

 :براي دکل راست گرد عبارت باشند از) به درجه(اگر انحرافات مجاز . استفاده شود 
Condition 1:    SAmin = 20           SAmax = 40 
Condition 2:    SAmin = 15           SAmax = 50 
Condition 3:    SAmin = 10           SAmax = 60 

 :از براي بناي چپگرد بشرح زير ميباشند آن انحراف هاي مج

Condition 1:     SAmin = -40        SAmax = -20 
Condition 2:     SAmin = -50        SAmax = -15 
Condition 3:     SAmin = -60        SAmax = -10 

  :  استفاده از يک دکل نامتقارن
نگاه مي کنيد ، متوجه خواهيد شـد   ۱۴-۴ سمت چپ شکل    وقتي از نزديک به دو دکل نشان داده شده در       

اگر قاب راستگرد را حول خط مرکزي اش بچرخانيد ، شبيه به قاب چپگـرد               . که تقريباً مشابه به هم هستند       
بنابراين ، اگـر شـما قـاب  راسـتگرد را     . معکوس اند ) شماره هاي باالي قالب ها   (است ، بجز اين که فازها       

 را ترانسپوز کنيد ، در غير اينصـورت ، فازهـاي بيرونـي در اسـپن هـاي                 ۳ و   ۱قاط اتصال   بچرخانيد ، بايد ن   
 . آمده است ۱-۳-۷ترانسپوز کردن فازها در بخش . مجاور از روي هم عبور ميکنند 

و برج گذاري بهينه را استفاده مي کنيد الگوريتم         ) راستگرد يا چپگرد  ( اگر تنها يک مدل دکل نامتقارن داريد        
 :  استفاده ميشود زير

 است دکل يک بناي چرخش به       SAminبزرگتر از مقدار مطلق     )  ۱۴-۴شکل   ( SAmaxـ اگر مقادير مطلق     ۱
ـ بنـا هـاي   ۲. راست را شناسايي مي کند ، در غير اينصوت ، يک بناي چرخش به چپ را شناسايي مي کند                

 درجه چرخانده ميشوند ،     ۱۸۰نفي ، آنها    در زواياي خط م   . راستگرد در زواياي خط مثبت استفاده مي شوند         
    . تبديل ميشوند Smax به Smin– و Smin به Smax-و
  گزارش اسپن هاي وزن و باد-۴-۳-۱۸

 يک گزارش کامل ، شامل اسـپن هـاي وزِن بنـا    Wind & Weight Spansشما مي توانيد توسط فرمان 
ا و شرايط کابل ، همچنـان کـه در جـدول            هاي مشخص شده ، به ازاء ترکيب هاي زيادي از حالت هاي هو            

 .   اينتر کنيد ، ايجاد کنيد Ceiteria/Wind & Weight Spanگزارش 
  زواياي انحراف و ماکزيمم آفسِت سيم -۴-۳-۱۹
 براي بررسي زواياي انحراف و Line\Report\Departure Angle and Offsets Reportفرمان  .۱

بـراي محـدوده اي از بنـا هـا ، بـه ازاي               )  هـا    Offsets بوسـيله    اندازه گيري شده  ( حداکثر فشارهاي سيم    
 ، اسـتفاده  Criteria\Departure Anglesترکيب هايي از شرايط هوا و کابل اختصاص يافتـه در منـوي   
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 طي روش معيني بار عمودي را در هر دو جهـت بـه اسـپن               پي ال اس کد   براي اين ترکيب ها ،      . شده است   
 . در دو جهت مخالف منحرف مي شود اين اسپن . وارد ميکند 

  محدودالمانداده مدلسازي -۴-۳-۲۰
 Criteria\Saps Finite  اجـراي فرمـان    اسـتفاده کـرده ايـد بـا     ۴ يـا ۳، ۲سـطحهاي  مدل سـازي   ازاگر

Element Sag-Tension     بايـد اطالعـات را در کـادر محـاوره اي SAPS Finite Element sag-

Tensionوارد نماييد . 
 پيش فرض سيم  دما و وضعيت-۴-۳-۲۱

توضيح داده شده اند که   در همين کادرDefault wire Temperature and Conditionداده هاي کادر
 . به آن مي رسيد Criteria\Default wire Temperature and Conditionبا 
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 کامل۱۳۵از صفحه "دقيقا
  پنجمفصل

 بناها
 يعموم-۵-۱
 روي مـدل زمـين      توانديجاد بنا است، که م    ي ا يي ال اس کد توانا    يمنحصر بفرد و قدرتمند پ    ک مشخصه ي    ي

 از چهـار    ي ال اس کد بطـور جـار       يپ.رد، جابجا شود و حذف شود     ي قرار بگ  بوسيله ي کليک کردن با موس     
 .کندي ميباني استحکام بنا پشتي بررسيروش متفاوت برا

ـ  وابسته به نوع و ارتفاع بنـا را در           يکي و مکان  ين اطالعات هندس  يل بنا همه ا   يفا متمرکـز    واحـد   مکـان  کي
 .شودي شامل مزي نگر رايل بنا اطالعات مقره ها و اجزاء مختلف ديفا .کنديم
 هندسه ي نوک بنا-۵-۲

ا حذف ي ، اضافه،ک بناي ، اگري سه بعديدر نمامشهود  ، هر اسپان هر نقطه در هر کابل در      يتهايبرطبق موقع 
، و مکـان نقـاط   )کلمپها و مقره هـا  ( هر اسپان يدر انتهان بنا ي ايزات متصل به کابلها  ي تجه عاداب د،يبا،  شود

 .ف شوديزات به بنا، تعرين تجهيوست ايپ
ن بنا و مقره ها ينقاط اتصال اا تاور ، ي ال اس پل ي پيجاد شده توسط برنامه هاي ا۴ روشي بناي مدلهايبرا

 مـدل بطـور     يشان نسبت به مبنـا    يتهاين موقع يبنا برا  .شونديم ييناسان مدل، ش  ي ا  از ساختمان  يجزئبصورت  
 .شودين مييخودکار تع

کلمپها و  (وست  يزات پ ي تجه ي هندس يتهاي نقاط اتصال بنا و خصوص     يتهاي ، موقع  ۳اي ۲،  ۱ روش ي بناها يبرا
ندسـه ي نـوک     وست ه يزات پ يوست و تجه  ين نقاط پ  يا" کال . شوند فيعرد ت ي بنا، با  ينسبت به مبنا  ) مقره ها 

مربع ها مثلث ها و ( شامل نقاط اتصال بنا ۱-۵ مثال، هندسه ي نوک دکل در شکل     ي برا .دهنديرا شکل م  بنا  
 ي مدار سمت چپ و مقره هايز براي آوين، مقره هاي زميمهاي سيکلمپها برا(زات وابسته يو تجه) ره ها يدا
 .باشندي مدار سمت راست ، مينگ براياستر-يو
 تنشن ها -ن سکش-۵-۲-۱  
بايد قادر باشدکه شروع و پايان هر بخشش کشش از اطالعات فايل هـاي بنـا را شناسـايي      پي ال اس کد  

اسـت  ) انتهاي بخـش    ( ثابت  -اين با بررسي ساده اي  در خصوص اينکه يک نقطه ضميمه ويژه ي ته              . کند  
انتهـاي بخـش   "  ، مشخّصـا V- Stringنقاط اتصال مقره هاي آويز ، دوقسمتي و . يا خير، فراهم شده است

نقـاط  . نقاط اتصال مقره هاي کششي ، انتهاي بخش اند ، مگر اينکه دکل بسيار انعطاف پـذير باشـد                  . نيستند
اين به رأي مهندسي    . اتصال کلمپ ها و مقره هاي ميله اي ممکن است انتهاي بخش ، باشند يا اينکه نباشند                

يا در هرطرِف يـک کلمـپ،   ( يک مقره ي ميله اي انعطاف پذير    براي مثال کشش در هر طرِف       . بستگي دارد 
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فرض شوند، به همين ) levels 2,3يا4(يا وابسته ) level  1 (ممکن است معادل ، ) درنوک يک تيرچوبي 
و بنـاي نگهدارنـده سـخت هسـتند ،        ) يا کلمـپ  ( ميله اي    يهرچند ، اگر مقره     . خاطر انتهاي بخش نيستند     

 را استفاده مي کنيد ، مي توانيـد          ۱ سطح   قدري مستقل اند و شما زماني که مدلينگ       کشش ، در سمت ديگر      
 جهت درنظرگرفتن سفتي نقطه اتصال جهـت  ۴ يا ۳ ، ۲سطح  توانايي مدلينگ . بخش فرض نمائيد -انتهاي

  ، که تنها مي تواند محل هايي در موقعيتهايي که يـک نقطـه ي اتصـا يـا                  ۱سطح   مدلسازي بهتري نسبت به   
 . ثابت بکار ميرود ،  ارائه مي دهد " آزاد براي حرکت ، و يا  کامال" کامال

بايد شامل يک حداقل اطالعات هندسي باال شود   ال اس کديپ  بطورخالصه ، هرمدل بناي مورد استفاده در
 :، که براي هرست کابل عبارتست از 

 خصوصيات مقره وکلمپ ها ) ۱
  ، زماني که کلمپ ها ومقره ها متصل شده اند  موقعيت روي بنا ، نسبت به پايه اش) ۲
خواه اين نقاط اتصال کابل ها ، به کلمپ ها و يا به مقـره هـا متصـل شـوند ، در هردوحالـت ،  انتهـاي                          ) ۳

 . سکشن ها هستند -تنشن
،   ميگيردميکند که ، وقتي روي زمين قرار با آن اطالعات ، دکل مي تواند بصورت يک شيء  سه بعدي رفتار             

 .  طور کامل ، موقعيت هاي سه بعدي و طبيعت نقاط پشتيبانِي هرکابل در هر اسپن ، تعريف خواهد شد ب
  استحکام بنا-۵-۳

روش بخصوصي که بايد    . وجود دارد    پي ال اس کد        چهار روش متفاوت جهت تعيين استحکام يک بنا در        
ني که بنايي  ازکتابخانه قابـل دسـترس بناهـا    بنابراين ، زما. استفاده گردد در فايل دکل اختصاص يافته است       

انتخاب مي شود ، دراين روش باِد کلّي که جهت بررسي استحکام ، قبال توصيف شده است ، تحليل خواهد               
 .شد 

 ) ۱روش (روش اسپن هاي مجاز اساسي -۵-۳-۱
دماتي  ، ساده ترين روش است که براي برجگذاري دستي قديمي استفاده شـده اسـت کـه روي مقـ                    ۱روش  

 ،  Hsدريـک دکـل ،  ) ياافقي(اسپن باد واقعي . ترين مفاهيم اسپن هاي باد و زمين مجاز و واقعي تکيه دارد 
 VS، ) يـاعمودي (اسپن وزن واقعي . متوسط طول هاِي وتِرقوِس اسپن ، به سمت چپ و راست دکل است      

قطه پائيِن اسـپِن سـمت راسـت ، مـي     معادل با فاصله افقي بين نقطه پائين در اسپِن سمت چپ به ن " ، تقريبا 
از آنجائي که موقعيت هاي نقـاط پـائين تحـت           . نقاط پائين مي توانند درون يا بيروِن اسپن ها باشند           . باشد  

شرايط هوا وکابل متفاوت جابجا مي شوند ، اسپن عمودي بايد مرجعي جهت ترکيبي از شرايط هـوا وکابـل         
هادي بدون روکش   تحـت  ) ۱ت کابل و هوا ، که گفته مي شود، براي هر کدام از چند وضعي     . تعريف شود   

 هـادي پوشـيده از يـخ ، حـداقل وحـداکثر             )٣سـرماخوردن هـادي بـدون روکـش و          ) ۲باد خيلي شـديد       
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مقاديرمجازاسپن هاي وزن و باد اي که بايستي به عبارتي جهـت اجتنـاب از نقـض اسـتحکام دکـل وجـود                       
 .دارند 

 

 
  )۱روش( نواحي مجاز براي اسپانهاي باد و وزن  -) ۲-۵ (شکل

  Hs max، Vsmax1مقاديرمجاز  ، براي محدوده اي از زواياي خط ، پي ال اس کد  در۱ اجراي واقعي روش 
Vs max2  و Vsmax3 و Vsminحداکثراسـپن  ) ۲حداکثِراسپِن باد )  توصيف شده در فايل بنا ، بترتيب براي ا

) ۵، و   ۳حداکثراسپِن وزن براي وضـعيت  ) ۴ ،  ۲اکثراسپن وزن براي وضعيتحد) ۳ ، ۱وزن براي وضعيت  
 .حداقل اسپن وزن ، بدون توجه به وضعيت 

 : عبارتند از۳و۲و۱ تصميمات نوعي جهت وضعيت هاي
باد شديد بدون يخ ، سرماي شديد بدون باد ويخ ، يخ شديد يا باد شديد بدون يخ ، سرماي شديد بدون باد                       

 ، باد شديد بـدون يـخ ، يـخ سـنگين بـا بـاد       NESCيا وضعيت متوسط NESC يت سنگين و يخ و وضع
اسـتفاده کنيـد بـراي      )  بـار    ۳ يـا  ۲(در حقيقت ، مي توانيد از وضعيتي يکسان ، چندين بار             .ضعيف و غيره    

اگر ترکيب هاي اسپن هاي وزن و       . ، سرماي خيلي شديد بدون باد و بدون يخ         nescوضعيت سنگين   : مثال  
. تفاق بيفتد، استحکام بنا کافي اسـت         ا ۲-۵باد براي سه وضعيت مشابه به نواحي سايه دار شده متناظِر شکل           

مسـتقر روي   جهت مقايسه بـا مقاديرمجـاز   پي ال اس کد   اسپن هاي واقعي وزن و باد محاسبه شده توسط            
حالتي از برجگذاري بهينـه،   کابل ها در سنگين ترين ِسِت کابل ، يا روي کابل هاي يک ِست طراحي شده در          

 .محاسبه مي شوند 
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 ۶۲

، حداکثراسپن هاي وزن مجاز به ازاي شرايطي با مقداري يخ ، کمتر از مقادير مجاز بـراي هاديهـاي                    " عموما
بعالوه ، اسپن هـاي وزن واقعـي بـه           .، هستند ) باد شديد روي هاديهاي بدون روکش يا سرما       (بدون روکش   

ايـن يکـي ازداليلـي      . سبت به آنها تحت حاالت هادي بدون روکش کوتاهترنـد           ازاي حالتي با يخ ، عموما ن      
است که ، اجازه استفاده از سه مقدار مجزاي اسپن وزن مجاز ، را ، در عوض يک نوع تکي معتبر براي تمام                       

 .حاالت بار ممکن، را مي دهيم 
اينکه اسپن هاي وزن و باد مجاز وجود دارد ، جدي ترين آنها واقعي شدن  ۱ کوتاه براي روش ريمسچندين 

کابل ، تعداد ، نـوع       بلکه آنها به معيارتنهايي ، شرايط     : براي يک بنا ، خواص ذاتي اين بناي واحد نمي باشد            
اگـر يـک طـراح يـک        . همه ي کابل هاي متصل شده مي باشـند          ) براي بنا هاي گوشه     ( وکشش مکانيکِي     

يا معيار طراحي هوا را تغييردهد ، مقادير اسپن مجاز خيلي معتبـر             هادي را به اندازه متفاوتي آپ گريت کند         
. به همين خاطر درآپ گريت ارزيابي پروژه هـا و ، روش اسـپن هـاي مجـاز مرغـوب نيسـت         . نمي باشند   

مشکل ديگر روش اسپن هاي وزن و باد مجاز اساسي ، اين است که واکنش هاي ممکـن بـين اسـپن هـاي                        
براي مثال ، يک تير که اسپن وزن کوتاهي را پشتيباني مي کند ، اسـپن بـاد مجـاز                    . مجاز را ناديده مي گيرد      

اختالفي که اغلب بخـاطر     . بزرگتري ، نسبت به زمانيکه حداکثر اسپن وزن طراحي را ساپورت ميکند ، دارد               
ذاتـي  درصد تجاوز کند ، باعث ميشود که بعضي از ظرفيتهـاي          ۱۰ سبب مي شود ، مي تواند از       P-Deltaاثر  

 . استفاده کرد ۲جهت سود جستن از واکنش اسپن هاي مجاز ميتوان از روش . مسلّط شود 
 )۲روش (روش دياگرام واکنشي اسپن هاي مجاز  -۵-۳-۲

 ، يک دياگرام برهم کنش ، بين اسپن هاي وزن وباد مجاز ، براي ترکيبات مشخصـي از وضـعيت                     ۲با روش   
يک دياگرام واکنشي مجاز ، براي ترکيب هوا وکابـل          ۳-۵شکل  مثال، براي. هاي کابل و هوا ، ترسيم ميشود        

 .ارائه شده نشان مي دهد
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 و وزن  بادي برهمکنش اسپانها۳-۵شکل 

که اگر ترکيباتشان در اين دياگرام تعـاملي        .اسپانهاي باد و وزن واقعي ، متناظر با اين وضعيت محاسبه ميشود           
 .کل براي اين وضعيت مناسب است قرارگيرد ، استحکام د)  يا برهم کنش (

 تهيـه نمايـد ،      ۲ مي توانيد خطوط اقتصادي تري نسـبت بـه دکـل هـاي روش              ۲با استفاده از بنا هاي روش       
برپـا کـردن ديـاگرام هـاي واکنشـي          . بخصوص زماني که پيوندي با برجگذاري خودکار استفاده مـي شـود             

  کـه مـي      پي ال اس پـل     يا   تاورمه هاي دکل يکسان     ممکن است دشوار باشد ، مگر اينکه به برنا        ) تعاملي  ( 
 ، براي برجگذاري بهينه خودکار با     بطورجاري  . تعيين شوند ، دسترسي داشته باشيد        توانند بصورت خودکار  

و اين به اين دليل است که ، فقط ايـن           .   ، مي توانند استفاده شوند        ۲ يا   ۱، تنها بناهاي روش     پي ال اس کد     
الگـوريتم هـاي بهينـه سـازي بـراي       . کام بنا را ، بصورت مفيد و سريع انجام مي دهـد             روشها بررسِي استح  

اگرچه ، براي ارزيـابي     . بررسي هاي استحکام را براي مليونها ترکيب وموقعيت هاي بناي ممکن ، نياز دارد               
 .بسيار مطلوبند ) توصيه مي شود( ، ۴و روش ) توصيه نمي شود (۳وآپ گريت پروژه ها ، روش 

  )۳روش ( روش اجزاي بحراني -۵-۳-۳
 کامال سـاپورت مـي شـدند ، هنـوز هـم مـا بـراي                  پي ال اس کد       در نسخه هاي قديمي تر     ۳بناهاي روش   

اگرچه ، براي پروژه هاي جديد ، سفارش مي کنيم کـه  . سازگاري با نسخه هاي قبلي آنرا ساپورت مي کنيم          
  ، بايستي از يک نسخه ي قـديمي تـر   ۳ي راجع به روش   براي اطالعات جزئ  .  استفاده شوند    ۳بناهاي روش   

هرگاه تحليل کامل بنا در دوره اي از زمان واحتياجات حافظه منع مي شـد ، از           . کمک گرفت    پي ال اس کد     
  سـاده شـده ماتريسـي    ۳مـدل روش  .  استفاده مي شـد  ۴روش   بصورت جايگزين بناهاي۳ي روش  بناها

 . براي بنا هاي خطي قابل قبول بود ازضرايب تحت تأثير اين روش فقط
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 ۶۴

 که اکنـون مـي توانـد        پي ال اس پل    يا   تاوراگرچه ، با قابليت هاي موجود در برنامه هاي کارآمدي همچون            
يا چندثانيه براي بـرج غيرخطـي بسـيار         ( تحليل هاي بنا را صحيح انجام دهند و بررسي را درکسري از ثانيه            

 . طرح نمايند ) ا هزاران جزءببزرگ 
 : ، شما نمي توانيد۳ براي بناهاي روش ،د طول مي کشي  زمان کمتري۳براي بنا هاي روش 

مدل کردن بناهاي غير خطي ، همانند تيرهـاي  )v- strings  ، ۲استفاده مناسب از مقره هاي دوبخشي يا) ۱
اِن خـواص   اصـالح آسـ   ) ۳ يا هر بناي مهار شـده ي مهـم ،              P-Deltaانعطاف پذير براي هرکدام از اثرات       

-نمايش بنا با اجزاء کد) ۵...  تعيين انحرافات بنا و  )۴عناصر ، يا سود بردن مستقيم بصورت مدل بنا اصلي ،            
 .  استفاده کرد ۳رنگي شده معادل با درصد استحکام  ،  به اين دليل وساير داليل ، از بناهاي روش 

  )۴روش (روش تحليل ساختماني  -۵-۳-۴
بررسـي   پـي ال اس پـل    وتـاور   استحکام بنااتان را با استفاده از برنامه هـاي اس کد    پي ال    اگرمي خواهيد   
 بارهاي طـرح   پي ال اس کد زماني که بناي جهت بررسي انتخاب شد ، .   استفاده مي شود      ۴نمايد ، روش    

ـ                          د ،  اش را تعيين مي کند وآنها را به برنامه هاي مخصوص مي فرستد ، سـپس برنامـه بنـا راتحليـل مـي کن
همچـون رنـگ کدشـده اشـکال        (طراحي اش را بررسي مي کند و گزارشات مفصل و خالصه ي گرافيکـي               

تمام فرايند خودکار انجام ميشود و نبايد بيش از يـک يـا             .  بازمي گرداند     پي ال اس کد      را به ) منحرف شده 
 .دو ثانيه طول بکشد

  

 
 ۴ روش ي بنايبررس -) ۴-۵ (شکل

    
 
 
                 PowerEn.ir   

 
 



 ۶۵

. که کلي ترين و صحيح تـرين روش اسـت           . روش جهت بررسي يک خط است       بمراتب بهترين   ،   ۴روش  
نتايج تحليل ها  . مدل شده است ۴توسط روش  پي ال اس پل  با برنامه۴-۵براي مثال ، قابهاي چوبي شکل 

براي تمام شـرايط بـا دو کليـک روي قالـب در ايـن خـط                 ) درپنجره سمت راستي  (بصورت درصد مصرف    
پنجره کوچکتر پـائيني شـکل کـج شـده اي رابـا             . بصورت خودکار بدست مي آيد      ) درپنجره سمت راستي  (

 . نشان مي دهد۵ضريب اغراق آميز 
 استفاده مي شـود ، الگـوريتِم بارگـذاري اش کـه بـه      ۴روش  يهمانطورکه درباال ذکرشد ، زماني که يک بنا   

 تعيين شده  پي ال اس کد  توسط  جهت تحليل وبررسي بنا ، فرستاده مي شود ،پي ال اس پل  ياتاوربرنامه 
الگوريتِم بارگذاري براي تعداد مشخصي از شرايط کابل و هوا با يکديگر ، با ضرايب بـار وارد شـده                 . است  

 . تعيين شده است ۱۲-۳-۴دربخش
نقـاط اتصـال   ) ۱: بنا برمصلحت ، الگوريتم هاي بارگذاري شامل مولّفه هاي نيرو که مشخص شـده انـد در         

درنقـاط  )  ۲-۵يـا   ۱-۵ آمده درشکل V-string و براي مثال در سِر پائيِن مقره هاي آويز( ره ها کابل به مق 
براي مقره هاي آويز ، بجز براي ) .  ۱-۵ جهت برج شکل۵-۵بصورت ساختاري در شکل (اتصال مقره به بنا     

 .وزن مقره ها ونيروهاي باد روي آن الگوريتم ها ، يکسان اند 
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  متعلق به بناياباره -) ۵-۵ (شکل

 براي مقره هاي ميله اي ، گشتاورها در نقاط اتصال بنا ايجاد شده اند ، بنابراين دو الگوريتم  متفاوت بدست   
 درانتهاي هادي مقره ها بايستي L ,T ,V، بارهاي طراحيV stringsجهت مقره هاي دوبخشي و . مي آيد 

رپيچيده اي است ، محاسبات غيرخطي پيچيـده  بصـورت   که کا. درون بارها در نقاط اتصال بنا تحليل گردد  
همچنين الگوريتم هاي بارگذاري شـامل  . نگه داشته مي شوند  پي ال اس پل , تاور خودکار يا برنامه هاي ،

بخاطر اينکه دو روش ممکن الگوريتم هاي بارگذاري مي         . فشارهاي طولي و عرضي روي خود بنامي شوند         
 پـي ال  زمـاني کـه   .  انجام مي شود  پي ال اس کد   ست که بدانيد چه اعمالي در       تواند تعريف گردد ، مهم ا     

 اکسـپورت مـي    پي ال اس پل ياتاور  ، به۴روش   يک الگوريتم بارگذاري را جهت بررسي يک بنااس کد 
ايـن الگـوريتم   .  يک فايل الگوريتم ايجـاد مـي کنـد    Structures/ Loads/write LCA fileنمايد يا با

 عامل را در اتصاالت کابل ها با مقره ها براينکه کدام وزن عامل مقره هاي اتصال و بارهاي باد مقـره                      بارهاي
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 ۶۷

، الگوريتم بارهاي عامل، در نقطه      V-Stringبراي مقره هاي دوبخشي و      . اضافه شده اند ، را شامل مي شود       
قـره و يـا بارهـاي بـاد، روي          ي اتصاِل بين هادي و دو طرف مقره، با توجه به اينکه ما وزن کل دوسـمت م                 

 . دوسمت را اضافه مي کنيم، شامل مي شود 
 پي ال ، هيچ تحليلي براي بارهاي بين دونقطه اتصال بنا توسط V-Stringsاز اينرو در مقره هاي دوبخشي و      

 نمـايش داده ايـد بصـورت    ۵-۵بارهايي را که براي مدار سمت راسـت بنـاي شـکل    .  وجود ندارداس کد 
ــط  ــار توس ــا V- Strings خودک ــده ، ب ــد   ايجادش ــي ال اس ک ــد    پ ــده ان ــبه ش ــه  . محاس ــاني ک زم

 اجرا مي کنيد ، گزارشي که ايجـاد مـي گـردد ،           پي ال اس کد      را در  Structures/Loads/Reportفرمان
. درسيستم مختصات اسـپن و بارهـا ، درسيسـتم مختصـات بنـامي شـود               ) فاکتور شده   (شامل بارهاي عامل    
يکـي ازتوانمنـدي   . صات بنا ، شامل وزن هاي فاکتور شده و بارهاي باد مقره ها مي شود      بارهاي سيستم مخت  

اينست که بطور خودکار مي توانند اسـپن هـاي   تاور , پي ال اس پل هاي منحصربفرد وقدرتمنِد برنامه هاي 
با اين  . ا بدهند   وزن و باد مجاز بناها را ، به ازاي برخي معيارهاي بارگذاري معين و هاديهاي متصل شده ، ر                  

تنها دليل انجـام ايـن کـار ، چـون     .  هستند ۲ يا ۱قابليت به صورت خودکار قادر به ايجاد فايلهاي بنا روش        
 توسعه يافته ي موجود را داريد  ، اين است که اگرقصد انجام تعـدادي بـرج گـذاري             ۴شما اين بناي روش     

 باشيد يـا اگرقصـد ايجـاد کتابخانـه هـايي از بناهـاي       بهينه را درحالي که نياز به مدل اسپن هاي مجاز داشته   
 .استاندارد ارزيابي شده توسط اسپن هاي مجازشان را داريد ، مورد استفاده قرار گيرد 

 
  نمايش دادن بنا -۵-۴

 قسـمتي  ۶-۵شـکل  .  بسـتگي بـه نحـوه ايجـاد مـدل بنـا دارد      بناهاي موجـود ظاهرشدن  يک بنا درگزارش    
ــراي خــط ا ر بناهــاي موجــودازگــزارش   structure/Available ،کــه مــي توانيــد بافرمــان Demoب

Structures list/Reportايجاد نمائيد، را نشان مي دهد   . 
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  موجوديگرارش بناها -) ۶-۵ (شکل

 به صورت مستقيم ۳ و ۲ ، ۱ ايجاد فايلهاي بناهاي روش -۵-۴-۱
  بـه  Structures/Edit structures يا structures/create new structureاگرفايل بنا را با منوهاي 

 ، ويرايش يا ايجاد مي کنيد ، هيچ اطالعاتي درخصوص هندسـه توضـيح      Fصورت توصيف شده درضميمه     
 از. داده شده بنا جدا از هندسه باالي حداقل آن که با نقاط ضميمه کابل توصيف شده اسـت وجـود نـدارد                       

 اي از اين بناها  نخواهيد ديـد و ايـن بناهـا را بـه صـورت      ، شکل گرافيکيبناهاي موجود گزارش  اينرو در
يکي از اين نـوع بناهـا شـامل يـک     .  نمايش داده شده ، خواهيد ديد   يسه بعد بناهاي نصب شده در نماهاي      

خط عمودي درطول محور عمودي اش و خطوط افقي که از محور عمودي به هريک ازنقاط ضـميمه کابـل                    
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اگرکابلي هنوزکشيده نشـده، خـط افقـي را         . ورت مي کنند ، شامل مي شود      که به صورت دقيق کابلي را ساپ      
 نشـان مـي   d -3 را در نمـاي  ۱ يک بناي دو مداره روش ۷-۵براي مثال، سمت راست شکل . نخواهيد ديد

 .دهد
 

 
  و مفصلي جزئيشهاينما -) ۷-۵ (شکل

 اورتيا PLS- PLE توسط   ايجادشده ۳ يا ۲ ،۱ فايل هاي بنا ي روش -۵-۴-۲
 و ۲ ،۱ ايجاد کرده ايد و آن را جهت ايجاد فايل بناي روش  تاورياپي ال اس پل اگر در ابتدا مدل بنايي را با 

  استفاده نموديد ، سپس نمايش يک خط توضيح داده شده اي از هندسـه ي بنـا ، مشـهود اسـت و بـراي                    ۳
 structure file يـا در کـادر   ۶-۵نمايش اين خط تنها در گزارش شـکل . نمايش به اين فايل بستگي دارد

open و  File selection نيزنمايش داده شده است . 
 ۴ بناهاي روش -۵-۴-۳

 که هميشه به تفصيل نمايش داده مي شوند ، درصورت وجود ، مهار هاي آنها را نيز، شـامل                    ۴بناهاي روش   
در مرکـز همـان شـکل     و دکـل موجـود   ۷-۵براي مثال ، تير فوالدي موجود در سمت چپ شکل         . مي شود   

 Line  Displayاگـردر کـادر  (  را بـا رنـگ اجزائشـان ،    ۴ببينيد ، مي توانيد بطور واقعـي بناهـاي روش   
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option گزينه هاي Texture پي ال اس پل color تاور و structuresانتخـاب   ۷-۲را ازشـکل  غيـره   و
 يـا  unrendered  triangle outlinesدرغيـر اينصـورت ، اگرگزينـه هـاي     . نمايش دهيد ) کرده باشيد،

Render trianglesرا با فرمان Terrain/tin/Display option   انتخاب کنيد، آنها بصورت»  lines «
توضـيح داده   تـاور  يـا   پي ال اس کـد    اصطالحات در راهنماهاي    . (نمايش داده مي شوند    » rendered« يا  

 .)شده اند
 
  قسمت هاي بنا و مونتاژ آن-۵-۵

 شامل توابع قدرت مندي جهت مديريت پايگاه اطالعاِت مواد و ايجـاد ليسـتهاي مونتـاژ يـا           س کد    پي ال ا  
اجزاء . اين قابليت بررسي مواد، فاکتور مهمي در بهبود بازدهي اپراتور دارد          . قسمت هاي گوناگون ، مي باشد     

طـور معمـول، توسـط يـک        و مونتاژ در قسمتهاي اصلي ، تعريف شده اند و پايگاه اطالعات مونتاژ، که بـه                 
،  ODBC اگر اين پايگاه اطالعات شامل محرک هاي.  نگهداري مي شود پي ال اس کد کمپاني وابسته ي 

 Mircrosoft  access, oracle , ibm( هماننـــد اکثـــر پايگـــاه هـــاي اطالعـــاِت تجـــاري

DB2 ,Informix,Sybase,etc (باشد ل اس کد  پي اجهت استفاده از توانمندي هاي اجزاء ومونتاژهاي 
سپس نياز به توصيف در فايل هاي بنا که اجزاء          . ، نياز است که ابتدا پايگاه اطالعات داده ها را ساکن نماييد           

درنهايت اگر بعضي از قسمت هـا      .  آمده اند  Fو مونتاژها، بنا را مي سازند، داريد اين فرايندها در ضميمه ي             
براي مثـال مـواد مخصـوص       ( اما در يک مکان بناي خاصي      ومونتاژها به يک بناي مخصوص وابسته نيستند،      

  structure«، همچـون مـاده ي   ) فوندانسيون، حصارها، مهارها، دمپرها، واحـد هـاي پرزحمـت وغيـره،     

instance «موجود درکادر structure modify توصيف شده اسـت، اسـتفاده شـده    ۲-۲-۵ که در بخش 
يا در فايل هاي بنا توصيف شده انـد، پـس  ليسـت کامـل         / ي بنا و  اگر دراجزاء ومونتاژها که درمحل ها     . اند

-۲-۵بخـش  ( به صورت خودکار ايجاد شده است stakingمواد پروژه به شکل يک گزارش يا جدول مواد          
مي توانند بطور خودکار به پايگاه اطالعـات تجـاري لينـک شـوند و بـه                 ) يا مصالح (اين جدول مواد  ).  ۳-۲

 ) . را ببينيدMضميمه ي (سفارش سيستم ها کارکند
 
  ليست اجزاء اصلي -۵-۵-۱

فايـل هـاي   .  وجـود دارنـد  file /preferences در منـوي  Materid listهم در فايل  اجزاء و مونتاژها با
 مـي توانيـد هرتعـداد    Structures/ materils/edit  part/setupبـا  . دارنـد »prt.«ليستهاي جزء پسوند 

 و vendorsبه نام هاي  شده  ليستي ستونها ،۸-۵براي مثال در شکل.  کنيدستون را به جدول اجزاء اضافه
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اجزاء .  منحصربفرد و توصيف آن وجود دارد      ASCIIبراي هر قسمت شماره ماده اوليه     . غيره اضافه شده اند   
 .مي توانند واحد هاي پرکار باشند، براي مثال واحدهاي پرکار ابتدايي نيمه ماهر يا ماهر

 

 
 يجدول اجزاء اصل -) ۸-۵ (شکل

 : ليست مونتاژهاي اصلي-۵-۵-۲
هرمونتاژ، يک شماره دسته ي مونتاژ منحصر بفرد، يک توصيف و يک ليستي ازاجزاء و يا مونتاژهـاي مـورد           

 structures/ material/ Edit  assembly listجـدول مونتـاژ بـا منـوي     . نياز، جهـت ايجـاد آن، دارد  
براي مثال  ( يک مونتاژويژه، انتخاب مي کنيد     assemblyدن روي جدول  شما باکليک کر  . ويرايش شده است  

  Edit روي Assemblyســپس جهــت بازشــدن کــادر).  ۹-۵ درشــکلAssembely TP34-4مونتــاژ 
مي کنيد که چه تعداد از کـدام قسـمت از مونتاژهـاي فرعـي     جائي که انتخاب  . درانتهاي جدول، کليک کنيد   

 از الوارهـاي چـوبي   ۹-۵کل در شـ Assembely TP34-4راس آراِم کـ . ن مونتـاژ را بسـازند  يـ موجـود، ا 
 .چهاربست، دوپايه وغيره ساخته شده است

 

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



 ۷۲

 
 ي اصليجدول مونتاژها -) ۹-۵ (شکل

 : ايجاد، ويرايش يا بهبود فايل بنا -۵-۶
 توصيف P توصيف شده است، و بهبود آنها درضميمه ي Sايجاد و ويرايش کردن فايل هاي بنا درضميمه ي

 .ده استش
 ۴ خالصه اي ازمزاياي استفاده کردن بناهاي روش -۵-۷

ازحل آناليز ساختماني پيشرفته ي سيتم هـاي        پي ال اس کد      بيش ازيک دهه است که تعداد زيادي ازکاربرانِ       
مـدل   اسـتفاده از  بـا   (تاور , پي ال اس پل مدل سازي کامل بناها دربرنامه هاي. خط قدرت سود جسته اند

مزيت هاي زيادي نسبت به شيوه هاي اسپن وزن و باد سنتي فراهم کرده است        )  ۴روشبناهاي  هاي واقعي   
، ۴ذاتي يک بناي روش  اسـت      ) فيزيکي(اين مزيت ها بخاطر ويژگي هاي       ). ۲ يا   ۱استفاده ازبناهاي روش     (

م مجـازآن  چراکه بطور مجزا از سيمهايي که به بنا متصل شده اند وکـدايمني اي کـه جهـت تعيـين اسـتحکا             
 .استفاده شده است ، مدل ميشوند 

، يک بار اعمال شده به بنا و يک کد ايمني که پس از براي بررسي آن بنـا اسـتفاده شـده    ۴با يک بناي روش  
، استحکام توسط اسپن هاي وزن و باد مجازکه  با شماره، نـوع، کشـش و زاويـه                   ۲ يا   ۱با بناي روش    . است

مـدل سـازي ويژگـي    . کدايمني، قابل اجرا ميباشد ، تعريف شده است        خط هادي هاي ساپورت شده همانند     
هاي ذاتي يک بنا به طور مجزا، همچنان که با ترکيب شدن اين خصوصيات با سيمهاي متصل به بنـا وکـدها      

 : زير ) يا معمول(استفاده شده جهت بررسي آن ، مخالفت مي کند، مزاياي زيادي درموقعيتهاي طرح مشترک
  structuresهستيد به آساني سيم يا کشـش را بـا اسـتفاده ازفرمـان             ۴روشاستفاده از بناهاي    وقتي درحال   
و ايجاد فايـل  ) که کارساده اي نيست(نياز به اسپن هاي وزن وباد مجاز ۲ و ۱روش با بناهاي. تغييرمي دهيد
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بل ازآن که بناهـا     کشش وقتي کدي که مي خواهيد درنظر بگيريد ق         هاي بناي جديد براي هرترکيبي ازهادي،     
 .را چک کنيد نياز دارد

 را بررسـي مـي کنيـد، برنامـه دقيقـا هرتکـه ازبنـا را آنـاليز مـي کنـد و             ۴وقتي يـک بنـا روش       : تقويت بنا   
 ۲  يـا  ۱دربررسي اسپن وزن وباد بناهـاي روش        . اگرهرقسمتي از بنا ضعف داشته باشد به شما خواهد گفت         

براي مثال . هد گفت اما هيچ ايده اي براي حل مشکل به شما نميدهد       اگرضعفي داشته باشند به شما خوا      هم،
 ۱۵-۱۳درشـکل  ما يک مطالعه افزايش توان که در راهنمايي دوباره برجهاي مشـبک خـط نشـان داده شـده            

بـه    ( پي ال اس کد     .انجام داده را انجام داده ايم ، اين بناها براي هاديهاي سنگين تراستحکام مناسبي ندارند              
زياد را   رنگي شده اي که عضوهاي تحت فشار      -سريعا گرافيک هاي کد   ) خواند مي را تاور  خودکار صورت

 .نشان مي دهد ايجاد مي نمايد
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 ششمفصل 

 سيمهاي زمين و هاديها 
 

  مدل مکانيکي-۶-۱
قـادر اسـت کـه      ) سـيمهاي زمـين و هاديهـا        ( بـراي کابلهـا      PLS-CADDمدل مکانيکي اختيار شـده در       

در اکثر کشورهاي اروپايي ،     . ش و کشش را بر طبق اکثر روشهاي موجود در جهان انجام دهد            محاسبات خم 
) هـم ارز (فرض ارتجاعي بودن کابل قديمي شده است، و با خزش محاسبه شده با يک افزايش دماي معادل             

 استفاده شـده در     مدل. مدل غير خطي استفاده ميشود      " جايگزين شده است ، در آمريکاي شمالي هم معموال        
P-C شرايط يک کابل ظرف چند ساعتي پس از نصـب شـدن در يـک                .يتواند هر دو وضعيت را بکار ببرد       م

 به کرات با تغييرات     بخاطر اينکه آن هميشه تحت کشش است، کابل       . تقال ، شرايط اوليه ناميده ميشود     خط ان 
 ده  ي در طول يک دورهTEMPC اگر فرض شود که کابل تحت کشش ثابتي در دماي خزش     .زمان ميخزد 

اگر کابل دائمـا     .ساله باقي ميماند ، شرايط کابل بعد از اين پريود ده ساله ، رفتار پس از خزش ناميده ميشود                  
تحت مقداري بار هواي شديد قرار بگيرد، شرايط آن پس از اينکه در معرض بار شديد قـرار گرفتـه شـد را                       

محاسبات کشش و خمش را بطور جداگانه براي سيمهاي زمين          ،   P-C .ار نهايي پس از بار ناميده ميشود      رفت
 .و هاديها تحت شرايط اوليه ، نهايي پس از خزش و نهايي پس از بار ، انجام ميدهد 

 :قبل از هر محاسبه اي فرض شودبنابراين دو حالت بار بايد در معيار طراحي 
ترکيبي بدون بدون يخ و بـدون بـاد و   " معموال حالت هواي تحت خزشي که فرض شده که اتفاق افتاده ،   ) ۱

  .شامل دماي متوسط ميباشد
 common"بـه  " اين حالـت بـار معمـوال   .حالت هواي سخت ، که يک کشش دائمي فرض شده است ) ۲

load point  "ارجاع داده ميشود. 
 ايجاد و ويرايش فايلهاي کابل  -۶-۲

خصوصيات مـورد  .  مورد خطاب قرار مي گيرند     سيمهاي زمين وهاديها توسط  نامشان      PLS-CADD در  
کـه ايـن عمـل در    .نياز براي  يک کابل خاص فقط يکبار  در کتابخانه سيماي زمين  و هاديها وارد مي شود                   

بـراي  .  انجام مي پذيرد     section/cable/data، توسط فرمان     ) ۲-۶ و ۱-۶شکلهاي    (cable/dataکادر  
 . ذخيره شده است drake دائمي  در فايلي به نام   بطورdrakeمثال اطالعات يک هادي 
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 drake اطالعات ورودي کامل براي هادي -)۱-۶ (شکل

 

 
  اطالعات ورودي براي مدل خطي ساده شده-)۲-۶(شکل 

 :اطالعات ضروري 
  مـي باشـد کـه بايـد     cable dataيک فايل کابل شامل بعضي اطالعات ضروري  در يک سوم باالي کادر 

سيم هاي زمين را مـي تـوان از سـايت            اطالعات کابل  براي تعداد بيشتري از هادي ها و          .ن شوند تعيي"حتما
www.powlile.com دانلود کرد  . 
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  :cable dataتشريح گزينه هاي موجود در کادر 
  :ريد  در قسمت باال ، سمت چپ اين کادر  شما  دو انتخاب در پيش رويتان دا

اسـتفاده از    -۲کامـل بـاخزش ، و     ) تک فلـزي    (يا مونو ) دو فلزي   (استفاده از مدل غير خطي  بي متاليک         -۱
  G.2، مـدل سـاده خطـي در قسـمت     زش با تيک زدن  چهـار خانـه مربوطـه         مدل خطي ساده شده بدون خ     

 .توصيف شده است 
 :اطالعات کابل  بشرح زير مي باشند 

 Description :ابل توصيف عددي ک 
Crass section Area .AT :  سطح مقطع کلي ، شامل اليه هاي دروني و بيروني 

Outside diameter. D :  قطربيروني  که براي محاسبات  بار باد استفاده مي شود 
Unite  weight .UW :  وزن کابل  بدون روکش  برواحدطول 

Numb of Independent wires  : نگه (  گروه از سيمهاي ساپورت شده تعداد کابلهاي  مجزا  در يک
   ). را ببينيد۱-۲-۶قسمت ( توسط مسنجر ) داشته شده 

Temperature at which data were obtained   :  دما در حاليکه  اطالعات تجربي  از کدام ضرايب
 ).براي مدل ساده شده نياز نيست ( مده باشند  آچند جمله اي ليست شده در زير بدست 

 :اگر کابل از يک ماده ساخته شده باشد عبارتند از) يا همه اليه ها( براي اليه هاي بيروني اطالعات
Final modulus of elasticity .EFO :  ضريب ارتجاعي نهايي ماده بيروني 

Thermal Expansion coefficient .ETO : ضريب انبساط حرارتي  ماده بيروني 
 : هيچ چيزديگري نياز نيست ، در غير اين صورت  اگراز روش  ساده شده استفاده شود ،

Stress-strain polynomial coefficients. as :  پنج ضريب در معادلهstress-elongation يروني ب 
Creep  polynomial coefficieints.ds :  پنج ضريب معادله خزش بيروني 

 Core strainds : اگرکابل  دو فلزي باشد( اليه هاي هسته کابل(  
  از اسـتانداردهاي     ۷۳۸فقط اگر  از بعضي از توابع  دسته بنـدي            ( خصوصيات دسته بندي حرارتي اختياري      

IEEE  از     ۷۳۸، الزم است  که باتوجه  به استانداردهاي          )  کنيد ، استفاده IEEE      خواص ليسـت شـده  در  
 : زير را تعريف کنيد 

Resistances at low temperature : ر دو دماي متفاوت مقاومت هادي  د 
 مقاومت هادي را  در محدوده  کار ، يک تابع خطي نسبت بـه دمـا  فـرض ميکنـد ،                         PLS-CADDچون  

 Generate coefficient from point on اگر  .قطه از آن تابع وارد شودبنابراين  نيازاست که تنها دو ن

stress – strain curve را در ته  جدول کليک کنيد ، به جدول  cable data point  مي رسيد که  در 
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ايـن گزينـه فقـط بـراي         .توانيد اطالعات آزمايش را از هرکدام  از ضرايب چند جمله اي واردکنيد             مي آنجا
 از قبل شما اطالعـات کابـل  را تعريـف             .ندکابلهاي ساخته شده از فلز تنها يا همگن  فرض شده ، کار ميک             

ي است که از روي اين اطالعات يک گراف يا نمودار  توليد کنيد که از                کرده ايد ، در اين جا اين عقيده خوب        
  . انجام مـي پـذيرد     Section/G.C.Dاين عمل توسط فرمان     . نبود  خطاهاي بزرگ احتمالي مطمئن شويد        

  ۳-۶مـي توانـد  هماننـد شـکل        ۱-۶ نشـان دهنـده در شـکل         Drakeبراي مثال اطالعات مربوط به هادي       
از سطح مقطع کلي کابـل و هسـته          %  ۸۶ ، اليه هاي آلومينيمي در حدود        drakeي هادي   برا .نشانداده شود 

 ۳-۶همانطور که گراف هاي شـکل   .طح مقطع کابل را بوجود آورده اندبقيه س %  ۱۶فوالدي  گالوانيزه شده  
ا مـي  نمايش مي دهـد ، شـم   ) ۲-۶دماي وارد شده در شکل      (   را در دماي آزمايش آن        drakeرفتار هادي   

 Graph Tensionتوانيد  مشاهده کنيد  که چگونه  منحني ها به ازاء دماهاي متفاوت  با کليک کردن روي 

vs. Elongation در کادر  ) Section Modify ( شيفت ) پيدا مي کنند ) يا  انتقال. 
 

 
  نمودار ازدياد طول برحسب کشش-)۳-۶ (شکل

  ترسـيم  Section Modify از کـادر  Displayه در قسمت اين گرافها بر اساس حالت هواي انتخاب شد
  درجـه سـانتيگراد  بدسـت آمـده     ۲۴۰  در دمـاي  Drake  براي کابـل  ۴-۶گرافها در شکل    .  خواهند شد   

 .بودند 
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 : شما متوجه سه نقطه  زانويي در دماي باال، بشرح زير خواهيد شد 
  %  ۲۵/۰کشيدگي حدود)امتداد (براي  منحني اوليه در -۱
 % ۳۵/۰براي رفتار پس از خزش در کشيدگي -۲

 براي رفتار بار در کشيدگي باالتر -۳

 

 
 drake نمودار ازدياد طول برحسب کشش براي کابل -)۴-۶ (شکل

 )باندلها (کابلها در مجموعه ها  -۶-۲-۱
 هادي  دو. دهد   وهاديها را درباندلها نشان مي       چندين روش  مرتب کردن کابلهاي ارتباط دهنده         ۵-۶شکل   

يک يا چند حامل را مي توان در يک منسجر تعبيـه            ) . a(يکسان را مي توان  در زوجهايي به دور هم پيچيد            
بانـدلهاي دو تـايي را مـي تـوان  در            . دو يا چند هادي  مي توانند در يک باندل اسـتفاده شـوند               ) .  b(کرد  

 .بکار برد ) d(و يا عمودي ) c(ساختار  افقي 
ار مي توانند ساپورت شوند با يک مسنجر که در فواصل معين جدا از هم نگه داشته مي                  هاديهاي رو پوش د   

کـه خمشـها و بارهـاي       ( ، کابلهاي فشرده شده      ۵-۶در کاربردهاي گوناگون توصيف شده در شکل        . شوند  
ه بصورت دايره هاي توپر و کابلهاي ساپورت شـده  کـ           ) عبوري  رابراي بناي ساپورت شده تعيين مي کنند          

در بارهاي يخ، باد و وزن شرکت مي کنند  اما در معرض کشش نيستند ، بصرت دايره هاي  تو خالي نشـان                        
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را بدرسـتي مـدل     )  يـخ    - باد   –وزن  (   که بارهاي هادي  واحد        PLS-CADDدر معماري   . داده شده اند  
د ، بسـيار مهـم اسـت کـه      ميکند  و خمشها  و بارهاي بنا  را در موقعيتهاي باندل بدرستي  پيش بيني مي کن               

 و تعـداد هاديهـا  در هـر فـاز  در کـادر      cable dataخصوصيات  ورودي را که بايد استفاده شود در کادر 
section  modify را بدرستي  تعيين نماييد . 

 

 
  مختلفي کابلها در باندلها-)۵-۶ (شکل

 ) a(هاي تابيده شده  کابلزوج-۶-۲-۱-۱
AT  :  فرعي تنها دو برابر مقطع هادي 
 D :          چونکه اين قطر  در معرض  تغييرات پيوسته باد  در طول هـادي  قـرار مـي گيـرد ، يـک قطـر  مـدور

بر طبق مرجع ، ايـن قطـر معـادل ،    . برابر قطر هادي فرعي ، مي تواند استفاده شود  ۱,۶۴ ميانگين ، معادل با
 .يخ فراهم شده خواهد کرد همچنين يک ارزيابي خوبي از بار يخ قرار داده شده  در ضخامت 

 UW :دو برابر وزن واحد هادي فرعي تنها 
ULT :  دو برابر کشش نهايي هادي فرعي تنها 

 N : ۱(يک( 
Stress-strain و خصوصيات ديگر با آنچه براي يک هادي فرعي تنها بود ، يکسان است . 

Number  of conductors per phase  :   ۱(يک( 
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 ) b(ده به يک مسنجر ابل تسمه شک-۶-۲-۱-۲
AT : سطح مقطع مسنجر 
 D :          بخاطرقرار گرفتن قطر بيروني در معرض تغييرات  پيوسته باد  در امتداد سيم ، يک قطرمـدور  ميـانگين

 .قطر معادل براي تعيين بار يخ تعيين شده نيز استفاده مي شود . بايد استفاده شود 
UW :  ه کابل ساپورت شد+ مسنجر (وزن واحد کلي( 

ULT : کشش نهايي مسنجر 
 N : ۱(يک ( 

(S-S) Stress-strain  و بقيه خصوصيات ، خواص  مربوط به مسنجرمي باشد  . 
N.O.C.P.PH :  ۱(يک( 

 ) d(باندلهاي هادي-۶-۲-۱-۳
AT :  سطح مقطع هادي فرعي تنها 

D  :  قطر يک هادي فرعي تنها 
UW : وزن واحد  يک هادي فرعي تنها 

ULT : ايي يک هادي فرعي تنها کشش نه 

N :  ۱(يک( 
S-S :  مشخصات يک هادي فرعي تنها 

N.O.C.P.PH  : تعداد واقعي هادي هاي فرعي 
را زمانيکـه   )  d ، ۵-۶ در شـکل  depth( شما بايد ابعـاد عمـومي بانـدل    : توجه خاص براي عمق باندل 

عمل را مي توان  با پايين آوردن  نقطـه     اين    .ه باز عمودي هستيد ، محاسبه کنيد      درحال بررسي  کردن فاصل    
يـا افـزايش فاصـله    )  براي مثال با استفاده از قطرهاي آويـز طـوالني تـر    ( پيوست باندل  توسط طول عمق     

 .عمودي مورد نياز براي آن مقدار انجام داد 
 )e(هاديهاي فاصله دار ساپورت شده با مسنجر -۶-۲-۱-۴

 AT  : سطح مقطع مسنجر 

 D  : سه برابـر قطـر يـک هـادي           ي قطر مسنجر بعالوه  (دل با مجموع قطرهاي همه کابلها در باندل         قطر معا 
 )فرعي 

 ULT : کشش نهايي مسنجر 
 UW : مسنجربه عالوه هادي هاي ساپورت شده ( وزن واحد کل( 

 N : براي موقعيت ( تعداد کابلهاي فاصله دار در باندلe ، ۴است  .( 
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رهاي  يخ و باد در يخ استفاده شود که بيانگر اين واقعيت است که هر کابـل در        اين عدد ذاتا براي محاسبه با     
 .باندل  در معرض پوشش با ضخامت  يکساني  از يخ قرار گرفته است  

 S-S :  مشخصات مسنجر 

N.O.C.P.PH :   ۱(يک ( 
يد ، بايـد    زمانيکه شما در حال  بررسي کردن فاصله هاي عمـودي هسـت      :مالحظه خاص براي عمق باندل      

 .ابعاد عمودي باندل را بشمار آوريد
  
  زياد "دايشدشرايط دماي  زياد يا -۶-۳

 درجـه سـانتيگراد در نظرگرفتـه مـي     ۹۰کـه معمـوال کمتـر  از      ( در حالت دماي زياد  ، نه بي نهايت زياد ،            
هسـته فـوالدي    معموال مقداري از بار کشش در اليه هاي آلومنيمي شـان  را بـه     ACSL، هاديهاي   ) شوند  

اين رفتار  . شان ، منتقل مي کنند که ناشي از  ضرايب انبساط  حرارتي باالتر  آلومينيوم نسبت به فوالد است                     
همچنين توزيع مجدد  نرمـال کشـش ، بـين اليـه هـاي             .  بکارمي رود   PLS-CADDبطور اتومات توسط    

 بنابراين خمش هـا     . مي شود   اعمال PLS-CADDبيروني و داخلي بر طبق خزش ، بطور خود کار توسط            
سريع اضافه در   ) تغيير شکل   ( در دماي زياد براي هر هادي بخوبي پيش بيني ميشود مگر اينکه  يک خزش                

 .دماي بي نهايت زياد اتفاق بيفتد 
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 فصل هفتم

  ويرايش مدل خطوايجاد  
 

 آمده بود  ۵ه در فصل  شده کشروع کردن يک پروژه  جديد ، با بارگذاري و نمايش يک پروژه  از پيش آماده
  ،   براي استفاده  در سر تا سر پـروژه          شونديمآيتمهايي که معموال در فايلهاي  کتابخانه ذخيره          .متفاوت است 

 :شامل موارد زير مي باشد 
 . ،  بناها وکابلها cri با پيوند ي طراح ،  معيارهايfeaکد مشخصه ها  با پيوند  

 :ل خط گام هاي اساسي براي ساختن مد
 کشش و خمش کابلها -۳؛ مکان يابي  بناها-۲؛ بارگذاري مدل زمين وتعيين مسير-۱

 
 بارگذاري زمين و تعيين مسير -۷-۱

 : مراحل مختلف 
 :  در دسترس باشد روندکار بشرح زير مي باشد xyz در صورتيکه فابل -۷-۱-۱
  .FILE/NEW  توسط فرمان) Dضميمه ( بارگذاري فايل زمين -۱
  .Terrain / feature C.D. / load FEAد کردن کد مشخصه توسط فرمان  وار-۲
 Terrain/widths.و   Terrain –side  profile عرض زمين و پروفيل هاي جانبي توسط دو فرمان -۳
  .Add , Insert , Delete or move PIتعريف مسير بوسيله فرمانهاي -۲

  .Terrain/Edit/Edit origin در  ) اگر صفر نيست (  P.Iانتخاب جايگاه اولين نقطه -۳

 . Terrain / Edit / Edit xyz ويرايش زمين  در کادر مربوط به فرمان-۴

 .File / save or save as   ذخيره پروژه  توسط فرمان-۵

 
 :  موجود باشد روند کار بشرح زير مي باشد PFLزمانيکه  فايل -۷-۱-۲
دراين لحظه شـما يـک هشـدار  در          . گذاري مي شود    بار  File/new توسط   Project.PFL فايل زمين    -۱

 با استفاده از دستور     -۲ .آنرا ناديده بگيريد  مورد نا مفهوم بودن کد مشخصه ها  دريافت خواهيد کرد که بايد              
load FEA       فايل کد مشخه هاي موجود را وارد کنيـد ويـا اينکـه بـا اسـتفاده از فرمـان Edit xyz  بـراي 

 بر خالف فايلهـاي     -۴ . عرض زمين و پروفيلهاي جانبي را تعيين کنيد          -۳ .کنيد ويرايش کد مشخه ها اقدام    
، در اينجا تعريف مسير الزم نيست چون اين اطالعات در قسمت فايل  زمين وجـود  xyz.  Project زمين 
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  را تعريف کنيد  و سپس در صـورت  P.I  اولين نقطه x ,y مختصات -۶ . زمين را ويرايش نماييد-۵ .دارد
خيـره   کارتـان را ذ -۷ . آنرا تغيير دهيـد Edit originمايل به تغيير مکان اوليه جايگاه با استفاده از فرمان  ت

 .کنيد 
  موجود نباشد PFLو xyz  زمانيکه هيچکدام از فايلهاي -۷-۱-۳

 : در اين حالت  بايد يک فايل زمين ايجاد شود که مراحل کار بشرح زيرمي باشد 
 . وارد کنيد FILE/NEWا با فرمان    زمين پيشنهادي ر-۱
 .براي عرض زمين و فايل کد مشخصه همانند قسمتهاي قبل عمل کنيد -۲
.  Terrain/Edit/PFL  يـا  Terrain / Edit xyz ايجاد نقاط زمين با استفاده از يکـي ازفرمانهـاي     -۳

 / Terrain  فرمــان   مختلــف  را بــا اســتفاده ازxyz  را از فايــل هــاي xyzشــما مــي توانيــد  نقــاط 

Edit/Merge xyz point from xyz file ،  همچنين شما ميتوانيد نقاط .   وارد ، فيلتر  و يا ادغام کنيد
xyz  را از فايلهايي که فرمـت ASCII    ندارنـد توسـط دسـتور Terrain / Edit/ Merge xyz point 

F.U.D xyz FILE قسمت ( ، وارد ، فيلتر و يا ادغام کنيدD3بيند را ب.(  
 تعيين محل بناي تعاملي -۷-۲

بنـا شـده درکمتـرين    (  خودکـار  -۲  تعـاملي    -۱ : وجـود دارد   بنـا )اسـپوتيگ  يا (دو راه براي مکان يابي      
  .)هزينه 

تا زمانيکه شما  کامال با تعيـين محـل    . بحث مي شود    ۱۱ فصلبهينه سازي  يک گزينه  پيشرفته است که در           
 ، اين ۵-۲-۷بجزيک معرفي کوتاه  در قسمت . ايد از روش بهينه سازي استفاده کنيد تعاملي آشنا نشديد ، نب

روش تعاملي معمول ترين روش براي مکانيابي بناها در يک  . ابي تعاملي را پوشش ميدهد    قسمت کامال مکاني  
 .آن منحصرا براي مدلسازي  خط موجود  استفاده مي شود . مسيرمي باشد 

 محيط هاي بسيار  توسعه يافته احداث مي شوند ، جاييکه محدوديتهاي  زيـادي                براي خطوط  جديد که در     
در ييالقـات گسـترده و بـاز بـا     . اززير ساختارها  وجود دارد ، روش  مکانيابي تعـاملي انتخـاب مـي شـود                  

 خواه يک مدل جديد انتخاب کنيد     . محدوديتهاي کم ، مکانيابي اتومات معموال عامل موثرتر در هزينه است            
. ويا مدل موجود  را اصالح کنيد  در هر دو حالت به کادر مربوط به انتخاب  فايل بنا دست خواهيد يافـت                         

 )۱-۷شکل ( 
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 ۸۴

 
 ل بناي کادر انتخاب فا-)۱-۷ (شکل

يـک  )   سـاخته شـده انـد    TOWER و PLS-POLEيا بناهاي ديگري که توسط  ( ۴براي بناهاي روش   
در هر حال  قبل از اضـافه   . نمايان مي شود   پايين سمت راست کادر    نماي کلي  ازشکل هندسي بنا در گوشه       

  مطمئن شويد  که ضوابط طراحي فـراهم  load CRIکردن يا تغيير  دادن بناها ، شما بايد  ، توسط  فرمان 
 Groundشما بايد کد مشخصـه  اي را کـه خـط فاصـله زمـين را اعمـال ميکنـد توسـط فرمـان          . هستند 

Clearance Feature Codeسپس خطوط فاصله مناسب را در کادرهاي  .  انتخاب کنيدslide Profile 
 . زواياي خطوط مکانيابي  کرد يبناها را بايد ابتدا  در دو سر خط و همه.  وارد کنيد Clearance fileو 
 
 : ) به سه روش زير (مکانيابي بناها در زواياي خطوط -۷-۲-۱
 اي کد مشخصه منحصر بفرد نقاط زمين  درزواياي خط دار-۷-۲-۱-۱

زمانيکه شما يک خط موجود  را باز بيني ميکنيد يا نقشه هاي موجودش را بررسي ميکنيد ، توصيه شده کـه                  
 . اختصاص بدهيد P.Iيک يا چند کد مشخصه  خاص را به همه زواياي خطوط 

عنوان توصيف نقاط زمـين      ، به    P.I ، ممکن است شما از نام فايل بنا براي بناي            P.Iهمچنين در مکان هاي     
 بطور اتومات ، بناهـاي  Spot at feature codeدر اين حالت شما مي توانيد توسط فرمان . استفاده کنيد 

 .مشخص شده  را در زواياي خط مقتضي قرار دهيد 
 را در همـه نقـاط       Wpldead.4 بنـاي    PLS-CADD ،   ۲-۷براي مثال ، با تنظيم اين کادر همانند شـکل           

 .  اختصاص مي دهد۳۳۳راي کد مشخصه ط دازواياي خطو
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 ۸۵

 
  نشاندن توسط کد مشخصه-)۲-۷ (شکل

 .  ، تعيين شود  plan يا  Profile ، درنوع بناي منتخب  ميتواند به صورت  يک توضيح
 
 قرار دادن يک نوع بنا  در همه زواياي خط -۷-۲-۱-۲

 و در نقاط  ابتدا و انتهاي مسيروجود دارد          يک راه براي اينکه مطمئن شويم يک  بنا در همه زواياي خطوط              
ــتفاده از          ــا اس ــد ب ــانيم  و بع ــا بنش ــن  مکانه ــه اي ــواه را در هم ــا  دلخ ــک بن ــدا ي ــه ابت ــت ک ــن اس ، اي

Structures/Modify   بناي دلخواه  در همه زوايـاي خطـوط توسـط            .رتفاع مناسب را تعيين کنيم     نوع و ا
 . نشانده مي شود Angle  Structureفرمان 

 
  قفل کردن بنا به کنج خطوط-۷-۲-۱-۳

 با اين روش ، ابتدا بايـد  بنـاي توصـيف شـده را نزديـک زوايـاي خـط ، بنشـانيد سـپس  بـا اسـتفاده از                                 
  ايـن بناهـا را    structure modify يا با تايپ کردن جايگاه دقيق آنها  در کادر )snap) move onفرمان

 . در جايگاه مورد نظرشان قفل کنيد
 نشاندن بناهاي مماس -۷-۲-۲

 را انتخاب کنيد و سپس جايي را که شما ميخواهيد اين structure / addبراي نشاندن  يک بنا  در پروفيل 
يک عالمت  مشکي چسبيده به مکان نماي مووس  موقعيت مکانيابي را متناظر . بنا را قرار دهيد انتخاب کنيد

سعي نکنيدکه يک موقعيت  دقيق را با مـوس          . شان مي دهد  باموقعيت نشانداده شده در نوار وضعيت پايين ن       
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 ۸۶

 ) ۳-۷شـکل   ( structure modifyانتخاب کنيد به اين دليل که  يـک راه دقيقتـر و سـاده تـر  در کـادر       
  .وجود دارد 

 

 
 راستن بناي پي کادر محاوره ا-)۳-۷ (شکل

 structure  کادر open ، با فشردن  يک بنا را انتخاب نماييدstructure   addيکبار ديگر  توسط کادر 

modify باز ميشود که در آن کادر مي توان مکان دقيق مورد نظر را وارد کرد . 
 :  مي توان انجام داد structure modifyتنظيماتي را که در کادر 

 تغيير دادن نوع بنا با کليک کردن بر روي دکمه نشان دهنده نام نما -۱
 ايپ کردن  موقعت دقيق آن در پنجره جايگاه تطبيق دادن جايگاه بنا با ت-۲

 باال يا پايين بردن بنا بامقدار تايپ شده در کادر تعديل ارتفاع -۳

 . تعديل انحراف  يبا واردکردن يک مقدار  درپنجره) فاصله از خط مرکزي ( تطبيق دادن انحرافهاي آن -۴

ـ               :نکته   ا و نوسـانهاي مقـره را بـراي هرکابـل            بر خالف نسخه هاي قبلي ، اين نسخه  در حاليکه بارهـاي بن
اين آفستها نه تنها شامل  تعـديل انحـراف   . منحصر به فرد محاسبه ميکند  ، آفست ها را نيز در نظرمي گيرد     

مي شود ، بلکه  انحراف طبيعي را که ممکن است  در هر نقطه  اتصال منحصر بفردي اتفـاق بيفتـد ، شـامل         
 .مي شود 

 Orientationپنجره تغيير جهت زاويه  آن در -۵
ايـن توضـيحات  بـدلخواه ميتواننـد نشـانداده       ( structure commentsنوشتن نکات الزم در سـتون  -۶

   .view/ display option / Profile view structure labels با فرمان  Profileدر نماي )   شوند 
براي . set counter weigرستوند ضميمه کردن وزن ها در زير مقره هاي آويز با وارد کردن مقاديرشان-۷

 .، کوچکتر استفاده مي شود  counter weightمراقبت ازمشکالت نوسان مقره 
  در پـايين     view با انتخاب کردن     bitmap يا   DXFنمايش دادن نماي کلي  ازبنا يا هر يک از فايلهاي            -۸

 .رد  منتقل کpls-pole يا  Towerنماي کلي  را مي توان به برنامه هاي . کادر 

  .Editويرايش کردن مدل بنا با فشردن دکمه -۹
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 ۸۷

ک ي کل Material دکمه يرو ديويرايش ليست موادي که  در محل بنا بايد  در دسترس باشند ، با يبرا-۱۰
 .ديکن
 
 نشاندن ميانبر -۷-۲-۳

  N-PAST و   PASTبراي باال بردن سرعت کار هنگام  استفاده از بناهاي  يکسان مي تـوان از فرمانهـاي                     
 .استفاده کردانبر، يه عنوان راه مب
 
 جابجا کردن  بناها  -۷-۲-۴
 بنا با موس)  يا درگ کردن (کشاندن -۷-۲-۴-۱

ابتدا بايد بناي مورد نظـر را  بـاموس   .  مي توان بنا را  در خط مرکزي جابه جا کرد structure / moveبا 
 .انتخاب کرده وبعد آنرا به موقعيت جديدش کشاند 

 
 بنا به نقطه طراحي شده )  يا گيره کردن (فل کردن  ق-۷-۲-۴-۲

 و بـراي  . به يک نقطه زمين داده شده قفل کـرد )snap) move onيک بناي واحد  را ميتوان توسط دستور
 .  استفاده مي کنيم snap  station / height to feature code  از فرمان  ، يک گروه از بنانگيره کرد

 ، بطور خودکـار،     ۴-۶ در کادر شکل     ۵-۶يمات جايگاه، آفست، و ارتفاع دکِل شکل        براي مثال، با انجام تنض    
با نقطه ي بازبيني شده اي که توسط موس انتخاب          " دقيقا) ۳ِست  (از مدار سمت راست آن      ) ۳فاز(فاز پايينتر 

 .  ميشود، تطبيق داده خواهد شد
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 ره کردن بناي گي پارامترها-)۴-۷ (شکل

 

 
  شدهينيره شده به نقطه ي بازبي سوم در مدار سمت راست گفاز -) ۵-۷(شکل 
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 ۸۹

 بحث مختصري  از مکانيابي  بهينه خودکار -۷-۲-۵
مکانيابي بهينه خودکار  با استفاده از  معيارهاي طراحي  ارائه شده و يک ليست بناي قابل دسترسي و هزينـه           

نشـانه  . در کمترين  هزينه کلي ، ترکيـب نماييـد           آنها ، به شما اين اجازه را مي دهد که بناها  ومکان آنها را                
 .گذاري بهينه يک تکنولوژي پيشرفته خوبي است 

 بناهاي مرسوم -۷-۲-۶
 PLS-CADD              ويژه جهت برگرداندن    - شما را با چندين تابع مرسوم براي ايجاد و اصالح بناهاي جايگاه 

توصـيف  "   مفصال pاين مطالب در ضميمه( . تغييراتي که  در اين حوزه ساخته شده بودند ، آشنا مي سازد 
 .)شده است

 نصب سيمهاي زمين و هاديها -۷-۳   
يـا  ( برجگذاري در مسير انجام شده است ، آنها ميتوانند بطور با لقوه براي ساپورت کردن تعدادي کابل               "قبال

اتصـال کابـل   باره نقاط بحث در (استفاده شوند ، چون آنها نقاطي براي اتصال کابل دارند       ) باندل هاي کابل    
 .)  استآمده ۲-۵در بخش 

 مجموعـه فرمـان هـايي را بـراي کشـش و      pls-cadd ازآنجاکه عموما مدل خط شامل تمام اسپان هاسـت     
کابـل  ) سـت   (چون تمام کابل ها ي داخل يک دسـته          . خمش کابل ها بصورت مناسب پيشنهاد کرده است         

 . يک کابل تنها ،  شکم داده شده و قطار شده است خواص وکشش هاي يکساني دارند، اين دسته ، نه
  .ميشـود کشـيده وشـکم داده       هربخش کشش بطور مجزا    . بخش هاي کشش اند     هاي کابل قسمتي از    دسته

 ثابت-ته  اتصالدريک نقطه(پايان  يک و )ثابت بنا-اتصال تهنقطه  يک در(  شروعبايد يکيک بخش کشش 
 .ساپورت شـود    ـ منتهي     نا اتصال  نقاط   ممکن است بابناهاي مياني در     و ،   داشته باشد ) پائين خط    بنا ديگر 

 روي باال مي تواند از ولتاژ براي مثال يک مدار ، کند عبورمياني  برجهاي از روييک بخش کشش مي تواند 
را بـراي   عملکردي است کـه اتصـاالت برجهـا   ،  قطار کردن  . دکن کوتاه عبورmid- span توزيع تيريک 

،  )خمـش   (شکم دهي .  برقرارمي سازدتنشن-سکشنپايان  شروع تا ت از سيک    در  موجود ابل هاي تمام ک 
 "زير کامال   در  قطار کردن و شکم دهي       ،باشد  مد نظري مي      مقدار به ازاء ) کابل   (بخش  يدن اين   عمل  کش  

 . توضيح داده شده اند
 کشش - بخشقطار کردن -۷-۳-۱

 بـر  ، فعال مي کنـيم     را Demo.xyzپروژه   ابتدا . مثالي شرح مي دهيم    با قطار کردن را    شکم دهي و   فرايند
مـان     فر زاوجهت برداشتن تمام کابل هاي بين اين دوبرج          . زوم کنيد  ۱۰  و  ۶خط بين برجهاي   وي جزئي از  ر

section/Remove  بـراي   ) ۷ و ۸ و ۹(وسـه بـرج ميـاني         )۱۰  و  ۶ (انتهايياکنون دوبرج    .  استفاده نمائيد
 سـپس روي سـمت چـپ     .  کليک نمائيدSection Addبراي شروع قطار کردن روي  . کردن داريمقطار 
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 Sectionکادر.  کليک نمائيد، کنيد ايجاد  جديد که مي خواهيد)يا سکشن(  گروه از )# ۶برج  (ترين برج 

Stringing  )شد خواهد ظاهر)  ۶-۷شکل . 
 

 
  قطار کردن سکشن-)۶-۷ (شکل

 Method4   يک بـرج ه ايدشروع کرد  قطار کردن را از آن   که  دکلي اگر . بزرگترکنيد يد آنرا که ابتدا مي توان   
  ،  يک نماي کلياست )آماده شده اند TOWER  يا PLS-POLE ياانواع ديگري که بامدل هاي برنامه(

ش فـاز  ارهشـم   و دسته با اتصال ارائه شده    هرنقطه با) را ببينيد  ۶-۷ شکل   (ازآن برج درقسمت راست کادر      
کـه مـي      را ايت هـاي ضـميمه      سـ دردسترس است    ليست برجي که هنوز    سپس بايد از   .  شد ظاهرخواهد

 براي پايين ترين فـاز مـدا ر    راAttachment  set NO.5براي مثال  .  را انتخاب کنيدقطار شودخواهيد 
 نمـايش   ۶-۷ل   کادر شک   در ۶از آنجايي که  نيمرخ بناي        .انتخاب نمائيد  " )kiwi"يک هادي   (سمت راست   

داده شده است همان طوري که مشاهده مننده در حال قدم زدن به سمت پايين اين خط قبل از اينکه او به بنا 
ـ    ،انتخاب کنيد    بدون ابهام    اتصال را  نقاط   برسد ، شما قادر هستيد        ۶بـرج      ج بصـورت حالـت    رحتـي اگرب

  انتخـاب   . درکادر کـليک نمائيد   next ه برج روي   ب kiwiسپس براي آوردن هاديهاي      . چرخانده شده باشد  
Attachment  steno. 8   اتصال هـادي بـه پـائين تـرين      ينتيجه ، هستيد ۷ روي بنايدرحالي که شما 

 Attachment  setدر حـوزه   را » Non«اگـر  . داردرا بـه همـراه    راست روي آن برج اتصال سمتنقطه 
  براي باي پس برج مياني درطول مسير       ياين روش  .نميشوند   وصل    ۷به برج    ها هادي ،انتخاب کرده باشيد    

  هنگاميکـه  .  کليـک نمائيـد    ۱۰  و  ۹  و  ۸ براي اتصال به برجهاي          Next روي   سه بار  سپس بيش از   . است
 منتهـي وصـل   اتصـال بـرج  به يک نقطه   هادي را که برنامه مي فهمد   ۱۰برج  ، در    کليک نمائيد    Nextروي  

  ،    کليـک کنيـد      Yes  براي کامل شدن قطار روي     در آنجا    . بخش کشش نمايان مي شود    انتهاي   ، کرده ايد 
راانتخـاب   »kiwi « نوع و  شويد واردبه کتابخانه کابل     دراينجا .  کوچک نمايان مي گردد    Create يک کادر 
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   ظـاهرمي گـردد     ۷-۷بخش قطار کردن بصـورت جديدآمـده درشـکل           ، وقتي نوع کابل انتخاب شد     . دنيک
 يـي کـه مـي توانيـد بخـش و      جـا  ) ۸-۷شـکل  ( .   مي شويدوارد  Section  modifyستقيمابه کادر وم

 . براي نمايش اش شکم دهيد پارمترهاي انتخاب را
 

 
 ۱۰ و ۶ ين بناهاي بيقطار کردن هاد -) ۷-۷(شکل 

 

 
 ش سکشنيراي پي کادر محاوره ا-)۸-۷ (شکل
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 ۹۲

، بطـورقراردادي    شـکم دهـي کنيـد      آورديد قبل ازآنکه آنرا   به رشته در     وقتي بخش جديدي را    بطورخالصه
 ،  کرديد OKرا  ۸-۷ پس ازآنکه شکل . نشان داده شده استفوت۱۰۰۰،  يک ثابت زنجيروار درمحل قرمز

ت مـدل شـده      س ر د يک فاز   با Demoثال  مدر سيمها . هستيد بخش ها  قادربه شکم دهي وقطار کردن ساير     
 داشي وشکم دهي کرده ب    اشيد، به رشته درآورده ب     که شامل سه فاز است     ستي را  " شما قبال  اگر ، هر چند    .اند

)  سـبک (تمايـل دارنـد کـه بـه بنـا در معمـاري       سه فاز بـه  اين که اين بجز است ،  روش فوق تقريبا يکسان   ،
. شوند   وصل ۱۰-۷  ازشکلStringing کادردر باال سمت چپ  Transpositionليست انتخاب شده در 

 بـا  . ت وصـل مـي کنـد   سـ  از۳و۲و۱ بـرج اتصـال به نقاط   را۳ و ۲ ، ۱ سه فاز۱۲۳سبک اتصال اده از استف با
 وصـل    ۱ اتصالبه نقطه  فازسوم را   و  ۲ اتصالفازدوم را به نقطه       ، ۳ اتصالبه نقطه    اول را  فاز ۳۲۱استفاده

 تقـارن درزاوايـه خـط     نيازجهت چرخش يک برج نام      مورد التجمله ح  از ،   دني وجود دار  هايحالت. مي کند   
اگرخواهـان تغييـر     . ضـروري اسـت    )ياچيزهاي ديگري ( ۳۲۱ به۱۲۳ جائيکه انتقال از   )۱-۱۷-۳-۴بخش    (

چند  يک يا در انجام يک تعويض تقدم و تاخّري ، براي مثال هريک ازتصميامت رشته در آوردن تان هستيد
 Edit Stringing کليـک نمـودن روي    با مي توانيد  دوباره تمام گامهاي بحث شده دراين بخش را ، برج

شـامل چهارسـطح    ) ۸-۷شـکل   (Section  Modify کادر  .  ببينيد Section Modifyدرانتهاي کادر 
 :اساسي است 

 SAPS  Finite  Elementسطح  -۴    وDisplayسطح -sagging ، ۳ سطح -Type،  ۲سطح   -۱

 sag- Tension  options.   
 ۳-۳-۷ دربخـش  Displayحث شـده انـد و  بـراي سـطح            ب ۲-۳-۷   دربخش  sagging آيتم هاي سطح    

  را استفاده مي کنيد تنها نياز به کلنجار رفتن با آيتم هاي ۴ يا۳، ۲ کردن سطح هاي اگرمدل. بحث شده اند 

SAPS  Finite  Element  sag- Tension  options سطح .  داريدType   به شما اجـازه تغييرنـوع 
ازآنجاکـه  . لتاژ کابل وحوزه هاديها درفازکه تعداد هاديهاي باندل راتغيين مي کنيد، را مي دهد             کابل ، حوزه و   

و تعـداد   . الزم است که ولتاژ را تعيـين کنيـد        فواصل مود نياز براي نقاط زمين به مقدار ولتاژ بستگي دارند ،             
 . اتصال الزم است  يهادي هاي فرعي براي محاسبهء بار وضع کلي  در نقطه

 شکم دهي بخش کشش -۷-۳-۲
شکم دهي مشخصات يک    . است  ) کابل  (  شامل پارامترهاي مورد نياز جهت خمِش بخش          saggingسطح  

تعدادکافي اي ازشرايط است بطوري کـه کـامپيوترمي توانـد طـول بـدون تـنش کابـل را در دمـاي مرجـع                         
از ايـن نقطـه شـروع     . تعيـين کنـد  ) کابل دروضعيت اوليه اش(صفردرجه سلسيوس درست پس ازعمارت    

 ۶فصل  کشش  کابل آمده در- مدل فشارPLS- CAAD) اسپان مرجع ) منبسط نشده(طول بدون کشش (
 ومفهوم اسپان متداول بـراي  ۳-۲-۴  و  ۲-۲-۴ ،  ۱-۲-۴بارگذاري معادالت بخشهاي     . را استفاده مي کند     
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جهت تعيين هندسه هاي کابـل  ) ۴ يا ۳ ،۲سطح هاي  ( براي مدل سازي المان محدود ،  ۱سطح مدل کردن 
تمام اين محاسـبات پيچيـده کـه    . و نيروها ي انتهايي براي هرترکيب ازحالت هوا و وضعيت  کابل آمده اند  

بطور خودکار واغلب بطور آني انجام مي شوند ، اجازه تغييردادن  تأثيرات پارامترهاي طراحي رابطور متقابل                 
  را انتخـاب نکـرده   Sagging درسـطح کششـي   override  calculated rulling  spanاگر. مي دهد

. باشيد اسپان متداول محاسبه شده شخصا براي بخشي که بـه رشـته درآورده ايـد نمـايش داده شـده اسـت         
)ft۱۰۹۳  همه محاسبات  خمش ،کشش و بار بعدي  پيچيدگي اسپان متداول بخش کشـش               ) .  ۸-۷درشکل

 راانتخاب کرديـد ، قـادر بـه    override  calculated  rullingاگر . روي  اين مقدار قرارخواهند گرفت 
اين مشخصه وقتي اسپان متقاطع  تکـي از يـک خـط            . وارد کردن  مقدار اسپان متداول خودتان خواهيد بود          

که اسپان متـداول متفـاوتي نسـبت بـه آن           )  ۱-۲-۳-۲-۸بخش(متقاطع را ايجاد مي کنيد ، استفاده مي شود          
سـه تـاي آنهـا    . در زيرچهارگزينه جهت شکم دهي بخش کشـش آمـده اسـت       . تقاطع را دارد    طول اسپان م  

چارت هاي شکم دهي مورد استفاده .  قابل دسترس است Section Modify  از کادر sagging درسطح 
شـکم هـاي سـاختمان      .  توصيف شـده اسـت       ۴-۲-۸در طي ساختمان ، موضوع ديگري است که دربخش          

 .  اندsection modifyکامال وابسته به تصميمات شکم دهي درکادر مقادير مشتق شده 
 
 شکم دهي توسط کشش-۷-۳-۲-۱

 انتخـاب کنيـد ، شـکم دهـي توسـط يـک        File/preferences را درمنوي Sag With Tension  اگر 
جـام  ، تعيين يک دما و تعيين ترکيب افقي کشش قابـل ان         ) اوليه ، پس از خزش و پس از بار          (وضعيت کابل   

 خاکستري شده غير قابل دسترس ، بسادگي ايـن ترکيـب افقـي کشـش                 ي ثابت زنجيروار در حوزه   .  است  
 . تقسيم شده با وزن کابل برواحد طول ميباشد 

 
 کم دهي باثابت زنجيروار       ش-۷-۳-۲-۲

خـاب  انت شکم دهي با ،نيد انتخاب ک File/preferences درمنوي را Sag With Centenary   اگرشما
در  کشـش    مولفـه افقـي      . امکـان پذيراسـت    ثابت زنجيـروار   و اختصاص يک دما   ، نمودن يک حالت کابل   

 وزن کابـل  در شـده  تـاب ضـرب    بسـادگي ثابـت     که غيـر قابـل دسـترس اسـت ،           خاکستري شده   ء  حوزه
 . برواحدطول
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 شکم دهي خود کار-۷-۳-۲-۳
  Automaticتصـاص مـي دهيـد و روي    بااين روش ، يک حالـت کابـل انتخـاب مـي کنيـد ودمـايي اخ      

sagging     را در نظر مـي گيـرد و بخـش           ۷-۳-۴کامپيوتر معيارشکم دهي خودکار بخش      . کليک مي نمائيد
گـزارش کوتـاهي کنتـرل      .بدون هيچ تخلفي از اين معيار مـي کشـد          کشش را تا جاي ممکن هرچه سفت تر       

وترکيب افقي کشش ) تاب(شدکه  ثابت کتنري وقتي گزارش را بستيد متوجه خواهيد . معياررا نشان مي دهد
در وضعيت کابل و دماي اختصاص داده شده ، بطورخودکار جهت در نظر گرفتن معيـار خمـش خودکـار ،                     

اين وضعيت هاي شکم دهي بخش کشش در عاملي باقي ماند ، حتي اگربرجـي راجابجـا               . محاسبه شده اند    
 .نيد کنيد تا زماني که شکم دهي خودکاررا دوباره بز

  شکم دهي گرافيکي-۷-۳-۲-۴
 

 
 سکشن- تنشنيکيکشش گراف -) ۹-۷(شکل 

 هـر  ثابت به رشته درمي آيد ، شکم دهي گرافيکي ، اجازه  انتخاب هرفاز از        - بين دو ته   تنشني-سکشنوقتي  
 : را بطور گزينشي مي دهد ) ۹-۷ درشکل يپائينضخيم خط (ست 

بـرآورده    وضـعيتي دلخـواه را      زمانيکـه  تا) وحرکت دادن آن    بانگه داشتن کليک چپ موس      ( آنرا بکشيد   )۱
)  يا نقاط زمـين   (به نزديگترين نقطه زمين     ) ۳ آنرا بگيريد و به موقعيت نشانگرموس قفل کنيد ، يا         )۲  يا ،سازد

 .به مکان نماي موس قفل کنيد  
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 همچنانکه آنـرا بـاموس     گزينه اول مي بينيد که بخش کشش يکدست باال مي رود و متقابال  پائين                انتخاب با
اين گزينه وقتي که مي خواهيد شکم دهي مدل را به شکم دهي مدل خط موجود تطبيق بدهـد ،                    . مي کشيد   

 يا وقتي کـه مـي خواهيـد فاصـله        ،همانطورکه با ترسيم اسکن شده اي درنماي پروفيل نمايش داده مي شود           
 را سکشن  ، P-C ،باگزينه دوم وسوم  .  مي شود    درستي براي هرمانع نشان داده شده پيش بيني کـنيد استفاده         

 .انتخـابي ميآيـد   ) يا نقاط   ( بصورت خودکار نمايش مي دهد ، بطوري که فاز تعيين شده از طريق يک نقطه                
يـا نقـاط    ( اين گزينه ممکن است وقتي که مي خواهيد شکم يک بخش با وضعيت بازبيني شده يـک کابـل                    

نقطه انتخاب شده درمکاني کـه      . ماهنگ گردد مورد استفاده قرار بگيرد     ه) بازبيني شده دراسپان هاي متفاوت    
جهت شکم دهي  .مي باشد) گزينه سوم(PFL  ترين نقطه کنزدي در يا)  گزينه دوم(نشانگرموس کليک شده 

  Sections/graphical  sag و روي خـارج شـويد   section modify کـادر  از بايسـتي ابتـدا  ،گرافيکي
 . ظاهرخواهد شد۱۰-۷ شکل Graphical  sagر کاد. کليک نمائيد 

 

 
 يکي کشش گرافي کادر محاور ا-)۱۰-۷ (شکل

سپس وضعيت کابل و حالـت      .  کابل مناسب مورد نظر را انتخاب کنيد       Next  يا    Prevباکليک نمودن روي    
مـايش  که مشابه وضعيت کابل ن انتخاب کنيد   راGraphical  sagهواي موجود در دو ليست باال درکادر 

 يـخ در   اگر درحوزه حالت هوا عددي  بنويسيد ، آن عدد حالت هوايي را بدون بـاد و                . تان خواهد بود     داده
سـپس جهـت   . مي توانيد آن حالت آب وهواي جديـد را انتخـاب کنيـد         . آن دما بطورموقتي ايجاد مي کند       

 ، روي Graphical sag optionانتخاب مدلينگ چندين سيم گوناگون وگزينه هاي شکم دهـي درکـادر   
options  ۱۱-۷شکل ( کليک نمائيد. ( 

 را انتخاب کنيد ، Graphical  sag  options درکادر Fit to survey pointclosest  to  mouseاگر
اگـر  . قادر به ساختن کابلي که از طريق نزديکترين نقطه بازبيني شده به نشانگر موس مي رود خواهيد بـود                    

Fit to mouse  coordinates      راانتخاب نمائيد قادر به کشيدن کابـل انتخـابي بـا مـوس خواهيـد شـد  .
 level1 انتخاب کنيد ، کابل بااستفاده ازمـدل  Fit mode را بعنوان يکي ازپنج گزينه Rulling  spanاگر

 ۳، ۲  را انتخاب کنيد ، کابل با فرض يک مدلRulling  spanاگرهرگزينه اي بجز . شکم داده خواهد شد 
) داده شـده N.8  دربخـش  non- rulling- spanاکثراطالعات درگزينه هاي . ( شکم داده خواهد شد۴ا ي

 قادربه شکم دادن گرافيکي ، بخش کششـي تـان خواهيـد    Graphical sag optionsپس ازخارج شده از
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بطـورواقعي ترکيـب عمـودي     (Tension را انتخـاب کـرده باشـيد ، وهـم     Rulling – spanاگـر  . شـد  
اگرشکم .   نمايش داده مي شود       ۱۰-۷زمان واقعي در کادر شکل     يا ثابت کتنري مشابه با شکم در      ) شش  ازک

 انتخاب کـرده باشـيد کشـش ، و درغيراينصـورت ثابـت کتنـري       File Preferencesبا کشش را درکادر  
شش کليک کنيد ک۱۰-۷از شکل Graphical  درسمت راست کادر Applyاگرروي . نمايش داده مي شود 

محاسبه شده با وضعيت کابل و حالت آب و هوايي که درقسمت چپ کادر واردکرده ايد ، بصورت خمـش                    
.  مشـابه اش اسـتفاده مـي شـوند     Section Modifyو پارامترهاي نمـايش بـراي بخـش کشـش درکـادر     

 را انتخاب نکرده ايد ، طول هاي بدون تنش کابل هاي مختلـف دراسـپان هـاي بخـش     Rulling spanاگر
اگربـدون کليـک    . اي کشش براي ساختن بخش عبوري ازطريق نقاط انتخاب شده اتان ، اصالح شده انـد               ه

 را کنسل کنيد ، اين بخش شکم دهي نمي شود براي تطبيق خمـش               ۱۰-۷ کادر  شکل     Applyنمودن روي   
  را انتخـاب کنيـد، هرجـايي کـه    Sections/Gruphical sagقبل ازآنکه منوي  ) . صفحه(روي اسکرين 

 .باشد ، شکم داده شده باقي مي ماند تنظيم پارامترها مؤثر
 

 
  گزينه هاي کشش گرافيکي-)۱۱-۷(شکل
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 بخش کشش سطح نمايش -۷-۳-۳
 .  اجازه انتخاب دو روش ازچندين روش نمايش دهي بخش کشش را مي دهدSection  Modifyکادر

  نوسان مشخصزاويه   ثابت کتنري وبه ازاءنمايش دادن بخش کشش  -۷-۳-۳-۱ 
 LineادرازکModify  در حالت هوا يا کشـش انتخـاب شـده دربخـش     Display each Sectionاگر

Display  option  سـطح  در رانمايش حالت هـواي انتخـاب شـده     اگر  ونيدانتخاب ک را Display از 
 وجهت  نوسانزاويه   براي ثابت کتنري،،  بخش کششنيد،انتخاب نک ۸-۷ شکل  section Modifyکادر

 .نمايش داده خواهد شد، Displayاختصاص يافته درسمت راست سطح )wind from(د با
 وضعيت کابل داده شده  حالت هوا وبه ازاءنمايش دهي بخش کشش -۷-۳-۳-۲

 line ازکادر  Section modifyدره هوا وکشش انتخاب شد درحالت  راDisplay each section اگر

display options اگـر  و ه باشيدانتخاب کرد Show Selected weather case درسـطح  Section 

modify  ايـن سـطح    وکابل انتخابي در  حالت هوابه ازاء بخش کشش    ، انتخاب کرده باشيد   را  ۸-۷ شکل
کـه    کابل را يکي ازشرايطاگر . نمايش داده خواهدشد ، wind from  اختصاص يافته درحوزه وجهت باد

 جهـت نمـايش بخـش مـورد     )Level 1(متداول  فرض اسپان  ، انتخاب کنيداست ، به انتها رسيده   RSبا
  Finite انتخاب کـرده باشـيد فـرض     تمام مي شود راFE اگرحالتي ازکابل راکه با . مي گيرد استفاده قرار

Element ) مورداستفاده قرارخواهد گرفت  )۴يا۳، ۲سطحهاي . 
اصالح مـي گـردد ممکـن اسـت          يا  ايجاد   بار  اولين خش براي بيک  وقتي   ، همانطورکه قبال ذکرشد   : توجه

 . نمـايش داده شـوند  ft ۱۰۰۰ از اصالح شده اند با ثابت کتنـري کمتـر     يا بخشي که بتازگي ايجاد    در کابل ها 
اين اتفاق نشان مي دهدکـه تنظيمـات         ).ديني بب ۷-۷ مثال شکل ( زيادي پائين هستند   کابل ها مي رسد که    بنظر

  .درست نبوده است  Section modify  درکادر
 استفاده دوباره پارامترهاي شکم دهي بخش کشش -۷-۳-۴ 

نـوع ،  (  مي توانيد جهت ذخيره سازي تمام پارامترهاي نصب يک بخش کشش Section /copy ازفرمان 
در اين پارامتر هـا  . دريک بافر موقتي استفاده نمائيد ) Section modify شکم دهي ونمايش دادن درکادر 

دفعه بعدي که يک بخش را  قطار ميکنيد و شکم مي دهيد ، بصورت مقادير پيشفرض مورداستفاده قرار مي                    
وقتي مجموعه اي از بخش ها را کـه خـواص يکسـاني دارنـد را قطـار مـي کنيـد ، ايـن مشخصـه                           . گيرند  

 .بسيارمفيداست
  section  جدول-۷-۳-۵

، که بـا   )۱۲-۷شکل (سکشن، ستفاده نموده ايد، درجدول ا ۲-۳-۷و ۱-۳-۷اکثر اطالعاتي که دربخش هاي 
سـتونهاي سـمت چـپ کـه     .   به آن مي رسيد ، قابـل دسترسـي و ويـرايش اسـت      section/tableفرمان
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خاکستري اند ، شامل اطالعاتي اند که از عملکرد شکم دهي  و قطار کردن منتج شـده اسـت ، مـي باشـد و         
 Section modify ستونهاي سمت راسـت بااطالعـاتي کـه درکـادر    . نمي توانند درجدول ويرايش گردند 

آخرين ستون .  کنيد روي مدل تأثيرمي گذارند  okآمده ، يکـسان است وقابل ويرايش اند و وقتي جدول را
، Command  To  Apply اجازه اجراي فرمانهاي زيررا پس از OKکردن ، خواهد داد  : 

 Clip : تأثيري مثل بررسي کردنClip Insulatorsدرکادر  Section modify دارد. 
اگراين فرمان را روي بخشي که قبال چيده شده استفاده کنيد ، قبل ازمحکم کردن دوباره  ، بطـور         : نکته مهم   

اگرتغييـرات  . تمام تغييرات قبلي به طولهاي بدون تنش اتان را ازدست خواهيد داد  . موقتي ،  باز خواهد کرد       
 . مناسبات براي شکم هاي اندازه گيري شده باشد ، استفاده ازاين فرمان الزم نيست اين طول نتايج بعضي

Unclip  :   تأثيري مشابه بررسي نکردن»clip Insulators «درکادر  Section modify بخش با .  دارد
 .همان کشش درتمام اسپان ها مثل اسپان رايج دوباره شکم داده ميشود 

 Delete  : تأثيري مثلsection/Removeدارد  . 
Autosag  :  ک زدن يتتأثيريAutomatic  saggingو ok کردن کادر Section modifyدارد . 

 Auto R.S :   ـ تتـأثيري مثـل  Section  در کـادر  override calculated rulling span ک نـزدن ي

modify دارد . 
 ManualRS  :   ـ تتـأثيري مثـل  sections درکـادر  override calculated rulling spanک زدن ي

modifyدارد . 
 

 
  جدول سکشن-)۱۲-۷(شکل 
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 قصل هشتم

 محاسبات مهندسي 
 

کـه  .مجهزکرده اسـت  به يک محاسبات مهندسي قدرتمند  اپراتوررا  پي ال اس کد استفاده با مدل خط مورد
 محاسبات مهندسـي باکليـک نمـودن مـوس        .ممکن است   کامل شد  سه بعدي  پس ازآنکه مدل خط وزمين و     

 .انجام مي  پذيرد
 استراکچرها-۸-۱
 باد اسپن هاي وزن و -۸-۱-۱

 

 
   از خط دمو۸ اسپن هاي وزن و باد براي استراکچر - )۱-۸(شکل

 Criteria/Weight Span Model کـادر بتـان در  توجـه بـه انتخـا    اسپن هاي وزن به يکي ازدو روش با
  بـا هااص يا هـر تعـداد مـنظم از اسـتراکچر        براي گروهي خ  د  هاي اسپن وزن وبا     گزارش .محاسبه مي شوند  

Line/Reports/wind+weight Span Report) اسـپن هـاي وزن بـراي     .ايجاد مي گردند )۱-۸شکل
 Criteria/Wind/Weight  Span  باکس وکابل آمده در هوا همه ي ست هاي کابل تحت حاالت آب و

Report  گزارش شده اند  . 
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 ۱۰۰

-۸بخش هاي  نيزبصورت آمده در ۲ و سطح ۱سطح کام استراکچرهاي اسپن هاي وزن وباد دربررسي استح 
  يــا Structure/Moveبــا متقــابال وقتــي اســتراکچري را .نمــايش داده مــي شــوند ۲-۳-۱-۸ و ۱-۳-۱

Structure/Move onاسپن هاي باد در ، حرکت مي دهيدstatusbar نمايش داده مي شوند. 

 درختان  بارگذاري-۸-۱-۲
 

 
  پي ال اس کد ي از درخت بار جهت استراکچر نوعي قسمت-)۲-۸(شکل

وفاکتورهـاي بـاد     هـوا تعيين يک ترکيب ازحاالت       با استراکچربراي تعيين درختان بارگذاري طراحي دريک       
 Structure/Loads/Report )۱۲-۳-۴بخـش   (Criteria/Strueture oads (Method3,4)آمده در 

 کارمي کنيد دونوع کمـي      LITE/ پي ال اس کد        يا  پي ال اس کد      مدل باتوجه به اينکه با    .استفاده نمائيد  را
مثالي ازيـک بخـش ازيـک درخـت بارگـذاري بـراي             ) ۲-۸ (شکل.متفاوت ازگزارش بارگذاري وجود دارد    

  ۶ روي اسـتراکچر  NESCبراي بارسـنگين  که بارهايي را. رانشان مي دهد    پي ال اس کد    ي درمدل استراکچر
  .نشان مي دهد را ازخط دمو

بارهـاي سـيم درسيسـتم مختصـات       .هسـتند ۱۲- ۴ تا ۷-۴معادالت  بارهاي سيم درسيستم مختصات اسپن از     
فشارهاي باد استراکچر فاکتورشده اساسي آنهايي انـد         .آمده اند  ۴-۱۲-۳-۴که دربخش    استراکچر آنهايي اند  

 .تعريف شده اند۱۴-۴ و۱۳-۴معادالت که در
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 PLS-CADD/LITE پي ال اس کد استراکچرقسمتي از درخت بار جهت -)۳-۸(شکل

 رانشـان  PLS-CADD/LITE يک مثال ازجزئي ازدرخت بارگذاري براي استراکچر درمـدل     )۳-۸ (شکل
 PLS-CADD/LITE اينست که بـا    )۲-۸ (اختالف اساسي بين فرمت آن درخت وفرمت شکل        .مي دهد 

ضـميمه اختصاصـي    براي هرسيم بـا  وعقب همانطورکه همه بارها هيچ مفهومي تحت عنوان اسپن هاي جلو  
 بااليي تنظيم شده اند تاجهت     )۳-۸(فشارهاي طراحي نشانداده شده درشکل      . توصيف شده اند وجود ندارد    

ضرايب کشيدن عضو وبعضي صفات مدلهاي استراکچر باتوجه به اينکـه کـدام نـوع اعمـال مـي گـردد بـه                       
سطح که جهت بررسي استراکچر      ش آنهايي اند  درختان بارگذاري طراحي آمده دراين بخ     .حـسـاب مي آيـند  

 بارهاي روي هرنقطـه     ۳سطح  براي استراکچر هاي    . استفاده مي شـوند   ۴-۳-۱-۸  بصورت آمده در بخش    ۳
 .ضميمه فازاختصاصي دريک ست قبل ازآنکه به استراکچر اعمال گردند متوسط اند

اسـت بخاطرشـرط بارهـا روي       اين متوسط گيـري تنهـاوقتي کـه بـيش ازيـک فازدرسـت وجـود داردالزم                  
اگردرخت هاي بارگذاري رابصورت فايل هـاي       . بايد يکسان باشد   ۳استراکچر روش   هرفازازيک ست ازيک    

ــار ــؤثر اســتاندارد ب ــه هــاي  م ــراي برنام ــدPLS-POLEوTOWER ب ــد،  مــي خواهي  اکســپورت نمائي
Structures/Loads/Write  LCA File يـا  Structures/Loads/Write LIC Fileاسـتفاده   ا ر

 .نمائيد
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 بررسي استحکام -۸-۱-۳
 

 
  باکس بررسي استحکام-)۴-۸(شکل

 . استفاده مي شودStructure/Check وشايستگي هاي انحراف مقره تابع  استراکچرجهت بررسي استحکام    
 Structure Check ي ازبـاکس هتشـخيص هـاي کوتـا    پس ازکليک نمودن روي استراکچردلخواه سـريعا 

 ).۴-۸(شکل،بدست مي آوريد
بيانگرآنست که براي وضعيت واقعي اش درخـط اسـتراکچر بررسـي شده،اسـتحکام              )۴-۸ (براي مثال شکل  

باکليـک   . هسـتند  OK "تمامـا  کرده وانحرافات مقرهـا    درصدازظرفيت اش وارد   ۳/۹۳در استفاده شده اش را   
 برده مي شويد و ۴-۳-۱-۸تا  ۱-۳-۱-۸بخش هاي  براي تفضيل از جهت گزارش ها Report نمودن روي

 Editضـميمه  به شمااجازه ويرايش فايل استراکچر رابصورت F   مـي دهـد.Next و.prev   اجـازه بررسـي 
 .مي دهد هاي قبلي وبعدي در خط رااستراکچر

روش مختلـف    هريـک ازچهـار    با استحکام استراکچر مي تواند    توضيح داده شده،   ۳-۵همانطورکه دربخش   
بررسـي   .وش مورداستفاده وداده ضروري استراکچر اختصاص يافته اسـت        درفايل استراکچر ر   .بررسي گردد 

بـه    کنتـرل را ۴،روش    پـي ال اس کـد    با .لحظه اي است تقريبا ۳و۲و۱ ي روشهااستحکام استراکچر هاي
 .برنامه هاي استراکچرمان واگذارمي نمايد ومنتظرنتيجه تحليل مي ماند يکي از

 
 ۱استراکچر هاي روشگزارش بررسي استحکام جهت -۸-۱-۳-۱

بدسـت خواهيـد     را )۵-۸ (وگزارش شکل  )۴-۸ (نتايج شکل  بررسي نمائيد،    رادرخط دمو   ۸اگر استراکچر   
 مجازاسـپن  درصد ازاسپن بـاد   ft۱/۱۱۱۶، ۹۳واقعي   اسپن باد  با درصد  ۹۳درصداستحکام مورداستفاده، .آورد

ft۱۲۰۰ ــرل شــده اســت ــت .کنت ــهبارا اســپن هــاي وزن واقعــي جهــت ســه حال ــب ( ختصــاص يافت بترتي
ft۹۸۸و۱۶۰۰و۱۵۰۰بترتيب  (ازمقاديرمجازشان   ) ۹۰۶و۸۹۸وft۱۴۰۰(     کوچک ترند، بنابراين درصد استحکام

 .استفاده شده کنترل شده است
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 ۱ گزارش بررسي استحکام براي استراکچر روش -)۵-۸(شکل

  ۲گزارش بررسي استحکام جهت استراکچر هاي روش -۸-۱-۳-۲
 .نشان مي دهد ۲ بررسي استحکام نوعي رابراي استراکچر هاي روشگزارش)۶-۸ (شکل

 

 
 ۲ گزارش بررسي استحکام براي استراکچر روش-)۶-۸(شکل

 ۳گزارش بررسي استحکام جهت استراکچر هاي روش -۸-۱-۳-۳

 :رانشان نمي دهيم بخاطر ۳گزارش بررسي استحکام جهت استراکچر هاي روش ما
 .وجود داشته است ۳کمي از استراکچر هاي روش درگذشته استفاده هاي بسيار)۱
 .توصيه به استفاده اشان نمي کنيم،احتماال پشتيباني ازآنهادرآينده متوقف خواهدشد) ۲
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بـراي اختصـاص دادن فاکتورهـاي     پـي ال اس کـد   درحال حاضرمقداري ناسازگاري بين توانايي جديد   ) ۳
فقدان نوع اطالعات    و )غيرهفونداسيون و  بتني، بي،دکل چو  عضو فوالدي، (نوع ساختماني  کاهش استحکام با   

 .ضميمه شده به هرترکيب بحراني دريک مدل وجود دارد
 
 ۴گزارش بررسي استحکام جهت استراکچر هاي روش  -۸-۱-۳-۴

انتخاب  کشش هاي کابل،محاسبه بارهاي کابل،     پي ال اس کد   بررسي مي کنيد،    را۴ اگريک استراکچر روش   
اين برنامه تحليـل    . تعين مي کند PLS-POLE ياTOWERبه برنامه را انتقال آنها  وفاکتورهاي استحکام

اگـرروي   .ثانيـه اجرامـي کنـد     راکـامال بايـک ياچنـد    پـي ال اس کـد   وبررسي طراحي وبرگشت نتايج به
Reportباکس Check Structureبـراي    .کليک نمائيد،باکس گـزارش رابازخواهيـد نمـود   ) ۴-۸(ازشکل

اجـازه نگريسـتن    Geometry پنجره انتخاب هردوگزارش   Long و  از خط دمو   ۹نمودن روي   مثال کليک   
پنجـره   . شامل نتايج تحليل هاي تشريح شده استLong گزارش مي دهد، )۸-۸ (بصورت شکل را به هردو 

Geometry   براي هرحالت بارانتخاب شده بعالوه درصـد اسـتحکام   استراکچرشامل اشکال منحرف شده از 
 . است)۸-۸( بصورت امده در شکلاري ازترکيبات اختصاصي اشبهره برد

 

 
 )۷-۸(شکل
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 ۴ گزارش بررسي استحکام و هندسه براي دکل روش -)۸-۸(شکل

 پسوندهاي پايه وطول هاي مهاردرزمين هاي شيب  -۸-۱-۴
اکچر تـان   قادربه قراردادن نقاط تقاطع پايه هاي استر پي ال اس کد داريد،۴و استراکچر روشTIN اگرمدل 

درطول شيبهاي اصلي شان درمـدل       ومهارها به فرض اينکه اين پايه ها     .يامهارهاي استراکچرتان بازمين است   
 استراکچر مي توانند يکسان توسعه يابند،که آن اطالعات راجهت گزارش بسـت هـاي پايـه موردنيازشـده را          

بصـورت   را وآشـکارها   پسـوندها يسـه بعـد    اسپن اين نيزاستفاده مي کند،بعالوه نماي  يآشکارکردن طولها 
 View/Display براي پاک کردن اتيکت ها،به فرمان ).۱۰-۸شکل(آبي نشان مي دهد  و اتيکت هاي قرمز

Options/Clearmarkersدينيازدار. 
 Terrain/TIN/Leg and Guyاز )۹-۸شـکل (Extension and Guy Lengthsبـازکردن بـاکس  

Extension  Report امکان پذيراست. 
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  پسوندهاي پايه و طول مهار-)۹-۸(کلش

 :داده هاي اين باکس عبارتنداز
  . واستراکچر هايي که جهت شروع وپايان گزارش مي خواهيدتعداد :شروع وپايان

  .بررسي کنيد سه بعدي  جهت ايجادمتن گزارش بعالوه نتايج گرافيکي درنماي :گزارش
 . گرافيکي بررسي مي کندجهت نمايش نتايج دريک صفحه جداگانه ونتايج :جدول

 .اگرمي خواهيد مجموعه اي رابررسي کنيد :نمايش کلي طول هاي هادي مهار
 .جهت آوردنشان درگزارش انتخاب نمائيد :شامل مهارهاياپايه ها
اگرمشـخص شـودکمترازحداقل يابيشترازحداکثراسـت برنامـه پيغـام خطـايي             ):حداکثر(آشکارسازي حداقل 

ــد داد  ــايش خواه ــا.نم ــين   آشکارس ــودي ب ــله عم ــورت فاص ــا TINزي بص ــاي پ ــه   وانته ــک پاي ــين ي ئ
 آشـکارها . پايان آن عضورااندازه گيـري کـرده اسـت   YوXياعضومهاردرمدلتان تعريف شده است مختصات  

مثبت  نشان داده شـده اسـت واگـرزمين زيرانتهـاي پايـه يامهارباشـد              سه بعدي بصورت خطوط آبي درنماي     
 .هستند
اگرطول تقاطع شيب کمترازحداقل يا بيشترازحداکثرباشـد پيغـام خطـايي            :بطول تقاطع شي  )حداکثر(حداقل

وبعـالوه طـول تقـاطع اش       بـراي يـک عضـوبرج مشـبک،اين طـول اصـلي عـض             .نمايش داده خواهد شـد    
 .موردنيازاستTINبراي يک مهارمجموع طول مهارجهت تقاطع . استTINبا
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اي پائين ترين عضويامهارومختصات جايي که اززمين درانته ZوX,Y  برنامه خطي درنمايان کردن مختصات
همچنـين گـزارش    .عضو يامهارمي تواند زمين راقطع کند اگربه بي نهايت بسط پيدانمايدايجاد خواهـد کـرد              

-۸ (شـکل .شامل طول آشکارسازکردن،بعالوه اصلي،طولهاي اضافي وکامل ازعضو و مهارراشامل مي گـردد           
باالرفـت  ft۱۵ )۹-۸(ازخط دمووقتي موقتا براي داده شـکل       ۵ر  پسوند هاي پايه وآشکاررابراي استراکچ    ) ۱۰

 .رانشان مي دهد )باالي زمين مهم بودن(
 

 
 پسوندهاي پايه و اشکارها)۱۰-۸(شکل
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 بخش هاي کشش -۸-۲
 کم ها وکشش هاش-۸-۲-۱
 

 
  محاسبات کشش سطح يک براي بخش انتخاب شده-)۱۱-۸(شکل

وتعيـين  )ايک عضو کابل خـاص  ي(ه انتخاب يک بخش کشش     به شمااجاز  Sections/Sag-Tension تابع 
يادرهرعضو )۱سطح  (وکابل وهمچنين شکم دراسپن رايج مثل     هوااش براي هريک ازحاالت      کشش مکانيکي 
 .رامي دهد)۴و۳و۲ يسطح ها(کابل منحصربود

 لحظـه اي محاسـبات کشـش رابدسـت مـي      Sag Tension دربـاکس هواپس ازانتخاب يک حالت کابل و
 ،) ۱ سطح مدلينگ( رابعنوان يک حالت کابل انتخاب نمائيدLoadRs يا CreepRs  InitialRsاگر.آوريد
بـراي پـائين تـرين فازسـمت راسـت درانتهـاي خـط        )۱۱-۸(همانند آنچه درشـکل   Sag Tensionباکس

 Initialاگر.دموآمده،شکم هاوکشش هاافقي رابراي اسپن رايج ازبخش کشش انتخاب شده نمايش مي دهد

FE ،  Creep FEيا Load FE)  انتخـاب کنيـد،باکس شـکم هـايي کـه       را )۴ و۳و۲ يسطح هـا مدلينگ
 .نمايش خواهد داد باعنصر محدود براي کابل انتخاب شده تکي محاسبه شده را
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 ۱۰۹

 
 براي تک کابل۴ يا ,۲,۳محاسبه کشش سطح )۱۲-۸(شکل

ياعناصـرکابل   )۱ح سـط ( ازطريق بخش هاي کشـش Sag  Tension درباکسPrevious    ياNext روي
جهت گردش درآوردن عبور خط عمودي جـايي کـه مـوس راکليـک مـي          )۴ و ۳و۲سطح هاي   (بفرد منحصر

 تأکيد کـرده  )اسپن۴ پائين ترين کابل درطول   (۱سطح  بخش کشش محاسبه    ) ۱۱-۸ (شکل .نمائيد کليک کنيد  
 using actualاگـر  بزرگترين کشش درامتداد انتهـاي تمـام اسـپن هـاي واقعـي دربخـش کشـش،        است،

geometry of tension section    کـادر  ازبخـش کشـش درCriteria/Maximum Tensionرا  
عنصـرکابل خـاص بـراي      )۱۲-۸ (شکل.حداکثرکشش گزارش شده است    )۴-۳-۸بخش(انتخاب کرده باشيد  

) اسـتراکچر پائين ترين کابل دراسپن سوي سـمت راسـت بلنـد تـرين       ( ۳و۲و۴سطح هاي   محاسبات کشش   
 کشــش کــاملي بــراي حالــت هواکــه تحــت - گــزارش شــکمReportباکليــک روي .ه اســتتأکيــد کــرد

Criteria/Weather         گـزارش فشـرده آمـده       ۱سـطح   مـدلينگ    بـا  . تعريف کرده ايد به دست مـي آوريـد 
 پيچيـده اي را    فشـرده و    گزارش بسـيار    ۴ و ۳و۲ سطح هاي    مدلينگ با . رابدست مي آوريد   )۱۳-۸(درشکل

 .بدست خواهيد آورد
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 کشش براي بخش انتخاب شده-گزارش شکم) ۱۳-۸(شکل

وکابـل مـي    هـوا براي هرحالـت   ،کشش هاو شکم هاي اسپن را سطح  Sag-Tensionبخش اول گزارش
بخش دوم نشان مي دهد که هيچگونه کشش بين )Load  Rsوپس از Creeprsپس از ،Initial RS (دهد

ـ )ACSRمنيوم درحالتي ازهادي  ولآ(رشته هاي خارجي     دربعضـي حـاالت     .ه اشـتراک گذاشـته مـي شـود        ب
اگراجازه به مقايسـه در     ( منيومي بيروني کشش صفردارند   ودردماهاي بسيارباالقادربه ديدن اينکه رشته هاي ال      

واقـع دردمـاي باالتر،کـه     در .به مقايسه گذاشته مي شود اگربه آن اجازه دهيد  خواهيد شد يا  )مينيوم ندهيد وال
تنهاشـکم دراسـپن رايـج       Sections/Sag-Tensionبـا   .مي گـردد   رون تحمل د بزرگترازکشش مجموع با  

 آمـده  Sections/String  Chart اسـتفاده ازتـابع   اگرچه بـا  .بخش کشش انتخاب شده محاسبه مي گردد
 .وحاالت کابل بدست مي آيند اسپن براي حاالت مختلف ازدما اسپن با  توانندشکم هامي ۴-۲-۸ دربخش

  يت هاي طراحيبررسي محدود -۸-۲-۲
 

 
 )۱۱-۸(بررسي طراحي براي بخش انتخاب شده در شکل ) ۱۴-۸(شکل
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 ۱۱۱

ــابع ــش و   Section/Check ت ــش کش ــک بخ ــاب ي ــازه انتخ ــه     اج ــاص يافت ــي اختص ــازات طراح ني
يـک   و بـا  رنـگ قرمـز   خطوطي کـه تخطـي کـرده انـد بـا      . رامي دهدCriteria/Cable Tensionتحت
NG)ده اندش ن خط نشان دادهييدرپا )خوب نه. 

 فواصل -۸-۲-۳
  فازهانسبت به موانع  زمين يا يفاصله ها -۸-۲-۳-۱
 

 
  باکس فاصله زمين-)۱۵-۸(شکل

 to Ground Clearanc Section/Cable       يک خط عمـودي درمکـان نشـانگرموس نشـان مـي دهـد 
 رامحاسبه  وباتوجه به حرکت موس فاصله عمودي از زمين خط مرکزي به پائين ترين کابل نمايش داده شده                

 . نشان داده شده استStatusbarفاصله در .مي نمايد
را جهت تعيين فواصـل افقي،عمـودي   ) يامانع( اجازه کليک روي يک نقطه زمين Terrain/Clearancتابع

انـدازه فواصـل، اخـتالف بـين فواصـل عمـودي و               .مي دهد )فازها(وکلي ازنقطه رابه تمام کابل هاي نزديک      
سپس مقاديرحـداقل  . محاسبه  شده اندابتدا)۱-۳بخش (Feature Codes درجدول زموردنيا حداقل مقادير
فواصل براي هريـک ازحـاالت    ).۱۵-۸( نشان داده شده است شکلTerraine Clearance اشان درباکس

 Criteria /Horizonta lclearancesو) ۱۳-۳-۴بخـش ( Criteria/VerticalClearancesآمـده در 
 .ندمحاسبه شده ا)۱۴-۳-۷بخش(

  کليـک Report مـي توانيـد روي   Terrain  Clearance براي گزارش فاصله تشـريح شـده درديـالوگ   
اعمال شده بطورافقي بـه      )اگرتعيين شده ( باد با محاسبات فاصله براي هرکابل دوبار انجام شده است،       .نمائيد

زمـاني کـه     بيان مـي کنـد،     يک نقض ممکن را    ،؟؟ ،گزارشک  يدر .هراسپن از سمت چپ وازسمت راست     
 .نقض اتفاق افتاده باشد نشان مي دهد وقتي که هردو  راNG .غيرمجازباشد )نه هردو( فاصله عمودي ياافقي
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 نشان داده شده است نقطه اي است که سـبب نقـض فواصـل عمـودي                 Horiz+Vertنقطه هادي که براي     
قي دريک زمان اتفاق مي وافقي شده است که درزماني که به نقض کردن نزديک مي شود فواصل عمودي واف

گزارش فاصله بهبود يافته    .عمودي وافقي است که توأما به دونقض نزديک اند         افتد که بياني ازترکيب فواصل    
 . طرح شده استHoriz+vertبراي نسخه هاي آينده جهت جابه جايي نمايش

 فواصل بين کابل ها-۸-۲-۳-۲
که مي .دارد ترکيب از سيمهاي زمين وهاديهاوجود چندين تابع جهت تعيين فواصل بين هر پي ال اس کد    در

توابـع فاصـله     .توانند براي مقايسه فواصل محاسبه شده براي مقاديرمجازکه بايستي آماده کنيد استفاده شوند            
 .بين سيم دراين بخش آمده اند

 بررسي فاصله پايه-۸-۲-۳-۲-۱
 

 
  باکس فاصله بين سيمها-)۱۶-۸(شکل

کوتاهترين فاصله هـاي تمـام کابـل هاازسـت     Sections/Clearances  تابعبراي يک اسپن انتخاب شده،
وضـعيت   از ترکيبات مختصـر  . وکابل تعيين مي کند    هواتحت ترکيب يکسان ازحالت      )ياهمان ست ( ديگري
-۸ (اسـتفاده از داده شـکل   ل با براي مثا .تعريف شده اندCriteria Phase Clearances  در هواکابل و 

  فعال شـده در kiwiپائين تر فاز  وin۷۵ /۰ يخ   با بارkiwiاهترين فاصله بين فازوسطي کوت خط دمو،) ۱۶
سه تابع بي نهايت مفيد است، همانطور که فواصل در        . بدست خواهيد آورد   ۶ و ۵اين اسپن بين استراکچر هاي    

وزش مي  ي قراردادي محاسبه مي کند، شامل وضعيت هاي باد که به تازگي کابل را         هوا جهت حاالت    بعدي
قرمزرنگ که   درگزارش چاپ شده اند درکناراتيکت هاي      بين فازها  کوتاهترين فاصله ها  .دهد شامل مي شود   

براي ترکيب يکساني ازوضعيت هاي      يگرنزديکند نيزديده مي شوند اگر کابل ها       بين جفت نقاطي که به يکد     
  شوند انتهاي اين اتيکت روي کابـل و کابل همانطورکه براي محاسبه فواصل استفاده شده اند نمايش داده  هوا
رااسـتفاده  View/Display Option/Clear markersجهـت برداشـتن اتيکـت هـا    .به پائين مي رسد ها

 . نمائيد
مي تواند بـراي بررسـي فواصـل         Sections/Cearances تابع :نحوه بررسي فاصله براي يک خط عبوري      

بهترين توصيف رفتن به تقاطع      بل نيزاستفاده شود  وکاهوابين کابل هاي خطوط عبوري باهرترکيب ازحاالت        
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-۸شـکل  (Dist  Poleوتوزيع سيم بـين دکـل هـاي      ازخط دمو۵  و۴بين استراکچر هاي kiwi  سيمهاي
 :گامهاي زير حل شده  اسپن متقاطع فوق با .مي باشد)۱۷

 end crossing spanاسـتراکچر  (يک ست وفازدرباالي اسـتراکچر   ايجاديک استراکچر منتهي دستي با )۱
 .ft۱۰۰۰اسپن هاي وزن وبادمجاز  ويک استحکام ساختگي،ft۵۰يک بلندي ساختگي معموال)درخط دمو

  Structure/Addتقـاطع،  مسـيم   مصنوعي درهرطرف خط باساپورت نوکش ازاستراکچرقراردادن يک  )۲
هاي ساختگي رابـه  استراکچرمطمئن گرديد که  کليک نمائيد،  را Close، دلخواه استفاده نمائيد رابراي مرکز

جهـت همـاهنگي نقطـه سـاپورت بلنـدي       .وصل نکرده ايد مورد نياز   مرکز Type-in و سيمهاي باالي آنها  
ــت را ــد  وآفس ــاط مميــزي    )۱۸-۸شــکل.(تنظــيم کني ــورت وجــود نق ــه کمــک     درص ــي توانيــد ب م

 .مميزي اسنپ کنيد به نقاط  اتان رااستراکچر نوک Structure/Move Onفرمان

 

 
  قراردادن استراکچر ساختگي متقاطع-)۱۷-۸(لشک
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  اسپن متقاطع ايجاد شده در خط دمو-)۱۸-۸(شکل

 اصلي ايجـاد   استراکچرشکم دهي ورشته درآوردن سيم متقاطع بين دو برج يک بخش کشش ديگربين دو           )۳
 Graphical Sag کابل به نقطه، ره شدنيگبراي اگرنقطه مميزي روي کابل عبوري وجود دارد. خواهد نمود

 .رااستفاده نمائيد)۷-۳-۲-۴بخش (
 

 
 باکس فواصل سيمها)۱۹-۸(شکل

 براي مثال شـکل    .را استفاده کنيد   sections/clearancesتابع ميتوانيد براي بررسي فاصله هاي سيم ها       )۴
 اکسکليک روي نماي پروفيل و انتخاب دودکل توزيع وانتخاب سيمهابراي اينکه کدام فاصله درب              با )۸-۱۷(

Section  clearancesانجام اتيکـت   پس از )۱۷-۸حاشيه اضافي شکل .( مدنظراست انجام پذيرفته است
در صورت بررسي تقاطع يک اسپن کابل چند تايي بجاي يک سيسـتم تکـي ،         .هاي حداقل فاصله رامي بينيد    
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طع دقيقا عمود به    اگرخط متقا . گردند وفازها استراکچر هاي ساختگي بايستي شامل تعدادمشخصي ازست ها       
قادربـه   .دوبرج سـاختگي بايسـتي بـدقت درمرکزيکسـاني باشـند           خط اصلي باشد بخاطرمحورهاي عمودي    

مي توانيد استراکچر هاي ساختگي بانقاط ضـميمه آفسـت بـراي دسـت يـافتن بـه                  .استفادروش فوق نيستند  
 .نزديکي مشکــل فوق ايجاد نمائيد

 

 
  افتادن يخ فاصله ي پرش هادي پس از-)۲۰-۸(شکل

 بررسي فاصله اسپن هاي چندگانه -۸-۲-۳-۲-۲
 

 
  استوانه هاي گالوپينگ-)۲۱-۸(شکل 
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  وline/Reports/wire  clearances با داريد، به بررسي مرتب فاصله هاي چندتايي بين سيمها نياز اگر
اصـله  بررسـي ف  ).۱۹-۸شـکل ( گزينه هاي زيـادي بدسـت مـي آوريـد    wire  clearancesرفتن به باکس

چندگانه براي همه نوع ترکيب سيمهاي منبع تعيين شده و سيمهاي هدف بين استراکچر شروع وپايان ساخته      
داردمـي  Wire Cearences ازديـالوگ Target Wireسيم هدف،هرسيمي که ولتاژي درقسمت.خواهدشد

 .پذيرفتو کابل ومسيرباد انجام خواهد هوافاصله براي موقعيت هاي سيمهاي هدف تحت حالت .باشد
 Wire ازديـالوگ    Required Separationفاصـله هـاي موردنيـازبراي ولتاژانتخـاب شـده دربخـش      

Clearances   اگرفواصل واقعي محاسبه شده کمترازمقاديرموردنياز باشنداطالعات بـه رنـگ           .وارد شده اند
 . نمايان خواهد شد سه بعدي قرمزدرگزارش يابصورت اتيکت درنماي پروفيل و

 بخـاطر   در  تفکيک موردنيـاز RTE(French  rule) , NESC 2002 Rule(VS  rule) يا هافزايش
بحسـاب آمـدن بـراي فقـدان      متوسط جهـت  موردنياز بادهاي ناهماهنگ افزايشات شکم ـ وابسته درفواصل 

چنـدين گزينـه بيرونـي درانتهـاي        .ازسيمهاي گوناگون تحـت بـاد      Blow-outهماهنگي کابل بين وضعيت     
 راانتخـاب  Draw Markers  along  source  wiresاگر.قابل دسترس اند Wire Clearancesباکس

ووضعيت کابـل ومسـيربادانتخاب کـرده اتـان ازحـالتي کـه       هوانمائيد،همه سيمهاي منبع براي ترکيب حالت    
بيشــه  بــراي مثــال، .انتخــاب کــرده ايــد مســتقل ترســيم خواهــد شــد  Section/Display Optionدر
طـي حرکـت     سـيمها  ترين محل فرض شده از     بلند) ۲۰-۸ (وضعيت ازهرسيم درشکل   ود از ]thicher[اي

 بصـورت  موقعيـت سـيم هـاي انتخـابي،       .آمده درحالت هوا نمايش مي دهد      ديناميکي اشان افت ناگهاني يخ    
ــا  ــت ه ــتند اتيک ــر .هس ــمت Ice Jumping Considerاگ ــالوگ  Source Wire درقس  Wireازدي

Clearances موقعيت هاي فرض شده ازهرسيم منبع باتوجه به اينکه ازکـدام محاسـبات              انتخاب نمائيد  را
ازمـوقعيتش ،   jumped-up هرنقطـه سـيم دروضـعيت   .فاصله ساخته شده اند بصورت زيرتعيين مي گردند      

 نيست تعيين يخيوقتي اسپن کامال يخي شده است،باتقارن درموقعيت استاتيکي نقطه در همان دماوقتي هيچ 
ناگهاني يخ ازسرتاسراسپن،سيم توسط مقداري که يخ آنرابه زيرموقعيت يخـي نشـده اش    فتباا  شده است،

 را اتيکت هـاي فاصـله وکابـل هـا        )۲۰-۸ (شکل در   .درباالي وضعيت يخي شده اش مي پرد       شکم مي دهد  
خطـوط   . نشـان داده شـده اسـت       ،مدل شـده   درمداري که بايک ست وسه فاز      )۱۹-۸ ( شکل اطالعاتبراي  

 .افتادن يخ رانشان مي دهد موقعيت هاي باالترسيمهاي منبع پس از )اتيکت ها( باضخامت
دواتيکـت دراسـپن     .مي دهـد   رانشان) يخ اند   زير فشار  همان سيمهايي که هنوز   (خطوط نازک سيمهاي هدف   

مهندسـي ممکـن اسـت        بسته به اينکه کدام نوع کد نيـاز        ،هدف مياني کوتاهترين فاصله بين سيمهاي منبع و      
 .نشان مي دهد گردد رااعمال 
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 فواصل بين بيضي هاي گالوپينک  -۸-۲-۳-۲-۳
روشهايي که جهت تعيين فاصله هاي بين کابل هاي گالوپينگ مـورد اسـتفاده قرارمـي گيرد،کشـيدن         يکي از 

تـابع  .بيضي هاي گالوپينـگ پوشـش هـاي تقريبـي ازحرکـت کابـل هـاي تحـت حـاالت گالوپينـگ اسـت                    
Sections/Gallopingتوجه به شيوه هـاي  با ند جهت انتخاب يک ياچند حلقه گالوپينگ مي توا REA 

BulleTIN/724E-200  همچنين مي تواند براي محاسبه کوتاه ترين فاصله بـين هرجفـت             . استفاده گردد
اگرفايل استراکچر ، درشروع اسپن گالوپينگ شامل اطالعات هندسي تشريح شده گردد،             .بيضي استفاده شود  

 .ترسـيم ميگردنـد    )۲۱-۸ (مقياسي روي نوک يکديگر بصـورت آمـده درشـکل          در يضي ها ب و استراکچر ها 
 کشـيده مـي     criteria/Galloping و وضعيت کابل اختصـاص يافتـه تحـت         هوا براي ترکيبي از   بيضي ها 

تکـه اي    و خـط دمـو    ۴درسـمت راسـت اسـتراکچر        بيضي هاي گالوپينگ دراسـپن را     )۲۱-۸ (شکل شوند،
 .انشان مي دهدازگزارش گالوپينگ ر

 هاوزواياي استراکچر هاـ انحراف فاصله بين سيم-۸-۲-۳-۳
 

 
  فاصله سيم ها با استراکچر-)۲۲-۸(شکل 

انـرژي  [مي توانيـد فاصـله بـين قسـمت تحريـک شـده        Lines/Reports/Structures  Clearanceبا
مـي کنـد کـه       رصـورتي کـار   اين تـابع د    .ايجاد نمائيد   را استراکچرسيستم سيم ومدلهاي ساپورت کردن      ]دار

 )۴ روش  استراکچر هاي(  .مان مدل شده باشدTOWER وPLS-POLE  استراکچر هايتان با برنامه هاي
از  محدوده اي براي و  Sections/Display optionبراي حالت نمايش انتخابي تحت بررسي فواصل تنها

ساخته خواهند )۲۲-۸ (شکل  Structure to Wire Clearancesدر کادرپارامترهاي آمده  و استراکچرها
 Strueture کادر در .کرد شناسايي خواهد مدلتان را در مدارات موجودي  همه ولتاژها، پي ال اس کد.شد
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 ۱۱۸

to  Wire Clearancesباتوجـه بـه گزينـه هـاي      .وارد نمائيـد  را براي اين ولتاژها  بايد فواصل مورد نياز
وارد کـرده    اگرقطـر بانـدل را     ،يابانـدل هـا   (  فاصله بين سيمها   قادربه ديدن کوتاهترين   خارجي انتخاب شده،  

خواهيـد  )۲۴-۸ ( درشـکل  مشـبک بصورت نشـان داده شـده بـراي اسـتراکچر هـاي              و استراکچر ها   )باشيد
وقالـب هـاي    بـراي دکـل هـا    .نمايش داده شـده انـد   به رنگ قرمز   از فواصل موردنياز   فاصله هاي کمتر  .شد

بـراي  .سـايرترکيبات بدرسـتي سـاخته خواهـد  شـد           يـا  رت کابـل هـا    فوالدي محاسبات فاصله جهت صـو     
 .قابل محاسبه اند نيز مهارها و فاصله بين سيمها هاي مهارشده،استراکچر

 

 
  مقره هاي کششي و مشخصات پريدن ها-)۲۳-۸(شکل 

اجازه تعيين منـاطق تحريـک شـده بـراي مقـره هـاي کشـش          به شماTOWERوPLS-POLE مدلهاي 
 ايـن   . )در تمام نسخه هاي ايـن برنامـه قابـل دسترسـي نيسـت              اين فيوچر .(اي مقره رامي دهد   درکتابخانه ه 

استوانه هـاي تحريـك      ). ۲۳-۸شکل  ( تعريف شده اند     CL و طول    CDنواحي توسط استوانه هايي با قطر       
.  طولهـاي مقـره كششـي انـد    B-D و A-Cفواصـل  . شده همانطور كه نشان داده شده اند ضميمه پايدارنـد      

عالوه براي استوانه هاي تحريك شده مي توانيد ابعاد جامپر تحريك شـده متصـل بـين انتهـاي مقـره هـاي             ب
 Srtucture to Wire كـه در بـاكس   BDجـامپر ماننـد قطـر بانـدل اختيـاري      . كشش را تعريف نمائيـد 

Clearances   رده ايـد، قطـر يكسـان        )۲۲-۸( شكلJp شـكم اسـپن ميـاني جـامپر نيـز در ديـالوگ            .  دارد 
Stucture to wire clearancesبا مقره هاي كششي دلخواه و ابعاد جامپر سه بررسي .  تعريف مي گردد

  :فاصله در اتصاالت منتهي بدست خواهيد آورد
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كوتاه ترين فاصله از استوانه هاي تحريك شده -۲؛ به استراکچر) باندل ها(كوتاهترين فاصله براي سيمها -۱
نشان داده )  ۲۴-۸( فاصله جامپر به استراکچر كه در قطعه سمت چپ از شكل كوتاهترين-۳؛ و به استراکچر

.شده است
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 ۱۲۰

فرض شده كه متوسطي از زواياي انحرافي اسپن ها با توجه به            ) ۲۳-۸شكل   (JA جامپر با انحراف با زاويه      
 مقـره    هر جفـت   جامپرها دستي نيستند، اما براي وجود بين      . حالت هوايي نمايش داده شده وصل شده است       

 : كهستكششي فرض شده ا
 .بخشي از ست و فاز يكسانند -۱
براي مثال مقره هاي كشي ضـميمه شـده بـه گوشـه     (در يك ارتفاع و آفست از استراکچر قرار گرفته اند     -۲

 )هاي بازوي باكس در برج مشبك
 .با روي استراکچر به نقطه يكساني ضميمه شده اند -۳
 

 
 )۲۲-۸(ده ها ي شکل  فاصله ها براي دا-)۲۴-۸(شکل 

  زواياي انحراف-۸-۲-۳-۳-۱
 Lines/Reports/Deptature angle andزواياي انحرافي را كه مـي تواننـد بـا فرمـان     ) ۲۵-۸(شكل 

wire affser Report زواياي محاسبه شـده را مـي توانيـد بـا حـدود      . محاسبه شدند را تعيين كرده است
به ترتيب  زوايـاي انحـراف   HAA  و HAB.  مقايسه نمائيدطراحي مجاز كه روي سخت افزار قرار گرفته

 Wire angle زوايـاي انحـراف عمـودي انـد    VAA و  VABافقي در اسپن هاي جلو و عقب هستند و 

turned منهاي زاويه ۱۸۰ گزارش شده معادل با زاويه CA است) ۲۵-۸( در شكل. 
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  زواياي انحراف-)۲۵-۸(شکل 

 TIN نسبت به  ها فاصله-۸-۲-۳-۴
براي هـر  ( ، توانايي در پيدا كردن كوتاهترين فاصله بين هر كابل  ال اس کد  يپيكي از توابع بسيار قدرتمند      

براي مثال، ممكن است بـه پيشـروي در طـول            . است TINو سطح مدل    ) حالت آب و هوا و وضعيت كابل      
فـاز تحـت بـاد بيرونـي و         براي كوتاهترين فاصله بين آن       )۲۶-۸(پائين ترين فاز مدار سمت چپ در شكل         

، فاصله هـا در طـول فـاز بـا      ft۵كوتاهترين فواصل با برنامه پيدا مي شوند و در هر          .زمين عالقه مند شديم   
حـداقل انـد روي زمـين       يسه بعد جايي كه فواصل    . خطوط متصل كننده فاز به زمين نمايش داده مي شوند         

 نمايش فواصل واقعي كنار هر خـط شـيب دار      گزينه اي جهت  . براي نمايش خطي پيوسته كشيده شده است      
مثال بوضوح نشان مي دهد كـه       ن  يا .استفاده نشده اند  ) ۲۶-۸(اما براي كاهش شلوغي در شكل       . وجود دارد 

فواصل بحراني زمين در محل هاي بادخيز با تپه هاي جانبي فواصل عمودي نيسـتند امـا فواصـل مايـل مـي        
 Terrain/TIN/Clearance toبا استفاده از تابع فاصله كه با مشكل فاصله از تپه هاي جانبي . باشند

TINسـپس بـه بـاكس    .  به آن مي رسيد قابل حل استClearance to TIN  جهـت  ) ۲۷-۸( شـكل
 .گزينش تركيبي از گزينه ها برده مي شويد
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 TIN فاصله تا مدل -)۲۶-۸(شکل 

 

 
 TIN باکس فاصله تا  -)۲۷-۸(شکل 
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 ۱۲۳

 ت هاي رشته در آوردن ساختمان چار-۸-۲-۴
 

 
  باکس رشته در آوردن-)۲۸-۸(شکل 

 براي يك رنج دما و وضعيت كابل اجازه انتخاب يـك  Sections/ stringing chart/single spanتابع 
مقادير شـكم، شـكم هـاي    . اسپن جهت شكم دهي و رشته در آوردن با كشش هاي قابل محاسبه را مي دهد     

اين مقدار شكم و كشش مي تواند جهت همـاهنگي وضـعيت           .  اند J-1كل   مياني بصورت آمده در ش     -اسپن
 .يك بخش كشش در حوزه براي آن فرض در محاسبات طراحي با كارمندان ساختمان استفاده گردد

 اطالعات مشابهي براي همه اسپن هـا پـيش بينـي مـي     Sections/ stringing chart/ All spansتابع  
با پارامترهاي داده شـكل     ) ۱۲-۸( را براي بخش انتخاب شده در شكل       دنقطار کر چارت  ) ۲۹-۸(شكل  . كند

 .نشان مي دهد) ۸-۲۸(
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  چارت رشته در آوردن براي بخش کشش تکي-)۲۹-۸(شکل 

 عمارت آفست هاي -۸-۲-۵
 مي تواند محاسبات آفست هاي مقره و تصميمات شكم مورد نياز جهت نصب كابـل هـا در                    ال اس کد     يپ

توصـيف شـده بـا    " Long Form"اين محاسبات مـي تواننـد روي روش   .  اي را تكميل كندزمين هاي تپه
Winkelman  روشي تقريبي است كه معموالً در آمريكاي شمالي مورد اسـتفاده قـرار مـي                ،اين.  قرار گيرد 

كه روي فرضياتي كه روي اشكال سهمي براي توصيف كافي كابلهاي معلق صحيح شده اند قرار گرفته                 .گيرد
براي نصب در زمين هاي بسيار ناهموار، اكثر روش هاي محاسبه           .  كابل در طول بنا با كشش رفتار مي كند         و

وقتي ساپورت ها در يك ارتفـاع نيسـتند،   ) MC Donald and pegrot 1990(دقيق بايد استفاده شوند 
ن بلنـد بـه اسـپن    گرايش به پيمودن سرازيري از اسـپ ) "in sheaves"(كشيدن هادي با قرقره هاي مربوط 

در اين محل هاي رشته درآوردن ، تركيب افقي كشش هادي در اسپن هاي              . دارد)۳۰-۸ ( همانند شكل  ،كوتاه
 . بلندتر است) CDاسپن (نسبت به اسپن هاي كوتاهتر ) ۲۰-۸ در شكل ABبراي مثال اسپن (بلند تر 
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 ۱۲۵

 
  ترکيب بندي نهايي رشته در آوردن و هادي-)۳۰-۸(شکل 

 نهايت وقتي به مقره هاي آويز شكم داده مي شوند و ضميمه مـي گردنـد، تركيـب افقـي كشـش                      ويژگي در 
هادي بايستي در تمام اسپن ها تقريباً يکشكل و در تمام مقره ها براي حالـت طراحـي اختصـاص داه شـده                       

.  استشرح داده شده) ۲۰-۸(در شكل ) "in clips"(كه بصورت ساختار نهايي آويزان .كامالً عمودي باشد
 در ساختار HL درستي شكم و آفست هاي مقره را تعيين مي كند، تركيب افقي هدف كشش            ال اس کد     يپ
"in clip "  كشش اوليه محاسبه شده براي دماي اختصاص يافتهT در باكس offset clippingاست . 

 Tراي دماي ب.  آمده استT در دماي stringing chartاين كشش افقي همان كششي است كه در گزارش 
مختلفي تعيين مي كند و همچنين نقاط را در هاديها جايي كه " "in sheaveو " in clip"برنامه شكم هاي 

يـا تصـحيح   " ( in sheaves"شـكم هـاي   .  گردند را قرار مي دهدclipped-inمقره ها بايستي ضميمه يا 
دل با شكم هاي چارت رشته در آوردن        كه معا . آنهايي اند كه در طي رشته در آوردن استفاده مي شوند          ) شده

"in clip "تصـحيح شـكل در اسـپن    ( براي مثال در شـكل  . بعالوه يك تصحيح شكم هستندAB  بايسـتي 
 .  بايد مقداري مثبت باشدCDبوضوح مقدار منفي باشد، در حالي كه در اسپن 

) ۳۰-۸(اي سـياه در شـكل        آمده با نقطـه      Clipنقطه محلي كه انتهاي مقره آويز به هادي كه بصورت نقطه            
 در هر ساپورت با كلمپ نمـودن آفسـت كـه فاصـله اش از       Clipمشخص شده ضميمه شده موقعيت نقطه       

فاصـله آن در امتـداد هـادي        . خط عمودي عبوري از نقطه ضميمه استراکچر از مقره است تعيين شده اسـت             
 عالمت قراردادي به  ). اسپن رو به جلو   در مسير   (اندازه گيري شده و اگر مسير مركز افزايش يابد منفي است            

. خاصيتي كه يك آفست كلمپ شده منفي، سستي را در اسپن جلو رو جابجا مي كند ربـط داده شـده اسـت                
 Section/offsetآفست هاي بنا و تصيح شكم براي همه بخش هـا بـا كليـك نمـودن روي آيـتم منـوي       

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



 ۱۲۶

clipping Report گزارش كليپينگ آفست نوعي را نشان مـي  قسمتي از) ۳۱-۸(شكل . تكميل مي گردند 
 .دهد

 

 
  گزارش چيدن نوعي آفست-)۳۱-۸(شکل 

  ارزيابي هاي حرارتي-۸-۲-۶
ـ تمام محاسبات ارزيابي حرارتي انجام شده توسـط    جهـت  IEEE 738 تحـت اسـتاندارد    ال اس کـد  يپ

بايستي بـراي  ). IEEE 1993(محاسبه نمودن دماي جاري هاديهاي هوايي بدون روپوش قرار گرفته است 
محاسبات ارزيابي حرارتي اجازه تعيين نسـبت هـاي گـذرا و            . همه فرضيات به اين استاندارد مراجعه نماييد      

ايـن محاسـبات،    . حالت ماندگار بين دماي هادي وجريان الكتريكي تحت آب و هواي محدود را مـي دهـد                
 بـا تمـام      ال اس کـد      يپ توانايي هاي    براي نمايش و بررسي فواصل خط در دماهاي گوناگون كوپل شده با           

يابي حرارتي از طريق محاسبات ارز. وسايل مورد نياز جهت ارزيابي خط اتان براي شما پيش بيني شده است 
قبل از جستجو براي هـر محاسـبه ارزيـابي، بايـد     .  قابل دسترسي اندSections/IEEE std 738 يمنوها

ي را براي آنها اجرا خواهيد كرد تحت موقعيت هاي حرارتـي            مطمئن شويد كه هاديهايي كه محاسبات ارزياب      
شـما نيـاز بـه    )  ۲-۹در بخش  ۶-۹شكل ( تعيين شده باشند cable Dataتعريف شده قسمت سوم باكس 

بـه  .  و احتماالً ساير مراجع جهت دريافت اطالعات ضـروري خواهيـد داشـت         IEEEيك كپي از استاندارد     
اير برنامه هايمـان بهبـود داده ايـم، و بـا چنـد سـازمان در توسـعه         را بعالوه سPLS- CADDطور ثابت 

بايـد جهـت اخبـاري در خصـوص ايـن      .  در ارتباط اند را تضمين كرده ايم  ال اس کد     يپمحصوالتي كه با    
 قابل دسترسـي   ال اس کد يپ در real-timeتوابع ارزيابي حرارتي .  را ببينيدpowlineپيشرفت ها سايت    

 .راهنما توصيف نشده انداند اما در اين 
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 ۱۲۷

 حالت ماندگار ارزيابي حرارتي-۸-۲-۶-۱
-۸شـكل  (براي خواص هادي داده شده و وضعيت هاي آب و هـوايي محـدود               :  تناسب جاري . VSدماي  

جرياني را كه يك دماي هـادي        .دماي هادي را براي جريان الكتريكي داده شده تعيين نمائيد         : مي توانيد ) ۳۲
 .را نمايش دهيد) ۳۳-۸شكل  (۲تناسب بين  .ند تعيين كنيدمشخص را ايجاد مي ك

 

 
  ويژگي هاي آب و هوا-)۳۲-۸(شکل 

اگر حداكثر دماي هادي اي را كه مي تواند قبل از نقض بعضي نيازات فاصله عمودي در اسپن داشـته باشـد             
د تحمل كند را مـي      مي شناسيد، اين محاسبات ، اجازه تعيين حداكثر جرياني كه هادي محدود شده مي توان              

ـ پيدا كردن بيشترين دمايي كه هادي مي تواند در يك اسپن مخصوصي در              . دهد  مـي توانـد      ال اس کـد      يپ
براي تعيين حداكثر دمايي كه تمام هاديهـا        . بصورت خودكار است  . داشته باشد همانطور كه گفته خواهد شد      

ابتدا .  را استفاده نمائيدReports/thermal Report/linesدر يك اسپن مي توانند داشته باشند مي توانيد 
 .كه گزينه هاي زيادي دارد برده مي شويد) ۳۴-۸( شكل Line Reportingبه باكس 
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 ۱۲۸

 
 جريان .  vs دماي هادي -)۳۳-۸(شکل 

در صـورتي   ،  اين فاصله . حداكثر دما، دمايي است كه تنها فاصله مورد نياز عمودي زير سيمي كافي مي شود              
 و يا براي نقاط مميزي شده در آفست افقـي           . عمودي از زمين است    ي صلهاف ، داشته باشيم   را TINكه مدل   

 در دسترس نيست، برنامه بطور ذاتي پروفيل زميني را زير هر سيم بـا وصـل                TINاگر مدل   . مسلم از سيمها  
-۳هاي  نمودن نقاط همانند روشي كه براي ايجاد پروفيل زمين خط مركزي و پروفيل هاي جانبي در بخش                  

پروفيل هـاي ايجـاد شـده زيـر         ) ۳۵-۸(قسمت سمت چپ شكل     .  استفاده شد ايجاد مي كند     ۴-۴-۳و  ۳-۲
 . فازهاي پائين مدارهاي چپ و راست را نشان مي دهد

 

 
  باکس رژيم اسمي خط-)۳۴-۸(شکل 
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 ۱۲۹

 نقاط مميزي فوق كه فواصل را بررسي      .  زير سيم بنفش رنگ شده است      TINنقاط وصل نمودن خط روي      
كوتاهترين فاصـله  . پروفيل هاي ايجاد شده زير سيمها با زرد رنگ نشان داده شده اند    . كرده اند آبي رنگ اند    

اين پروفيل . عمودي براي همه اين آيتم ها به فاصله اي است كه حداكثر دماي مجاز هادي تعيين كرده است               
 . ندبرداشته شو View/Display option/ Remov mewkers.ها مي توانند با

 

 
  اتيکت نسبت حرارتي براي اسپن انتخاب شده-)۳۵-۸(شکل 

) ۳۵-۸(حداكثر دماي هاديها در متن گزارش آمده و با اتيكتي در محل كنترل سازي قسـمت راسـت شـكل                     
نمـايش  ) ۳۵-۸(دماي هاديها در متن گزارشي آمده و با اتيكتي در محل كنترل سازي قسمت راسـت شـكل                

 .خواهيد هادي را با دماي كنترل دقيق ببينيد، آنرا در باالي اتيكت مي بينيدگر مي  ا.داده شده اند
  ارزيابي حرارتي گذرا -۸-۲-۶-۲

دماي گذراي هادي تغير پيروي نمودن دماي هادي به ازاي يك پله افزايش در جريان است كه همانند شكل                   
تعيـين   Sections/IEEE std 738/conductor Temp. for current changمي توانـد بـا   ) ۸-۳۶(

براي مثال مي توانيد از اين اطالعات براي پي بردن به اينكه در يك محل اضطراري تـا نقـض فاصـله                      . شود
افزايش پله جريان الكتريكي كـه سـبب رسـيدن مـا بـه دمـاي                . مورد نيازتان چقدر زمان داريد استفاده كنيد      

 Sections/IEE Std 738/Transiantاختصاص يافتـه در زمـان خاصـي مـي شـود را مـي توانيـد بـا        
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 ۱۳۰

thermal or fault RaTINgجهـت تعيـين حـداكثر ظرفيـت     ) ۳۷-۸(مثال آمـده در شـكل   .  تعيين كنيد
 .جريان اضطراري يك خط مفيد است

 

 
  پيروي نمودن دماي گذرا از افزايش پله جريان-)۳۶-۸(شکل 

 

 
  گزارش نسبي دماي گذرا-)۳۷-۸(شکل 
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 ۱۳۱

 دي در دماي باالفست استحكام ها آ-۸-۲-۷
ممكـن  )  درجه سيلسيوس براي هاديهـاي آلومينيـومي     ۹۰بيش از   (وقتي هاديها در دماي بسيار بااليي هستند        

 تعيين عوامـل عملكـرد دمـاي بـاال روي هاديهـا،      IEEE Guideدر . است استحكامشان را از دست بدهند
 .)IEEE 1283, 2002(اتصال دهنده ها و ساير لوازم بحث شده است 

  محاسبه ميدان الكترومغناطيسي-۸-۲-۸
 

 
 EMF وارد کردن داده جهت محاسبه -)۳۸-۸(شکل 

مي ) EPRI , 1982( متدلوژي است EPRI بر مبناي كتاب قرمز  ال اس کد يپ در EMFتمام محاسبات 
 جهت تعيين گراف هاي ميدان الكتريكـي و مغناطيسـي اسـتفاده    sections/EMF Calculatorتوانيد از 

 از خط دمو را انتخاب و زوايـاي فـاز و جريـان              ۹استراکچر  .  تا اپراتور سطح مقطع خط را تعيين نمايد        كنيد
را ايجـاد   ) ۳۹-۸(نمودارهاي ميدان الكتريكي و مغناطيسي شكل       . را وارد نمائيد  ) ۳۸-۸(هاي آمده در شكل     

 مدل را نشـان مـي       موقعيت هاي سيمهاي شامل شده در     ) سبزرنگ) (۳۹-۸(خطوط عمودي در شكل     . نمود
بطور دستي مي توانيد جريـاني را       . (سيمهاي محافظ بخاطر اينكه ولتاژ و جرياني ندارند وجود ندارند         . دهند

دروني ترين خط عمودي موقعيت فاز مياني را نشـان  . وارد و سهم آن را براي ميدان مغناطيسي محاسبه كنيد   
وارد و خـارج كـردن داده بعـالوه پيـداكردن مقـادير             بعالوه براي نمودارها گزارشي گسترده شامل       . مي دهد 

ــد   ــي كن ــي م ــيش بين ــدان را پ ــفحه   . مي ــدولوژي ص ــر مت ــي ب ــبات مبتن ــاب ۸محاس ــتEPRI از كت   اس
براي تمام فرضيات و تقريب ها مورد استفاده بايد به آن كتاب مراجعه نمائيد، اما ليسـت                 ) EPTI و   ۱۹۸۲( 

باندل ها با قطر هادي معادل مدل    . نهايت طوالني و مقاوم هستند    سيمها بي    .كوتاهي در اينجا داده شده است     
 شده اند
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۱۳۲

 .( ) nDndDdeq 1
8*=  

وقتي ميدان مغناطيسـي محاسـبه    . قطر باندل است قطر هر هادي با ندل و D تعداد هاديهاي باندل n dكه 
 تخـت اسـت و از تمـام   زمـين  .صرفنظر مي گردد) مقاومت زمين(ين مي گردد عوامل جريانهاي برگشتي زم 

قابليـت    .زمين يك هادي عالي است .نقاط آورده روي آن بلندي يكساني به صورت بلندي خط مركزي دارد   
از عوامل حفاظت از اسـتراکچر    .نفوذ هوا به آب و هوا بستگي دارد و معادل قابليت نفوذ فضاي خالي است   

 . استاختياري در زمين اختياري صرف نظر شده
 

 
  ميدانهاي الکتريکي و مغناطيسي در آخرين اسپن خط دمو-)۳۹-۸(شکل 

  گياهان و سقوط درختان ي فاصله -۸-۲-۹
روشها معموال ن يا . ال اس کد مي تواند براي بررسي مسائل اساسي فاصله گياهان مورد استفاده قرار گيرديپ

 استفاده ،اسايي مي شوند كه مختصات كروي نقاط گياه و نقاط زمين شن   ر،يمس LIDAR ي ها ينيبازب توسط
نمـايي   ) ۴۰-۸(شـكل    .اين فيوچرها مي توانند در ساپورت برنامه اصلي گياهـان اسـتفاده شـدند   . مي گردند 

و سه نقطه گيـاه    )  از   ۳TIN-۴بخش    (TINمقطعي از خط در محلي كه سطح زمين به فرعي از يك مدل   
رســــي فاصــــله بــــا تــــابع بــــر ) A,B,C(قــــرار گرفتــــه شــــناخته شــــده اســــت را نشــــان داده اســــت 
Lines/Reports/Terraine clearances/Dange Treeكه براي فاصله رشد گياهان .  انجام مي پذيرد

 Criteria/ Horizontalو سـقوط درختـــان اسـت هـــر دو بررســـي بـراي آب و هـــوا آمـــده در جـدول   

clearances و criteria/ vertical clearancesور گرافيكـي در   هـر دو مسـئله بـه طـ   .  انجام شده اند
 .گزارش فاصله مشخص شده اند
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 ۱۳۳

 
 

 
  فواصل سقوط در ختان و گياهان-)۴۰-۸(شکل 

نحوه بررسي فاصله رشد گياه را نشان مي دهد تمام چيزهايي كـه بـراي كـدهاي                 ) ۴۰-۸(سمت چپ شكل    
ين شده اند براي فواصل افقي واقعي صحيح تعي     . كه مقادير نقاط گياه را نشان مي دهد نياز داريد            يمشخسه ا 

بـراي  . كه معادل فواصل الكتريكي مورد نياز بعالوه مجوزي براي رشد گياه و هر تفاوت اضافي ايمن هستند             
 به مركز نقطه گيـاه تعيـين        2Hx2vاينكه مشخص شود كدام سيم سقوط مي كند، نقاط در باكس مستطيل             

نـوك  . ا نشان داده اسـت    نحوه بررسي سيم را جهت سقوط درختي ر       ) ۴۰-۸(سمت راست شكل    . مي گردد 
ـ . درخت فرضي است كه براي هر نقطه گياه در نظر گرفته مي شـود     بـه طـور خودكـار تنـه      ال اس کـد  يپ

اغلب فرض  ) B براي نقطه R و C براي نقطه  P( قرار دمي دهدTINدرخت فرض شده را روي سطح 
 Q.(و سـقوط اسـت    ) نزديك به زمين  (مي شود كه درخت در حال سقوط به صورت چرخش درخت از تنه            

شما شـعاع تـوپ ريشـه و فاصـله مـورد نيـاز زمـين و خـط                    ) R-B براي درخت    s و   p-cبراي درخت   
 s و   p-c بـراي درخـت      Q( مركز دايره فاصـله      .سيرگردش نوك درخت در حال سقوط را وارد مي نمائيد         

 .ر داده شده اسـت    در فاصله افقي عمودي معادل با شعاع توپ ريشه از پايه درخت قرا            ) R-Bبراي درخت   
نقاط براي نمايش اينكه كدام سيم به محيط مشترك اش نسبت به فاصله مورد نياز نزديكتر است نمايان مـي                   

 .گردند

 
 

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



 ۱۳۴

 فصل نهم

 گزارشها و جداول خالصه
 

  گزارش ها-۹-۱
 "TXT"تمــام گــزارش هــا از فرصــت .  را داردزيــادي گــزارش هــاي  ارائــه ي توانــاييپــي ال اس کــد 
WINDOW پنجره هاي     به Report                استاندارد جايي كه مي توانند مطـرح ويـرايش و ذخيـره و چـاپ 

 را سـاپورت مـي   OLF و موضـوع  Rich Text Format("rtf")كه ساير .گردند فرستاده مي شود 
، امـا تعـداد     ) و غيـره  ۳-۸ تـا    ۱-۸شكل هـاي    ( قسمت هايي از چند گزارش را مي بينيد          ۸ فصلدر  . نمايند

مفـاهيم  .  وجـود دارد Lines /Reportين گزارش خالصه پروژه قابل دسترسـي تحـت   بيشتر شامل چند
 .گزارشات خودآموز است

  مطرح كردن و ويرايش گزارشات-۹-۱-۱
ويرايش توابع ذيل انتخاب شده از منوي كه وقتي هر جايي از پنجـره گـزارش راسـت كليـك               و طرح کردن 

 وارد Cctrl+Enterست صفحه اي شكسته با فشـردن  ممكن ا. نمائيد ظاهر مي گردد و قابل انجام است 
متن غني يا بـه صـورت فايـل مـتن     ) "rtf"( اجازه ذخيره سازي به صورت فايل Save as  دستور.نمائيد

ASCII را ميدهد اين فايل بعدا مي تواند با پروسه wordويرايش و پرينت گردد . 
Append to : را مي دهداجازه افزودن گزارش به انتهاي فايل موجودي . 

Font : اجازه تغيير فونت تايپ و اندازه در پنجره گزارش را مي دهد. 
Auto Size Font :  جهت انتخاب بزگترين فونت براي هيچكدام از خطوط در پايان گزارش استفاده مي

 . شود با گزارشات طوالني ممكن است جهت اجرا كمي زمان ببرد
Copy :      ي از آن را براي كليپ بورد        اجازه كپي نمودن يا جزء انتخابwindow        به جايي كه هـر گـزارش 

 Edit / select allديگري ليست گردد را مي دهد كه تنها در منوي مفهوم پس از آنكـه گـزارش را بـا    
 .انتخاب نموديد يا پس از آنكه جزئي از آن را با درك موس انتخاب كرديد قابل دسترس است

Past  و cut :  با هر پروسهwordقتي گزارشي يا جزئي از آن را انتخاب كرديد قابل استفاده است و. 
Print :  اجازه چاپ مستقيم گزارش روي هر پرينتري كه باWINDOWساپورت شده را مي دهد . 
Open : فعال كردن فايل متن را به داخل پنجره گزارش مي دهد. 
Close : پنجره گزارش را مي بندد. 

 جدول پياده کردن بنا -۹-۱-۲
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 ۱۳۵

اسـتيكينگ كـه بـا       موز است، اگر چه بعضي تعاريف استفاده شده در گـزارش          آمحتواي اكثر گزارشات خود   
Lines / Reports/construction staking Report بدست مي آوريد نياز به مقداري توضيع 

و يـك اسـتيكينگ    ) LRS(در هر مركز استراکچر مي توانيد يك استيكينگ مرجـع چـپ             ) ۱-۹شكل  (دارد  
نقطـه  . اين استينگ ها با آفست هايشان از خط مركزي تعريف شده اند         . تعريف نمائيد ) RRS( راست مرجع

بـا   )۱-۹ در شـكل  SH (Hub نيـز بـه صـورت اسـتراکچر    ) ۱-۵ در شكل BS(در مرکز بيس استراکچر 
 يـا طـول   X , Y , Zيا مختصات كـروي اش  ، ) خط مركزي Hub ، CLHفاصله از ( آفست عادي آن 

 Right Reference stake يـا طـول هـادي اش بـه      Left Reference Stakeبـه  هـادي اش  
 .مشخص شده است

 

 
  استفاده شده در گزارش استيکينگاصطالحات تعدادي از -)۱-۹(شکل 

قـرار گرفتـه اسـت    )  مشخص شـده    "BI"در كزارش با    (در يك زاويه خط، استراکچر با آفست نيمسازش         
 يك نقطه فونداسيون در دز بيس يك استراکچر يا نقطه لنگري بـراي               )۱-۹در شكل    PL-SHبراي مثال   (

بـرج نيمسـاز سـمت      ( SHفاصـله بـه     ) ۱-۹(استراکچر هاي مهار شده با مختصات كروي اش يا با تركيب            
بـراي  . تعيـين شـوند   ) زاويـه نيمسـاز راسـت     (با زاويه ساعتگرد از محورهاي برج متقـاطع         )  Hubراست  

خط ممكن است در بيس استراکچر چند نقطه يا بروي مسـير عـادي چنـد نقطـه              استراکچر ي در يك زاويه      
همـانطور كـه نقطـه اي بـا تركيـب مركـز             ) ۱-۹در شكل    GIبراي مثال   (لنگر زمين پيش بيني نشده باشند       

)"BT"  براي مثال مركز تانژانت پشت      (و آفست تانژانت عقب اش قرار گيرد        )  در گزارشGI  مركز نقطه ،
PGI رحش روي امتدادي از مسير پشت نقطه زاويه و تانژانت عقب آفست است كه طPGI-GI است(. 
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 ۱۳۶

  جداول خالصه -۹-۲
جداول خالصه اي كه مي توانند به صفحات مجـزا يـا بـاس       PLS-CADDعالوه بر گزارشات خالصه،     

 در گوشه سمت چپ و بااليي جدول جهت دسترسـي بـه           . هاي داده اكسپورت گردند را فراهم ساخته است       
است كـه جـدول را بـه     Export xmLفرماناز آن جمله . منوي شامل فرمانهاي بسيار مفيد كليك نمائيد

. را ببينيـد   Mبراي آموزش جهت اكسپورت به باس داده فهرسـت          .  ذخيره خواهد نمود   xmlصورت فايل     
ايت سـ  Material work olderيـا   GISبراي نحوه استفاده از آن براي كامل نمودن با يك سيسـتم  

 .مان را ببينيد
  بناها  جدول استيكينِگ-۹-۲-۱

را ايجاد نمـود،    ) ۲-۹شكل  (مي توان براي هر استراکچر در خط جدول در خط جدول استيكينگ استراکچر              
 , X مختصات كـروي  -۵ موقعيت يابي -۴ آفست -۳ تنظيمات باال -۲مركز -۱ :كه داراي ستونهايي براي 

Y , Z ۶- تمـام شـش   -۱۰ توصـيف و  -۹ فايل نام كابـل داراي مسـير    -۸ويه خط  زا-۷ اسپن روبه جلو 
ــاكس   ــوط در ب ــير خط ــده  Structure/Modifyتفس ــر ش ــورت پ ــه ص ــان    . ب ــا فرم ــوق ب ــدول ف ج

Lines/Reports/Staking tableستونها خاكستري بيانگر اين است كـه شـامل   .  قابل نمايش است
 .گردندداده نسبت داده شده اند كه در جدول ويرايش نمي 

 

 
  جدول استيکينگ استراکچر-)۲-۹(شکل 

 جدول مواد استيكينگ-۹-۲-۲
شامل يك يا چند خط داده مـوادي كـه در   ) ۳-۹شكل ( در خط جدول مواد استيكينگ بناموقعيت هر   براي  

مـواد  (تنها شامل قسمت هايي که استراکچر را مي سـازد           ه  داده مواد ن   .آن موقعيت استفاده شده اند مي شود      
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 ۱۳۷

مـي شـود بلکـه هـر مـاده اي کـه در سـايت اسـتراکچر اختصـاص يافتـه هماننـد                      )مده در فايل استراکچر     ا
ــره  ــا و غي ــيونها،عالمت ها،دمپره ــاکس (فونداس ــده در ب ــواد ام ــز در )  Structure Modifyم را ني

اد ليست استيکينگ مو  .خطي در جدول وجود دارد      )شماره ماده اوليه    ( براي هر نوع بخش مختلف      .برميگيرد
کـه در دمـو   (. ايجـاد شـده اسـت   Lines/Reports/Staking Material Tableتشريح شده بـا  

 .)نيست
 

 
  ليست استيکينگ مواد تشريح شده-)۳-۹(شکل 

  ليست کل مواد خط-۹-۲-۳
ــد،  ــل ش ــدلتان کام ــي م ــتفاده از      وقت ــا اس ــا را ب ــه ه ــها و مجموع ــاملي ارز بخش ــت ک ــد  ليس ــي تواني م

Structures/Material/List(Multiple Structures)ايجاد ) ۴-۹(جدول شکل. ايجاد نماييد
 .خواهد شد

 

 
  ليست مواد پروژه-)۴-۹(شکل 
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 ۱۳۸

 فصل دهم

  ال اس کد محدودينرم افزار پ
 

 منحصر به محاسبات شكم دهي ها ، كشـش          ، پي ال اس کد   نسخه محدود شده اي از       ،تيال- ال اس کد   يپ
 . اسـت  VSتمها ، جداول رشته در آوردن و منحنـي هـاي هـادي    ها ، درختان بارگذاري ، فواصل بين سيس

  پي ال اس کـد نسبتهاي دما براي درخشش سيمها از يك استراکچر تكي ، توانائيهايش در نسخه هاي كامل 
نقاط ضميمه استراکچر مي توانند در فضا يا نقاط ضميمه يك مـدل اسـتراکچر بهبـود                 . قابل دسترسي است    

 قادر به ايجاد سريع  PLS-CADD/LITE. ، نقاط تعيين شده باشند  تاِورا ي ل اس پلپي ايافته در برنامه 
 .  است  پي ال اس کدمدلي بدون داشتن اداره اطالعات زمين كامل از 

 تنها شامل تابيدن اسپن هاي تكي از يـك اسـتراکچر اسـت،     PLS-CADD/LITEاز آنجائيكه يك مدل 
 ).  ۱طحکردن سمد(قرار گرفته اند  جياسپن را روش محاسبات شكم و باردهي براي مدل تحت

 

 PLS-CADD/LITE در ي رشته در آوردن دکل چوب-)۱-۱۰(شکل 

شـكل  (بهبود يافته ، اين مدل ميتواند با وارد كردن داده در جدولي             پي ال اس پل      يا   تاِور در برنامه    بنايياگر  
رخت بارگذاري مشابه ميتواند براي آن استراکچر سپس د. سريعاً سيمها در هر مسيري به رشته درآيد ) ۱۰-۲

واقعـاً  ) ۱-۱۰شـكل ( اسـتراکچر آمـده در  .  كه در كليك موس بررسي شده محاسبه گـردد      يو هر استراکچر    
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 ۱۳۹

دكلها، بازوهاي متقاطع   . شامل دكلي چوبي مهار شده در چند مسير از طريق ته دكلها و مهارهاي اسپن است               
 .  هستند پي ال اس پل و همه مهارها بخش از يك مدل وابسته  ، مقره هاي ته دكلهاي

 با يكديگر كار مي كنند ، فـرم تركيـب دلخـواه بـراي اتصـاالت مطالعـات             تاِور  و  پي ال اس پل   تا زماني كه    
JOINT-USE    براي دكلهاي چوبي موجود يا ساير دكلها و هم يكي از اين برنامه ها مي توانـد بـا آن در 

 .فاده گردد است STAND -ALONحالت 
 

 
 م مدليب ممکن از باکس تنظيک ترکي -)۲-۱۰(شکل 

 ذخيـره شـده   PROJECT.LOA بهبود مي يابد در فـايلي بنـام    PLS-CADD/LITEپروژه اي كه با 
 كه پسوند ،پي ال اس کد از فايلهاي   PLS-CADD/LITEجهت تمايز فايلهاي "  LOA"پسوند . است 

"XYZ " يا"PFL "الزم است،دارند  . 
 ايجاد مـي كنيـد ضـروري اسـت كـه پسـوند        PLS-CADD/LITEاز اين رو وقتي پروژه جديدي را با 

"LOA " اجازه شناسايي مي دهد تا در حالت پي ال اس کدرا استفاده نمائيد ، چون تنها داده اي است كه به 
PLS-CADD/LITE  در ابتدا نياز به بهبود معيار طراحي در منوي CRITERIA )  ايـن  ،۷ لفصكه در 

سپس ، سـيمهايي    . داريد)  آمده ۶اين مدلها در بخش     (و مدلهاي هادي و سيم زمين مخصوص        ) مطلب آمده 
وقتي پروژه جديدي   .  نصب و شكم دهي خواهيد كرد        )تابيده شده (كه از استراکچر اتان به صورت زيرآمده        

 . به سرعت تنظيم كنيدآمده ۵-۱-۱۰را شروع مي كنيد مي توانيد كارتان را همانند آنچه دربخش 
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 ۱۴۰

  نصب و شكم دهي سيمها-۱۰-۱
-۱۰شكل  ( Model setupموجود در باال و سمت چپ باكس  " use existing strueture file"اگر  

 ORIGINو ســتون . را انتخــاب نكــرده ايــد ، هــيچ مفهــومي از تنظــيم كابــل و فــاز وجــود نــدارد  ) ۲

LABEL)ستون سوم در جدول ديالوگMODEL SETUP (       ظاهر نخواهـد شـد ،  امـا بـا سـه سـتون
 در .نقاط ضميمه استراکچر حتي با شناسايي آنها به برنامه نمـايش داده نمـي شـوند      Z و X ,Yمختصات 

اين حالت هم، هر آنچه كه نياز به انجام اش داريد، توصيف شده است  ازجمله چطور سيمهاي اختصاصـي                    
تا زمـاني كـه   ). mode setupيك سيستم در هر خط از جدول (از نقاط ضميمه استراکچر تابيده مي شوند 

 ،مي گوئيم سيمها از استراکچر تابيده مي شوند ، نيازي به پايـان رسـانيدن آنهـا روي محورعمـودي يكسـان           
 .نيست 

 سـيمهاي  اتصـال  آنسـت كـه نقـاط     PLS-CADD/LITE قدرتمنـد  مشخصه هايدر حقيقت ، يكي از 
 ايـن بنـا    عمـودي كـه بـا        بنـاي  آفستهاي قراردادي از همه جاي محور         ممكن است  ،مختلف روي استراکچر  

 انعکـاس مـي توانيـد سـيمهاي بـا         ) ۱-۱۰(در قسمت سـمت راسـت شـكل         .  داشته باشد    مشترک است، را  
آفسـتها را ناديـده بگيريـد ، همچنانكـه          . آفستهاي مختلف از بازوهاي متقاطع عمودي به همديگر را ببينيـد            

مه هاي بارگذاري انجام مي شود ، مي تواند در چندين خطا در محاسبه بارهاي طراحي ،                 معموالً با ساير برنا   
 . به خصوص با اسپن هاي كوتاه نتيجه شود

 

 
 مي سي پرو گستريي باالي نما-)۳-۱۰(شکل 
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 ۱۴۱

ايـن  . هر سيم دو نقطه انتهايي دارد ، مبداً نقطه به استراکچر و مقصد در سر ديگر اسپن ضـميمه مـي شـود                        
  X شـمال اسـت ،    Yكروي قرار گرفته اند ، جائئ كـه     Z و X ,Yقاط پاياني ذاتاً در سيستم مختصات ن

اگرچه بارهاي استراکچر با تركيبات اتان در تقاطع استراکچر وجهتهـاي طـولي تعيـين شـده     .  باال Zشرق و 
)  نشـان داده شـده   ۱۵-۳ل همانطوركه در نماي طـرح شـك  (از اين رو، نيازي به تعين تقاطع استراکچر      . اند  

  Yزاويـه محـور  ( Transverse Axis در   Bearingكه با وارد كـردن  .  كروي داريد Yنسبت به محور
در قسـمت چـپ و بـاالي        ) سـاعتگرو بصـورت مثبـت     .  درجـه    -۱۸۰تا+ ۱۸۰جهت استراکچر متقاطع بين     

 در شـكل   TDو TC وTA و TB پيكانهـاي  ) ۲-۱۰( قابل انجام اسـت شـكل    Model setupديالوگ 
در سيستمهاي هم پايـه  (، واكنش باد درانتهاي سيمها و بارهاي متناظر در استراکچر را نشان مي دهد      )۱۰-۳(

 ). اسپن
اگر رفتار بارهاي اين بادها روي استراکچر پيش آمدگي در جهت تقاطع استراکچر مثبـت باشـد بـا مقـداري                

-۳التي براي همه پيكانهاي بار باد آمده درشكل اين ح:   گزارش مي شوند PLS-CADD/LITEمثبت با 
 پـي ال اس کـد   مثل هيچ استراکچر ي در مـدل   PLS-CADD/LITE  است ، در حالي كه استراکچر۱۵

 الزم اسـت ،  ۷,۱۲,۳,۷ ازبخـش    a ۹-۷,۳كامل روي مسيري قرارنگرفته ، وقتي مشخصات آمده در شـكل  
تمام داده هاي مورد نياز جهت نصب و . ب رده بندي شوند اسپن ها مي توانند به صورت اسپنهاي جلو و عق         

ستونهايي كه .  به آن مي رسيد line setup وارد شده اند كه با  model setup سيمها درباكس  دادنشكم
.   را ساخته اند به روشهاي انتخابي شما براي نصب و شكم دهي سيمها بستگي داردModel setupجدول 

 .ل نياز به وارد نمودن اطالعات زير داريدبراي هر سيم در اين جدو
 

 داده مورد نياز جهت انتخاب روشهاي نصب و شكم دهي -۱۰-۱-۱
 توصيف سيم: تعريف 

 .جهت انتخاب نوعي كابل ، به كتابخانه كابل برده ميشويد: نام فايل كابل
 .اختصاص مي دهدتعداد هادي مورد نياز را جهت ضميمه نمودن باندل به استراکچر : هادي هاي باندل

) به طور قراردادي طول افقي اسپن(  Sag-tensionطول اسپن رايج مورد استفاده در محاسبات : اسپن رايج
آمـده در  (از حـاالت آب و هـوايي   " Weather case"مـي توانيـد يـك    :  نمايش حالت آب و هـوا  .است

Criteria/Weather (     انتخاب كنيد يا در"Tempratur " لت آب و هوا و دما       حا. تايپ نمائيد)  بدون بـاد (
اگر حالت آب و هوايي شامل باد باشد ، سيمها دو بـار نمـايش داده مـي    . براي نمايش سيم استفاده مي شود     

اوليـه ، پـس از   (شوند، يكباربراي وزش باد به طور افقي به سيم دريك جهت و بـارديگر در جهـت عكـس     
جهت رنگ مورد استفاده براي نمايش      : نمايش رنگ .ود  براي نمايش سيم استفاده مي ش     ) غزش يا پس از بار    

  .سيم
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 ۱۴۲

وزني كه بار عمودي طراحي اضافه نموده توسط سيم در نقطـه ضـميمه اسـتراکچر توليـد        : وزنه تعادل مقره    
اگر برنامه برج اتان خودكار . كه ممكن است براي دخالت وزن مقره در درخت بارگذاري استفاده گردد    . شود

به جهت عملكـرد  )  مي تواند وزنهاي مقره را به درختان بارگذاري اضافه نمائيد  تاور وپلپي ال اس (نباشد
 . دستي وزنه متعادل كننده ممكن است در نوك مقره آويز براي كاهش انحراف مقره بزرگ باشد

 
 : به سه روش زيرتعريف ضميمه در استراکچر -۱۰-۱-۲
 با مختصات كروي نقاط ضميمه  -۱۰-۱-۲-۱

 را انتخـاب نكـرده باشـيد ايـن     کـادر موجود در باال و سمت چپ  " use existing structure file"اگر 
 زمين، ارتفاع در پايه برج مورد استفاده براي ترسيم پايه ي: اطالعات ظاهري جدول سيمها. گزينه فعال است

 بـه  اتصـال وي نقطـه  مختصات کـر مبدا   x , y , z : مورد نياز براي هر سيم مي باشند و اطالعاتخط افقي
 . است استراکچر

 
 تعيين شده   از قبلي  نقاط ضميمهتوسط بنا، يک مدل وارد کردنبا  -۱۰-۱-۲-۲

انتخاب کرده باشد ، اين گزينه فعـال اسـت کـه مـي     را  "use Exiting Strue thre File"در صورتيکه 
ن شده براي ست ها و فازهـا ايمـورت          تعيي  را به نقاط ضميمه از قبل      پي ال اس پل      يا   تاِورتوانيد يک مدل    

 .نمائيد
 :  جدول سيمهاظاهري اطالعات

X  ،Y و Zرا در برنامـه  0 , 0 , 0مختصات کروي نقطه در پايـه اسـتراکچر کـه مختصـات محلـي      :  ِا مبنا 
 براي بدست  آوردن مختصـات کـروي تمـام نقـاط           PLS-CAD/LTEDاين اطالعات را    . استراکچر دارد 

 استفاده خواهد کرد و نامهـاي مشخصـات بـراي    پي ال اس پل   و تاِور بصورت آمده در ضميمه استراکچر 
 شـماره  "i" است، جايي کـه  "i ; j"نام هويت .  نمايش مي يابدorig . Lableاين نقاط ضميمه در ستون 

 . را نمايش مي دهدتاِور و پي ال اس پل از PLS-CADD LINK در جدول  راشماره فاز،  "j" ست، و
 

  تعريف انتهاي هراسپن-۱۰-۱-۳
سـتو نهـايي کـه در       . دارد) مبداي که نقطه استراکچر ضميمه مي شود      (اسپن    هرسيم نياز به تعيين انتهاي هر     

 Model / Setup بـاکس Span End Attachment Pointجدول سـيم بسـته بـه انتخابتـان در سـطح      
 Span Endک گزينــه در ســطح اگــر بــيش از يــ. نمــايش داده شــده ســه گزينــه قابــل دسترســي دارد

Attachment Point انتخاب نمائيد، ستون End Mode     در جدول سـيمها را بـراي انتخـاب گزينـه اي 
 .عملـــــــي بـــــــراي هـــــــر ســـــــيم اختصاصـــــــي در اختيـــــــار خواهيـــــــد داشـــــــت
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 ۱۴۳

 با مختصات کروي نقطه انتهايي اسپان، ي انتها-۱۰-۱-۳-۱
 , End z , End yستونهاي ) End modeون يا مختصات در ست(  را انتخاب کنيد XYZاگر مختصات 

End xرا براي وارد نمودن مختصات کروي انتهاي اسپن براي هر سيم در اختيار خواهيد داشت . 
 

  عموديريتصو، طول اسپن و ِگرا با  اسپان، ي انتها-۱۰-۱-۳-۲
) End modeدر سـتون    Projectionيـا  (   را انتخاب نمائيـد  , Azimuth and Span Lengthاگر 

 را در Span Vertical Projection و Span Azimulth , Span Horiztan Projectionستونهايي 
درجه است که از محور تقاطع      + ۱۸۰ و   -۱۸۰ در نماي طرح ، زاويه ساعتگرد بين         Azimuth .اختيار داريد

اسـتراکچر انتهـاي    اگر Span Vertical Projectionاندازه گيري شده ) ۱۵-3شکل (استراکچر به اسپن 
 .اسپن پائين تر باشد مثبت است

 
 يا(  را انتخاب کنيدWind and weight Spanاگر : ن و باد زبا اسپن و اسپان، يانتها -۱۰-۱-۳-۳

اگـر طـولي   . را در اختيار خواهيد داشـت   اسپن وزن و اسپن بادنهايوست) End Mode در ستون اسپن باد
 انتها داشت، برنامه اسپن را نمايش خواهـد داد و ايـن گزينـه وقتـي     يبلندمعادل دو برابر اسپن باد و معادل      

هندسه اسپن  واقعي را مي شناسيد استفاده مي شود، که شما تنهـا زمـاني کـه بارهـاي طراحـي شـده را بـا                           
براي مثال، براي حالتي از طراحـي       . حداکثر و اسپن هاي وزن در نظر گرفته شده از آن استفاده خواهيد نمود             

 استراکچر در آينده با اين گزينه برنامه  بارهايي را که در انتهاي هر سيم بصورت زيـر محاسـبه خواهـد                       يک
 .نمود را استفاه مي نمايد

 . بار متقاطع بر واحد طول از زمانهاي سيم اسپن باد :بار متقاطع 
  بار عمودي بر واحد طول زمانهاي سيم اسپن وزن : بار عمودي

 
  دهي سيمهاي شکم-۱۰-۱-۴

 ممکن است جهت تعيين بارهاي روي اسـتراکچر  PLS- CADD / LITEبخاطر تنوع در محل هايي که 
. موجود يا طراحي شده استفاده گردد، پنج روش متفاوت براي شکم دهي يـک سـيم پـيش بينـي کـرده ايـم       

  در جـدول Mdel Setup از باکس Sagging Optionستونهايي خاص با توجه به گزينش شما در سطح
 بيش از يـک گزينـه انتخـاب نمائيـد، سـتون      Sagging Optionسيمها نمايش داده شده اند اگر در سطح 

Sagging Mode     را براي انتخاب گزينه اي عملي جهت هر سيم اختصـاص يافتـه در جـدول سـيمها در 
 .اختيار خواهيد داشت
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 ۱۴۴

 ه اختصاص ترکيب افقي کشش براي وضعيت کابل در دماي داده شد -۱۰-۱-۴-۱

 Horiztionalسـتونهاي  )  Sagging modeيا کشش افقي در ستون (  را انتخاب نمائيد Tensionاگر 

Tension ، Wire Temprature و Sagging Condition    را در اختيار خواهيد داشـت تـا وضـعيت 
 وارد  ، دماي سيم و ترکيب افقي کشش در شـکم دهـي را بترتيـب              )اوليه ، پس از لغزيدن يا پس از بار        (سيم  

 .خواهيد کرد
 

 اختصاص ثابت کتنري براي حالت کابل و دماي داده شده -۱۰-۱-۴-۲
ثابت کتنري در شـکم    ستونهاي ثابت کتنري ، دماي سيم و حالت شکم دهي سيم وSagging modeاگر 

 .دهي را وارد خواهيد کرد
 

  اختصاص شکم اسپن مياني براي حالت کابل و دماي داده شده-۱۰-۱-۴-۳
سـتونهاي   ) Sagging Modeيا شکم اسپن مياني را از سـتون  (  را انتخاب نمائيد Mid Span Sagاگر 

اوليه، پس از افزايش (وضعيت شکم دهي، دماي سيم و شکم اسپن مياني را در اختيار داريد که وضعيت سيم          
 .رددماي سيم و شکم اسپن مياني در شکم هي را به ترتيب وارد خواهيد ک) و پس از بارگذاري

 
اختصاص مختصات يک نقطه مميزي شده در امتداد سـيم بـراي حالـت کابـل و دمـاي                    -۱۰-۱-۴-۴

 مشخص
 Sagging در سـتون  PT . ON Cableيـا  (  را انتخـاب کنيـد   Surveyed Point On Cableاگـر  

mode ( ستونهاي حالت شکم دهي، دماي سيم، کابلx کابل y و کابل zت  در اختيار داريد که در آن وضعي
ايـن  . سيم،دماي سيم و مختصات کروي يک نقطه مميزي شده درون اسپن را به ترتيـب وارد خواهيـد کـرد                   

روش معموالً وقتي که مختصات کروي هر در اسپن پاياني و نقطه مياني در همان لحظـه مميـزي شـده انـد                       
 .استفاده مي شود

 
 atuosagاستفاده از تابع  -۱۰-۱-۴-۵

بطور )  در ستون در شکم دهيAuto sagيا ( کم دهي خودکار انتخاب نمائيد  را از معيار شTensionاگر 
بخش ( خودکار هر چه سفتر بدون هيچگونه نقض از معيار شکم دهي خودکار تعريف شده براي پروژه اتان  

 .شکم دهي مي شود) ۷-۳-۴

    
 
 
                 PowerEn.ir  

 
 



 ۱۴۵

 شروع پروژه جديد -۱۰-۱-۵
 

 
 PLS-CADD/LITEد در يع پروژه جدو شر-)۴-۱۰(شکل 

 

) ۱۵-۴( انتخـاب نمائيـد ، بـاکس شـکل     File / New را پـس از  PLS-CADD / LITEر صورتيکه، د
 خواهيـد  )۲-۱۰( شـکل  Model / Setupبا انتخاب مناسب در باکس مستقيماً به باکس . ظاهر خواهد شد

 .که قبالً براي وارد نمود اسپن هيچ مالحظه اي ديگر بهبود يافته خواهيد رفت. رفت
 

  PLS-CADD / LTEDهي مدل د  نما-۱۰-۲
 Loads setup باکس OK موجودي را فعال مي کنيد يا زماني که PLS-CADD / LTEDوقتي پروژه 

بخش سمت چپ نماي پروفيل     .  بدست مي آوريد   )۵-۱۰(دو نماي کوتاه بصورت شکل      . را فعال مي نمائيد   
 را نشـان مـي      d-3 نمـاي    و بخش سمت راسـت    ) طرح شده بصورت افقي به محورهاي متقاطع استراکچر       (

 مـي   پي ال اس کد   ميتوانيد اين نماها را با پنجره هاي نماي اضافي بصورت دقيق همانطور که با برنامه                . دهد
 . خواهيد باز نمائيد
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 ۱۴۶

 
 PLS-CADD/LITE برج ايمپورت شده در -)۵-۱۰(شکل 

. را نمـي بينيـد   د ولي استراکچراگر مدل استراکچري را ايمپورت نکرده ايد، سيمها و نقاط ضميمه را مي بيني         
 و گزارش بارها را براي يک سيم دو سيم ساده که هـادي              d-3 نماي پروفيل، نماي     )۶-۱۰(براي مثال شکل    

drake        درجه قرار گرفته ضميمه شده را نشان مي دهد کـه دو خـط               ۱۰ به استراکچري که تحت زاويه خط 
سيسـتم بـراي دو حالـت بـار     .  بـرده اسـت  Model Setupداده را جهت ساخت مدل به جدول سـيمهاي  
NESC Heavy Loading Condition  با وزش باد در دو جهت تقاطع استراکچر مثبت و منفي مطالعه 

 . مي شود
 محاسبات مهندسي و گزارشات -۱۰-۳

 .زير را استفاده نمائيد  شما بهبود يافت، مي توانيد توابع استراکچرPLS-CADD / LTEDوقتي مدل 
Strueture / Load / Reportes : را مشخص مي سازد همانطورکه  اطالعات بار طراحي روي استراکچر

 : ميشودارائه  مجزا هر حالت بار و براي هر سيمبه ازاي ببيند، گزارش بارها ابتدا )۶-۱۰(مي توانيد در شکل 

ها هسـتند و دقيقـاً       همان پيکان    )۳-۱۰(اين بارها در شکل     : بارهاي سيم در سيستم هاي مختصات اسپن      ) ۱
بارهـاي  . زمانبنـدي مـي کنـد        ۳-۱۲-۳-۴مقتضي را در بخـش       معادل با واکنش انتهاي سيم فاکتورهاي بار      

 . عمودي به واسطه وزنه هاي تعادل يا مقره ها شامل وزن نمي شوند

 با هر سيم بطور اختصاصي به استراکچردر مسـيرهاي طـول، تقـاطعي و عمـودي بـرج                 :بارهاي استراکچر ) ۲
. اکنون بارهاي عمودي شامل وزنه هاي مقره يا وزنه هاي تعادل فـاکتور شـده مـي باشـند              . اعمال شده است  
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 ۱۴۷

يکسان امده   فوق را براي تمام سيمهايي که از نقطه ضميمه استراکچر        ) ۲ ،سپس گزارش مجموع بارهاي آيتم    
در نهايت ليسـت گـزارش    .شنداين بارها بارهاي طراحي نهايي در نقاط ضميمه برج مي با          . را نشان مي دهد   

 .محاسبه مي گردد ۵-۱-۳-۴طراحي فاکتور شده بصورت بخش 
 

 
 مهي مدل ساده دو سي براي طراحي بارها-)۶-۱۰(شکل 

بايد از دو روش متفاوت مورد استفاه براي مجاسبه بارهاي استراکچرطراحي در نقطه ضميمه سيم : نکته مهم
يا با اسپن ) ۲-۳-۱-۱۰يا ۱-۳-۱-۱۰بخش هاي(با هندسه واقعي اش با توجه به اينکه سيستم . آگاه باشيد
مدل شده است، زماني که اختالف کمي بين اين بارها و بارهايي که به )  ۳-۳-۱-۱۰بخش (باد / هاي وزن 

روش هاي سنتي ساده تر بدست مي آوريد که طول سيم نه دراين اسپن و نه در اسپن اي که تحت بار 
وقتي مدلي با اسپن هاي وزن و باد اش تعريف مي گردد، بارهاي . د داشته باشدواژگون مي شود، وجو

تحت فرض سنتي قرار )  آورده اند)۳-۱۰(آنهايي که در شکل ( فاکتور نشده در سيستم مختصات اسپن 
 :گرفته اند که

  ، اسپن بادش استUHزمانهاي   ، در انتهاي سيم معادل باTبار باد متقاطع، )۱
  معادل است و(UW + VL)، با زمانهاي اسپن وزنش Vي بار عمود) ۲
 . استUHج سبب برآيند ي، ترکيب افقي کشش در اسپن راL بار طولي، ) ۳
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 ۱۴۸

Struetures / Loads / Write Lca file :  اين گزينه درخت بارگذاري و فشارهاي طراحي استراکچررا
 پـي ال اس پـل   و  تاِورد مستقيماً با برنامه هاي      که  مي توانن   ) Leaفرمت  (در فايل بارهاي برداري استاندارد      

 .استفاده شوند، مي نويسد
Strucetures/Loads/Write LIC File : فرمـت  (فايل بارهاي سيمي*. LIC (     کـه مـي تواننـد بـراي

 .استفاده شوند، را مي نويسد پي ال اس پل و تاِورتعيين اسپن مجاز با برنامه هاي 
 Structure/Check :پـس از انتخـاب   ( داريـد   ۴سـطح  ي ضميمه شـده بـه استراکچر  اگر سيمهاUSE 

Existing Structure File در باکس (Model Setup  مي توانيد جهت اعمال درخت  بارگذاري بـه ، 
قابل اجرا استراکچرتحت آن درخت بارگـذاري       ) پي ال اس پل       و    تاِور(استراکچرو داشتن برنامه استراکچر     

بـراي مثـال    . رت گرافيکي يا در قالب مـتن بصـورت خوکـار تحليـل مـي شـوند                گزارش نتايج، هر دو بصو    
-PLS طـي دو ثانيـه پـس از کليـک نمـودن روي آن در                 تـاِور  بطور خودکار با برنامه      ۱۵-۵استراکچرشکل

CADD / LITEتحليل و بررسي مي گردد . 
 قابل اجرا   PLD-CADD/LTED در   ۲ و   ۱ روش براي استراکچرهاي    Strueture/Checkتابع  :  توجه
 .نيست

Structure / New : را مـــي دهـــد، و بـــراي ايجـــاد ۲ و ۱ روش ياجـــازه ايجـــاد  اســـتراکچرها 
 پي ال اس پل    يا   تاِور نمي تواند استفاده شود، همانگونه که استراکچرها در برنامه هاي            method4استراکچر

 .ايجاد شده اند
Structure/Modify  : ه در سطح سمت چپ و باالي باکس اجازه ويرايش استراکچرانتخاب شد Mode 

/Setupاجاز  تاِور و پي ال اس پل  بصورت خوکار به برنامه هاي ۴سطح براي استراکچرهاي .  را ميدهد
 ).۸-۲بخش(کامل را مي دهد پي ال اس کِد  توابع بخش اکثردسترسي به 

 

 
 Litex4.loaم متقاطع مدل ي س-)۷-۱۰(شکل 
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