
 

f  YAS.Tower   معرفی نرم افزار   ®     طراحی دکل انتقال نیرو

دهند. این سازه های فلزی برحسب ولتاژ خط ، تعداد مدار ، زاویه  دکل های انتقال مهمترین بخش خطوط انتقال نیرو را تشکیل میمقدمه :

یت قرار گیری ، محل و توپولوژی زمین متفاوت بوده و هر یک از آنها بر حسب این موارد  و بارگذاری ، ضمن در نظر گرفتن پارامترها و محدود

  های الکتریکی طراحی میشوند.

 

؛ لذا طراحی آنها بسیار  روندتست شده و تا تخریب پیش  بایستیهستند که قبل از تولید انبوه  فلزی از معدود سازه های ی انتقال نیرودکل ها

کند و از می و نیز از به هدر رفتن منابع ملی جلوگیری  حائز اهمیت بودهسبک بودن سازه در مناقصات زیرا  می باشدحساس و پر اهمیت 

دکل در ایستگاه   (Failشکست ).  باشده طراحی شد مربوطهو استانداردهای  آئین نامهبر اساس  می بایست تمامی اعضای این سازهی طرف

طراح جهت تقویت  آنعالوه بر  وتست منجر به صرف هزینه بسیار زیاد جهت تست مجدد ، از دست رفتن زمان و به تعویق افتادن پروژه شده 

 لذا طراحی دکل قبل از مناقصه با .مشکل ساز خواهد بودبران این افزایش وزن ر به افزایش وزن سازه می باشد که جقسمتهای آسیب دیده ناچا

توسط طراحان خبره با  مهماین  کهبرخوردار است  همراه طراحی بهینه که آئین نامه را لحاظ نماید از اهمیت باالییسرعت عمل و دقت به 

 پذیرد. صورت می های مربوطهاز نرم افزار بهره گیری

 روهـیاسان متشکل از گشرکت   R&Dبا توجه به مطالب فوق تیم  : نرم افزار معرفی

 و نوشتن   طراحی سازه و برنامه نویسان مجرب اقدام به طراحی  نمهندسی و متخصصین 

 YAS.Tower   (YASAN Analysisبه نام  نرم افزار طراحی برجهای انتقال نیرو

 Software for tower designing ) جهت برآوردن نیازهای مشتریان با سرعت باال 

 دودـ) و کاملتر از مع ین بار در خاورمیانهـدکلها برای اول راحیــحالت ط نه ترینــبهیو  

 ی ـــقادر به طراح این نرم افزار  .ود ـنمزارهایی که در سطح جهانی مطرح است( ـنرم اف 

  راحیــــو در ط بودهراس آرم ــدار و کــندی و دلتایی با هر تعداد مـهر نوع دکل کله ق

  م کراس آرم ها و ... وجود ندارد.یفر ،هندسی آن هیچگونه محدودیتی مانند تعداد پانل  



 

  YAS.Tower  مانند نرم افزارهای شیء گرا(Objective)  ، الگووان ـت می یکهتصوربه به هر پنل بصورت جداگانه نگاه میکند 

انتخاب و عرض و ارتفاع آن را وارد را (   Frameفریم) و هر نوع (ریداندانتاعضای فرعی )های مختلف با هر نوع تقسیم بندی 

 تغییر داد . نرم افزار بطور خودکار شیب و اندازه باقی پنل ها را نسبت به قسمت های )پنلرا کل دکل  ،نمود یا پس از طراحی

بهینه در پیدا کردن بهترین و سبکترین طرح از سازه ، و را کار طراح  این کند. می و اعمال محاسبهبا سرعت های( تغییر کرده 

طوری که تغییر کل الگوی پنل ها و یا ب نماید می یاریو نیز کمر دکل  ( Back to Back پشت تا پشت پایه ها )اندازه برای  ترین

  YAS.Tower   همچنین  تا رسیدن به وزن جدید ظرف چندین دقیقه با سهولت امکان پذیر است. ( Back to Back)تغییر 

و فقط با وارد کردن مقادیر تقسیم  بودهافزایش  برای پنل ها داشته که قابل (ها ریداندانتاعضای فرعی )  کامل از الگویای  مجموعه

 گردد. پترن های مختلف نمایان می ،  Diagonalو   Legبندی روی 

 

 

 

 

 

 

 

چندین جداگانه و فقط با وارد کردن  (کراس آرم ها بازوها ) و  نوکطراحی بدنه اصلی ، بدنه اضافه ،  ،کله قندی یبرای دکل ها

گیرد ، سپس نرم افزار سازه سه بعدی را ساخته و بر اساس تنظیمات طراح از نظر  روی طرح دو بعدی انجام میبر اندازه و  الگو 

،   Leg   ،Diagonalسطوح مقاطع که برای گروه اعضای مختلف )، الغری و نیز حداقل ضرایب اطمینان کشش و فشار

Redundant   ، ی ــطراح ، آن رادول نبشی موجود برای پروژهـ...( و بولت ها و نیز ضمن در نظر گرفتن جاعضای اصلی بازوها

،  K-Frameروی  دینامیکبصورت کامالً گرافیکی و  ییسازه در قسمت باال یهندس در دکل های دلتایی نیز ، طراحی  کند. می

Beam   ،صورت میگیرد. نوکو  بازوها 

 

 

 

 

 

 



 

  مشخصات فنی نرم افزار :

  YAS.Tower  مناسب را تا همگرا شدن سازه ادامه داده و از الگوریتم ژنتیک جهت  پروفیل هایبدست آوردن نیروها و محاسبه

های  و نیز نیروی باد به همراه اندازه اعضای اصلیهای طراحی   Jointنماید. کاهش وزن در محاسبه سطح مقطع استفاده می

 باشد. و نیز انتخاب جدول نبشی مناسب از دیگر تعاریف طراح برای نرم افزار میبدنه اضافه ،  اعضای اصلیمختلف 

  YAS.Towerند تمافزار قدر نرم باStaad.Pro  سازه را درهمزمان  تواند بصورت طوری که میبکاماًل سازگار بودهStaad.Pro  

  V-Stringو  Support؛ حتی  می خواندسازه را در آن تحلیل کرده و نیروها را از آن  وها را به اعضا اعمال  سایز پروفیلبرده و 

 دهد. اتوماتیک انجام میکامالً   ا را بصورتهنماید و البته تمامی این کارمی ل ااعم Staad.Pro را روی و نیز کلیه بارها 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها امکان  معموالً وارد کردن مقادیر بار گذاری یکی از زمانبرترین و مشکل ترین قسمتهای طراحی سازه بوده که به علت تعدد آن

 وجود دارد :  اعمال بارگذاریروش مختلف جهت  YAS.Tower 3  نرم افزار در  .خواهد داشتاشتباه در این قسمت وجود 

 

   عمودی ، عرضیبارهای وارد کردن مقادیر  -1

 بر روی نام یا شماره گره  طولیو  

  شکل گرافیکی  رویبر وارد کردن مقادیر نیرو  -2

 یک موس روی گره دلخواهلبا ک 

 کردن جدول بارگذاری از(  Importوارد ) -3

 Excel  فایل

 

 



 

سطوح اولیه به کلیه اعضاء( و نیروی باد واقعی )پس از محاسبه  پروفیل محاسبات مربوط به نیروی باد اولیه ) هنگام اختصاص

  .انجام می پذیردتوسط نرم افزار   Self Weightمقاطع نهایی( و 

 

 

 

 

 

 

 

مجددًا بصورت دستی های مورد نظر را تواند قسمت ، طراح می در نهایت پس از محاسبه نهایی اعضاء و هندسه سازه توسط نرم افزار

نماید. خروجی مربوط به محاسبات نیروی باد ، محاسبات مربوط به وزن و  کردن به ضرائب اطمینان و نیز سایز ها بهینهو با نگاه 

کشش و فشار و نیز  بیضرامربوط به   Hot Planمحاسبات استاندارد ، ارائه  دفترچهنیز نمودار های آماری و پارامتریک به همراه 

با  الزم به ذکر است که تا کنون باشد. بخشی از خروجی های نرم افزار می  AutoCADرویبر ترسیم همزمان نقشه خطی سازه 

 برج طراحی و در اختیار واحد مناقصات شرکت یا سان قرار گرفته است. 10 بیش از این نرم افزار 

 مزایای نرم افزار :برخی از 

سرعت پردازش باال - 1  

  در ورود شکل هندسی دکل تسهول - 2

تغییر در شکل و ابعاد سازه و ویرایش آن – 3  

بدست آموردن طرح بهینه و سبک – 4  

ارائه خروجی دفترچه محاسبات کامل ، نقشه  – 5  

   خطی اتوکد، محاسبات آماری و محاسبات نیروی باد

بهینه ترین فاصله پایه های دکل جهت – 6  

 نصبمحل صرفه جویی در هزینه های خرید زمین 


