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هدف:
هدف از این مسابقه طراحی پلیست که با طرح مسابقه همخوانی داشته و مقاومت الزم جهت اعمال بار تعیین شده در مسابقه را داشته
باشد که در نهایت به کم هزینه ترین پل بیشترین امتیاز تعلق می گیرد.
لذا بسیار مهم است که عالوه بر طرح پل  ،به انتخاب مصالح و ابعاد مقاطع نیز توجه ویژه شود تا در مجموع پلی با بهینه ترین حالت
ممکن طراحی شود.

آموزش کار با نرم افزار :West Point Bridge Designer 2016
پس از باز کردن نرم افزار ابتدا صفحه …  Welcome toرا مشاهده می کنید.
گزینه  Create a New Bridge Designرا انتخاب کنید (معموال ً این گزینه بصورت پیش فرض انتخاب شده است) و .ok

در اولین پنجره  Design Project Setup Wizardگزینه  Nextرا انتخاب کنید.
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در پنجره دوم  ، Design Project Setup Wizardابتدا گزینه  Noرا انتخاب کنید (معموال ً این گز ینه بصورت پیش فرض انتخاب شده،
اما جهت شرکت در مسابقه مطابق با آیین نامه ،این گزینه تغییر خواهد کرد ).سپس .Next
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در سومین پنجره  ، Design Project Setup Wizardبر اساس آیین نامه ی مسابقه گزینه های زیر را به ترتیب تکمیل کنید:
 - 5در کشوی  Deck Elevationمیزان ارتفاع سطح عرشه پل را از تراز صفر(سطح آب) تعیین کنید.
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 - 2در اولین کادر از قسمت  ، Support Configurationدر صورتیکه در آیین نامه ی مسابقه اجازه استفاده از تکیه گاه قوسی شکل داده
شده باشد  ،می توان با انتخاب گزینه  Arc Abutmentارتفاع قوس را تعیین کرد.در غیر اینصورت با انتخاب گزینه Standard
 ، Abutmentپل بدون قوس طراحی می شود.
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 - 9در صورت تعیین قوس برای پل  ،در کادر دوم بالجبار گزینه ) No Pier(One Spanانتخاب می گردد  ،به این معنی که مجاز به
قراردادن تکیه گاه سوم در وسط دهانه نیستید.اما در صورتیکه قبالً گزینه  Standard Abutmentرا انتخاب کرده باشید مجاز به قراردادن
تکیه گاه سوم در وسط دهانه می باشید که پس از انتخاب گزینه ) ، Pier(Two Spanارتفاع این تکیه گاه را می توان از کشوی Height
 Of Pierتعیین کرد.
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 - 4در کادر سوم از قسمت  ، Support Configurationبصورت پیش فرض گزینه  No Cable Anchoragesانتخاب شده.به این معنی
که مجاز به استفاده از اتصال جانبی کابلی در ساخت پل نیستید.اما در صورت انتخاب گزینه  One Cable Anchoragesمجاز به استفاده
از یک نقطه برای اتصال جانبی کابلی و در صورت انتخاب گزینه  Two Cable Anchoragesمجاز به استفاده از دو نقطه برای اتصال
جانبی کابلی به زمین میباشید.

پس از تکمیل موارد گفته شده مطابق با آیین نامه ی مسابقه با زدن کلید  Nextبه پنجره چهارم Design Project Setup Wizard
می روید.
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 - 1در این پنجره در قسمت  Deck Materialدر کادر اول دو گزینه وجود دارد که با انتخاب هر یک ضخامت مقطع عرشه تعیین می
گردد.
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 - 6در قسمت  Loadingنیز دو گزینه وجود دارد که نوع بار وارده به پل را تعیین می کنند(.بار حاصل از عبور یک وسیله نقلیه بصورت
یکطرفه و یا دو وسیله نقلیه بصورت رفت و برگشت با مقدار وزن مشخص)

با انتخاب نوع بار وارده به پل و زدن کلید  Finishبه صفحه طراحی پل خواهید رفت.
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اما در صورتی که کلید  Nextرا بزنید در پنجره پنجم  ، Design Project Setup Wizardمجموعه ای از طرحهای آماده جهت ساخت
پل وجود دارد که می توانید آنها را از قسمت  Select A Templateانتخاب کنید(.الزم به ذکر است این طرحها تنها جهت تمرین کاربرد
دارند)

با زدن کلید  Finishمیتوانید به صفحه طراحی پل بروید.

آموزش پل مجازی – تهیه شده در انجمن کشوری سازه های ماکارونی – ایران خرپا – www.kharpa.ir
در صورتیکه کلید  Nextرا بزنید در پنجره ششم  ، Design Project Setup Wizardمی توانید نام طراح ( )Designed Byو کد
شناسایی پروژه ( )Project IDخود را وارد کنید تا پل طراحی شده با این مشخصات ثبت شود(.این قسمت مطابق با دستورات آیین
نامه پر می شود)

در نهایت پس از تکمیل موارد فوق با زدن کلید  Finishبه صفحه طراحی پل می روید.
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جهت ترسیم سازه پل در نوار ابزار  Toolsچهار ابزار وجود دارد که به ترتیب از چپ به راست به معرفی آنها می پردازیم.

: Select The Joint Toolابزار ترسیم گره های اتصال اعضا.

: Select The Member Toolابزار ترسیم اعضای سازه پل.

:Select Joints And Membersابزار انتخاب گره ها و یا اعضا.

: Erase Joints And Membersابزار پاک کردن گره ها و یا اعضا.

در قمست باالی صفحه طراحی سه کشو موجود است که مشخصات اعضا را می توان از طریق آنها تعیین کرد.
از سمت چپ به معرفی این کشوها می پردازیم.

کشوی اول جنس ماده استفاده شده در اعضا را تعیین می کند که دارای سه حالت مختلف ( High-Strenght ( ، )Carbon Steel
 )Low-Alloy Steelو ( )Quenched & Tempered Steelبوده و به ترتیب از باال به پایین به مقاومت آنها اضافه می گردد.اما وزن
مخصوص و مدول االستیسیته آنها با هم برابر است.
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کشوی دوم  ،نوع مقطع اعضا را از لحاظ توپر یا تو خالی بودن تعیین می کند و دارای دو حالت ( Solid Barتو پر) و Hollow Tube
(تو خالی) می باشد.

در کشوی سوم اعداد مربوط به ابعاد مقطع اعم از طول و عرض و ضخامت (ضخامت فقط برای مقاطع تو خالی) آورده شده که با انتخاب
آنها میتوان ابعاد مختلفی برای مقطع اعضا تعریف کرد.
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ترسیم پل:
جهت ترسیم پل ابتدا باید گره ها را ترسیم کرد.سپس با انتخاب ابزار ترسیم عضو  ،یک یک گره ها را به هم وصل کرده و اعضا را رسم
کنید.
پس از اتمام رسم پل می توان با انتخاب هر یک از اعضای پل و سپس از طریق کشوهای باالی صفحه طراحی  ،جنس  ،نوع و ابعاد
مقطع هر عضو را تغییر داد.
در سمت راست محل ترسیم پل جدولی وجود دارد که به دو حالت  Member Listو  Member Detailsقابل تغییر است.
در صورتی که این جدول در صفحه طراحی باز نبود می توانید با زدن کلید  Show Or Hide Member Listکه در باالی صفحه طراحی
قرار دارد این جدول را نمایان کنید.

این جدول در حالت  Member Listشامل مشخصات اولیه تمامی اعضای پل می باشد که به ترتیب از چپ به راست به معرفی این
مشخصات می پردازیم:

ردیف اول ( )#شماره هر یک از اعضای پل را نشان می دهد.
ردیف دوم ( ) Material Typeجنس ماده استفاده شده در هر عضو را نمایش می دهد.به عنوان مثال  CSمخفف  Carbon Steelمی
باشد.
ردیف سوم ( )Cross Sectionنمایانگر توپر یا توخالی بودن مقطع است.در جدول باال  Barنماد  Solid Barیا مقطع تو پر است.
ردیف چهارم ( )Sizeطول و عرض مقطع را به میلیمتر نشان می دهد.
ردیف پنجم ( )Lenghtطول عضو را نمایش می دهد.
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ردیف ششم ( )Slender-nessنشان دهنده میزان الغری عضومی باشد.بدین معنی که هر چه طول عضو بیشتر یا مقطع آن نازکتر باشد
عضو الغر تر است(.الزم به ذکر است الغری زیاد در مقاومت فشاری اعضا تاثیرمنفی می گذارد)
ردیف هفتم ( ) Compression Force/Strengthنشان دهنده نیروهای فشاری ایجاد شده در عضو پس از تست بارگذاریست.
ردیف هشتم (  ) Tention Force/Strengthنشان دهنده نیروهای کششی ایجاد شده در عضو پس از تست بارگذاریست.
(در ردیف هفتم و هشتم پس اینکه طرح سازه به یک طرح پایدار رسید  ،قابلیت بارگذاری پیدا کرد و مورد تست بارگذاری قرار گرفت
مقادیر مورد نظر نمایش داده می شوند).
با کلیک بر روی هریک از اعضای پل مشخصات مربوط به آن عضو در این جدول به رنگ آبی در آمده و قابل شناسایی و بررسی
میباشد.همچنین اگر در جدو ل بر روی مشخصات عضوی از پل کلیک کنید  ،آن عضو روی پل به رنگ آبی در آمده و قابل شناسایی
میشود.
همچنین با فعال نمودن آیکون نمایش داده شده در شکل زیر که در باالی صفحه طراحی وجود دارد  ،شماره تمامی اعضای پل بر روی
آنها نمایش داده می شود.
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حالت دوم این جدول  Member Detailsمی باشد.
جهت استفاده از این حالت باید ابتدا بر روی پل یا بر روی حالت اول جدول  ،یکی از اعضا را انتخاب کنید.سپس در حالت دوم جدول می
توانید مشخاصات دقی قتری از آن عضو را مشاهده نمایید که این مشخصات شامل موارد زیر می باشند:

در باالی جدول و زیر نام  ، Member Detailsشماره عضو مورد نظر قید شده است(.در شکل باال )Member 1
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: Material properties
:Materialجنس ماده تشکیل دهنده عضو.
) : Yield Stress (Fyتنش مجازفوالد بر حسب کیلو نیوتن بر متر مربع.
) : Modulus Of Elasticity (Eمدول االستیسیته بر حسب کیلو نیوتن بر متر مربع.
 : Mass Densityوزن مخصوص بر حسب کیلو گرم بر متر مکعب.
: Dimensions
 : Cross Section Typeنمایانگر توپر یا توخالی بودن مقطع است.
 : Cross Section Sizeابعاد مقطع.
 : Areaمساحت مقطع بر حسب متر مربع.
 : Moment Of Inertiaممان اینرسی مقطع بر حسب متر به توان 4
 : Member Lengthطول عضو بر حسب متر.
 : Sectionشکل و ابعاد مقطع.
: Cost
 : Unit Costقیمت متر طول عضو  ،بر حسب دالر.
 : Member Costقیمت تمام شده عضو به دالر.
نمودار : Strength vs.Length
این نمودار نمایانگر مقاومت عضو بر حسب کیلو نیوتن و بر اساس تغییرات طول عضو میباشد.
اگر در شکل صفحه قبل دقت کنید خط چین عمودی را مالحظه می فرمایید که منحنی قرمز رنگ را قطع کرده و در باالی آن شماره عضو
(  ) 1قید شده.تقاطع این خط چین در محور سمت چپ جدول  ،نمایانگر مقاومت عضو و در محور پایین  ،نمایانگر طول عضو می باشد.
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طراحی پل :
در این مسابقات اولین مولفه ای که طراحی را تحت الشعاع قرار می دهد آیین نامه ی مسابقه است.
بر اساس آیین نامه ی مسابقه شرکت کنندگان ملزم به رعایت قوانینی هستند که برای طراحی پل محدودیت هایی ایجاد می کند.هدف
از آیین نامه ی مسابقه همخوانی این مسابقه با پروژه های عمرانی و آشنایی شرکت کنندگان با محدودیتها و مراحل طراحی می باشد.
مطابق با آیین نامه ی مسابقه و فضای موجود برای طراحی  ،طرح اولیه پل را ابتدا با جانمایی گره ها و سپس با اتصال اعضای بین گره
ها در فضای طراحی نرم افزار رسم نمایید.
پس از پایان رسم پل باید پایداری آنرا کنترل کنید.

بدین ترتیب که باید ابتدا به منوی  Testرفته وگزینه  Load Testرا انتخاب نمایید(.ویا مطابق شکل بر روی آیکون  Load Testدر
باالی صفحه طراحی کلیک کنید)
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با اجرای دستور  Load Testدر صورتیکه پل  ،پایداری الزم را نداشته باشد پنجره  West Point Bridge Designer – Analysisباز
می شود که ناپایداری سازه را متذکر شده و همچنین چندین مشکل عمده و راه حل آنها را عنوان می نماید.

در صورتیکه پل  ،پایداری الزم و نیز تحمل بار مرده را داشته باشد  ،بار زنده متحرک از روی آن عبور داده می شود.
(اما در صورتیکه پل توانایی تحمل بار مرده را نداشته باشد و تغییر شکل پل بیش از حد باشد بارگذاری انجام نمی شود).
بدین ترتیب پل در برابر تست بارگذاری با سه حالت مختلف روبرو خواهد شد که در زیر به بررسی این سه حالت میپردازیم:
-5

ناپایداری:
ً
عموما ناشی از ناپایداری هندسی می باشد باید به بررسی هندسه سازه بپردازید.
در صورت وجود ناپایداری که
ناپایداری هندسی معموال ً از وجود نقص در جانمایی اعضای سازه بوجود می آید که یا ناشی از تعداد کم اعضاست و یا ناشی از
اتصاالت اشتباه و ترکیب نامناسب اعضا و اتصاالت آنهاست.

-2

عدم تحمل بار مرده:
در این حالت مشکل از مقاومت اعضا می باشد .لذا باید جنس و ابعاد اعضای سازه تغییر کند تا سازه بتواند حداقل  ،بار مرده را
تحمل کند.

 -9عدم تحمل بار متحرک:
در این حالت نیز مشکل از مقاومت اعضا می باشد.با این تفاوت که تحمل بار مرده برای سازه کفایت نمیکند و سازه پل باید
عالوه بر بار مرده  ،بار زنده متحرک را نیز تحمل نماید.
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اعمال تغییرات در مشخصات اعضا:
پس از اعمال دستور  Load Testو مشاهده نتیجه طراحی جهت اعمال تغییرات در سازه با زدن کلید Show The Drawing Board
 Viewباید دوباره به محیط طراحی برگردید.

در این مرحله نرم افزار  ،اعضای بحرانی که در برابر بار وارده (بار مرده اولیه و یا مجموع بار مرده و زنده متحرک) ازخود ضعف نشان داده
اند را با عالمتگذاری بر روی سازه و نیز جدول  Member Listمشخص می کند.

با توجه به جدول سمت راست صفحه (جداول  Member Listو  )Member Detailsو مشخصات اعضا  ،میتوانید ابعاد و جنس
ً
مستقیما از طریق ابزار رسم سازه هندسه سازه را تغییر دهید.
مقاطع و یا در صورت لزوم
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پس از اینکه سازه توانایی تحمل مجموع بار مرده و بار زنده متحرک را کسب کرد  ،در مرحله نهایی طراحی باید به هزینه تمام شده برای
ساخت سازه توجه نمایید که در هر لحظه مجموع کل هزینه در باالی صفحه طراحی و کنار آیکون Show The Cost Calculation
 Reportبه نمایش گذاشته می شود.

در صورت نیاز به اط الع از ریز هزینه ها میتوانید با کلیک بر روی آیکون  Show The Cost Calculation Reportجدول Cost
 Calculation Reportرا باز کرده و شاهد ریز هزینه های پروژه باشید که در زیر به شرح آنها میپردازیم.

) :Material Cost (Mهزینه کل اعضای سازه
) :Conection Cost (Cهزینه کلیه اتصاالت سازه
) :Product Cost (Pهزینه تولید و ساخت سازه
) :Site Cost (Sهزینه های کارگاه که شامل موارد زیر می شود:
-

 :Deck Costهزینه عرشه پل

-

 :Excavation Costهزینه خاکبرداری

-

:Abutment Costهزینه تکیه گاههای اصلی (اول و دوم) پل

-

 :Pier Costهزینه تکیه گاه سوم پل

-

 :Cable Anchorage Costهزینه اتصاالت جانبی کابلی پل

 :Total Costمجموع کل هزینه های پروژه
همانطور که در ابتدا متذکر شدیم هدف نهایی در این مسابقه طراحی پلیست که عالوه بر داشتن مقاومت الزم کمترین هزینه در آن برای
ساخت ،صرف شود.
لذا طراح باید با بررسی دقیق طرح هندسی و ابعاد و جنس مقاطع اعضای پل  ،طرح نهایی را به سمت هدف مسابقه سوق دهد.
بدین منظور به ذکر مثالی برای طراحی پل میپردازیم.
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مثال:
ً
لزوما جزو قوانین آیین نامه نیست و تنها بعنوان مثال آورده شده ،لذا
نمونه ای از خالصه آیین نامه ی مسابقه (الزم بذکر است این موارد
ً
حتما باید آیین نامه ی مربوطه را تهیه نمایید):
برای شرکت در مسابقه
ارتفاع سطح عرشه  24متر از سطح آب
ضخامت عرشه  0/29متر
دارای مسیر رفت و برگشت اتومبیل(بارگذاری دو طرفه)
----------------------------------------------------------

پس از انجام تنظیمات اولیه به طراحی پل می پردازیم.
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جهت کنترل پایداری و مقاومت پل  ،برای اولین بار پل را تحت تست بارگذاری قرار میدهیم.

مشاهده میشود که پل پایداری هندسی دارد اما مقاومت در برابر بار مرده را ندارد.لذا به تقویت آن میپردازیم.
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در تصویر باال اعضایی ک ه موقعیت بحرانی دارند در جدول و بر روی سازه پل به رنگ قرمز مشخص شده اند که نیاز به تقویت و یا اصالح
دارند .بدین منظور و برای توضیح مختصر این امر به اعمال تغییرات بر روی عضو اول سازه میپردازیم.

با توجه به دو تصویر باال مالحظه می کنید که با پنج روش میتوان این عضو را به مقاومت مورد نیاز رساند.
روش اول تغییر مقطع عضو
روش دوم تغییر جنس مصالح سازنده عضو
روش سوم تغییر طول عضو
روش چهارم تغییر هندسه کلی سازه
روش پنجم ترکیبی از چهار روش قبلی
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اما در استفاده از این روشها نکته بسیار مهم رسید ن به یک سازه بهینه می باشد که با کمترین هزینه مقاومت الزم را برای ما بوجود آورد.
در حالت اولیه میبینید که هزینه تمام شده برای پروژه  $397,354.12می باشد.

-

در روش اول در صورتیکه مقطع عضو اول به  170*170تغییر کند عضو مقاومت الزم را بدست می آورد و هزینه پروژه به
 $403,092.14تغییر میکند.

-

در روش دوم با هیچکدام از موادی که برای ساخت عضو در دسترس داریم به تنهایی نمی توان مقاومت عضو را به مقدار مورد
نیاز رساند.پس استفاده ازاین روش به تنهایی پاسخگوی مشکل ما نیست .
الزم به ذکر است در صورت استفاده از مستحکمترین ماده در ساخت این عضو (  )Quenched & Tempered Steelکه دارای
باالترین تنش مجاز ( )485000 KN per sq.meterمی باشد هزینه تمام شده پروژه به  $400,684.07تغییر میکند.

-

در روش سوم با تغییر طول این عضو سعی در رفع مشکل می نماییم .به این صورت که عضو اول را که طول آن  7.21متر بود را
به دو عضو کوچکتر به طول  3.61متر تبدیل کرده و گره میانی این دو عضو را به دومین گره عرشه متصل مینماییم(.با اتصال
این عضو پایداری سازه حفظ می شود)
با اینکار مقاومت این سه عضو جدید برای تحمل بار مرده و زنده متحرک کفایت می کند و هزینه تمام شده پروژه به
 $403,346.87تغییر می کند.
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-

در روش چهارم سعی بر تغییر هندسه کلی سازه میکنیم.این روش کامالً بستگی به خالقیت و مهارت طراح در طراحی سازه پل
دارد ،لذا از بیان آن در این متن آموزشی خودداری می کنیم.

-

در روش پنجم که ترکیبی از چهار روش قبلیست مهارت طراح در این مسابقه کامالً محک زده میشود .زیرا طراح میبایست با
ترکیبی ازتغییرات مقطع ،جنس ماده ،طول اعضا و هندسه کلی طرح ،به کمترین هزینه برای یک سازه پایدار و مقاوم برای تحمل
بار مورد نظر دست پیدا کند.
لذا در این مثال با ترکیب روشهای اول تا سوم به بهینه کردن اولین عضو سازه پل میپردازیم.
در ابتدا عضو اول را به سه عضو تبدیل میکنیم به شماره های  ، 41,42,43هر کدام به طول  3.61متر.

سپس تغییرات زیر را در هریک از این اعضا اعمال می کنیم.

جنس ماده عضو  41و  42را به  High-Strenght Low-Alloy Steelو مقطع این دو عضو را به  120*120تغییر میدهیم.
سپس مقطع عضو  43را به حالت تو خالی  Hollow Tubeوابعاد آنرا به  35*35*2تغییر میدهیم.
با اینکار مالحظه خواهیم کرد که هزینه تمام شده پروژه به  $398,614.20تغییر میکند که کمترین هزینه در بین سه روش
امتحان شده بوده و سازه دارای پایداری و مقاومت الزم می باشد( .الزم به یادآوریست این هزینه بدون استفاده از روش چهارم
ً
مطمئنا با اعمال تغییرات در هندسه سازه میتوان به هزینه های کمتری نیز دست یافت)
بدست آمده و
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تا اینجای کار این عضو تحمل بار مرده پل را بدست آورد.به همین روش باید عضو را برای مجموع بار مرده و زنده متحرک نیز طراحی و
بهینه کرد.
در پایان این عملیات را برای کلیه اعضای پل تکرار می کنیم تا در کل پلی بهینه و با کمترین هزینه داشته باشیم.

این آموزش توسط مجموعه ایران خرپا  ،اولین و جامع ترین پایگاه سازه های ماکارونی در ایران  ،تهیه و تدوین
شده و هر گونه کپی برداری موردی یا کلی باید با اجازه ناشر بوده و در صورت مشاهده پیگیری قانونی خواهد شد.

تهیه و تدوین توسط کمیته فنی مجموعه ایران خرپا :


مهندس روزبه نوری



مهندس فرهاد رادمنش



مهندس جواد عباسی



مهندس مسعود افضلی

ارتباط با انجمن و دانلود نرم افزار : wpb2016


www.kharpa.ir

کانال تلگرام :


https://telegram.me/kharpa

