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 هقذهِ  

-ّبی آى دس گزؿتِ هیثشخی فؼبلیتدس ایي گضاسؽ دس اثتذا ثِ هؼشفی هختلش ؿشکت هٌْذػی پبست ػبصُ ٍ ثیبى 

ًوبیین ٍ دس ّب هغبلجی سا ثیبى هیپشداصین ٍ دس اداهِ ثِ كَست هختلش دس هَسد ثشخی هجبحج فٌی پبیؾ ػالهت پل

( ثش سٍی پل Structural Health Monitoringای )ًْبیت دٍ پیـٌْبد ثشای اًزبم ػولیبت پبیؾ ػالهت ػبصُ

 وَد.ثضسگشاّی كذس اسایِ خَاّین ً

 هعزفی ضزکت هٌْذسی پارت ساسُ سایٌار  5

ثِ تَػظ هؼبًٍت ػلوی ٍ فٌبٍسی سیبػت روَْسی  ثِ كَست سػوی 1393دس هْشهبُ  ؿشکت هٌْذػی پبست ػبصُ

ؿٌبختِ ٍ هؼشفی گشدیذ. ّبی ػوشاًی داًؾ ثٌیبى دس صهیٌِ هٌْذػی ػبصُ ٍ صلضلِ ػٌَاى یکی اص هؼذٍد ؿشکت

ّبی ثشتش کـَس التحلیالى داًـگبُای اص اػبتیذ ٍ ثشتشیي داًـزَیبى ٍ فبسؽَػِاػضبی ّیبت ػلوی ؿشکت هزو

ی هٌْذػی ػوشاى ثب تش داًـگبُ ٍ ػلَم داًـگبّی ًَیي دس صهیٌِثبؿٌذ کِ ثب ّذف استجبط ّش چِ ثیـتش ٍ قَیهی

کبسگش کبسؿٌبع اًذ. هذیشیت ػبهل ؿشکت رٌبة هٌْذع حزت كٌبیغ ٍ ًْبدّبی ارشایی هشتجظ گشد ّن آهذُ

اسؿذ هٌْذػی صلضلِ اص داًـگبُ ػلن ٍ كٌؼت ٍ سییغ ّیبت هذیشُ ؿشکت رٌبة دکتش سضب کشهی هحوذی، فَق 

دکتشای هٌْذػی صلضلِ اص داًـگبُ کبسلتَى کبًبدا، داًـیبس ٍ ػضَ ّیبت ػلوی داًـگبُ كٌؼتی خَارِ ًلیشالذیي 

پبیش ی ّبی اكلی فؼبلیت ؿشکت دٍ صهیٌِثبؿذ. صهیٌِیعَػی ٍ هؼبًٍت آهَصؿی داًـکذُ ػوشاى ایي داًـگبُ ه

رْت آؿٌبیی ثب اػضبی ّیبت ػلوی ؿشکت ثِ کتبثچِ ثبؿذ؛ هی هبکنترل ارتعبشبت سبزهٍ  ایسالمت سبزه

-هیٍ کبتبلَگ ثبؿذ هشارؼِ ًوبییذ. ّوچٌیي رْت دسیبفت کتبثچِ پبست ػبصُ کِ ثِ گضاسؽ حبضش پیَػت هی

 هشارؼِ ًوبییذ. www.partsazeco.comتَاًیذ ثِ تبسًوبی ؿشکت ثِ آدسع ایٌتشًتی 

http://www.partsazeco.com/
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 ّای گذضتِ ضزکت در سهیٌِ پایص سالهتبیاى بزخی فعالیت 5 – 5

 (5991ّای ًَیي ضْزی )هزداد هاُ ضزکت در ًوایطگاُ فٌاٍری 5 – 5 – 5

 



8 

 

 (5991ّا در داًطگاُ خَاجِ ًصیز )تابستاى بزگشاری کارگاُ آهَسضی پایص سالهت ساسُ 2 – 5 – 5

 

 

 (5991)هْزهاُ  9بزگشاری کارگاُ آهَسضی پایص سالهت سذّا در هحل سذ کارٍى  9- 5 – 5
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 (5991دی ّای ضزکت )پخص در هصاحبِ با بزًاهِ ًسین داًص ٍ هعزفی خذهات ٍ فعالیت 1 – 5 – 5

 

 

ّای صٌعت عوزاى ٍ ساختواى در پارک بزداری اس فٌاٍریضزکت در ًطست تخصصی بْزُ 1 – 5 – 5

 (5991فٌاٍری پزدیس )بْوي 
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اًجام عولیات پایص سالهت بز رٍی پل فلشی اصفْاى )کارفزها ضْزداری اصفْاى؛ اسفٌذهاُ  6 – 5 – 5

5991) 
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اصفْاى  عزضِ غزبی ٍ عزضِ ضزقی بشرگوْز پل 2اًجام عولیات پایص سالهت بز رٍی  7 – 5 – 5

 (5991)کارفزها ضْزداری اصفْاى؛ اسفٌذهاُ 
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اصفْاى  عزضِ ضوالی ٍ عزضِ جٌَبی پل چوزاى 2 اًجام عولیات پایص سالهت بز رٍی 8 – 5 – 5

 (5991)کارفزها: ضْزداری اصفْاى؛ اسفٌذهاُ 
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در VCE (Vienna Consulting Engineers )ّوکاری ضزکت پارت ساسُ با ضزکت هعتبز  9 – 5 – 5

 (5991)اسفٌذهاُ  ّای پایص سالهت ساسُسهیٌِ

دس  پشٍطُ 7500ـَس دًیب ثیؾ اص ک 69دس ثبؿذ کِ اتشیـی هییک ؿشکت ثضسگ هٌْذػی هـبٍس  VCEؿشکت 

ّبی ّبی هختلفی اص رولِ پلای ثش سٍی پلػالهت ػبصُّبی پبیؾ اًزبم دادُ اػت. پشٍطُّبی هختلف صهیٌِ

آّي دس کـَسّبی ایبالت هتحذُ، اتشیؾ ٍ ... تَػظ ایي ّبی ساُثضسگشاّی دس کـَسّبی اتشیؾ ٍ تشکیِ ٍ پل

ؿشکت اًزبم گشدیذُ اػت. هذیشیت ػبهل ایي ؿشکت آقبی ّلوَت ًٍضل اػت کِ کتبثْبی هختلفی اص ٍی دس 

 ّب( تَػظ اًتـبسات ربى ٍایلی ثِ چبح سػیذُ اػت.ی پلای )هخلَكب دس صهیٌِػبصُ ی پبیؾ ػالهتصهیٌِ

 اخیشا تشروِ ثشخی کتت ایـبى دس داًـگبّبی ایشاى ًیض هَسد اػتفبدُ قشاسگشفتِ اػت.
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آقبی پیتش فَستٌش ًوبیٌذُ قبًًَی ؿشکت رلؼِ هـتشکی ثب حضَس ًوبیٌذگبى ؿشکت پبست ػبصُ ٍ  1394دس اػفٌذهبُ 

VCE  هؼبًٍت ػوشاًی ؿْشداسی اكفْبى كَست گشفت کِ اػبع ٍ ّوکبس سػوی ؿشکت پبست ػبصُ دس ایشاى ٍ

 گزاؿتِ ؿذ.  ّب دس اػتبى اكفْبى  ایزبد ؿجکِ هلی پبیؾ ػالهت پل
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 شهرداری شیراز 9 – 1 – 1

 هؼبًٍت ػوشاًی ؿْشداسی ؿیشاصّب دس  ػویٌبس آهَصؿی پبیؾ ػالهت ػبصُ

 

 

ّب ثِ کتبثچِ ٍ تبسًوبی ؿشکت هشارؼِ ی کٌتشل استؼبؿبت ػبصُّبی ؿشکت دس صهیٌِی فؼبلیتثِ رْت هالحظِ

ّبی فلضی، ثضسگوْش ٍ ای پلفشهبییذ؛ الصم ثِ رکش اػت دس هَسد ثشخی اعالػبت فٌی ػولیبت پبیؾ ػالهت ػبصُ

ثِ ّوشاُ گضاسؽ حبضش پیَػت  VCEّبی ؿشکت ّوچٌیي کبتبلَگ خَاّذ گشدیذ.چوشاى اكفْبى دس اداهِ ثحج 

 ثبؿذ.هی
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 ّاهعزفی هختصز پایص سالهت ساسُ  2

ّبی حیبتی آًْب ایزبد ؿذُ ٍ ثِ هشٍس صهبى ّبیی دس قؼوتّب هوکي اػت آػیتثشداسی اص ػبصُدس عَلِ صهبى ثْشُ

ثیٌی ؿذُ، ؿشایظ ًبهٌبػت تش اص ًیشٍّبی پیؾآهذى ًیشٍّبیی ثضسگگؼتشؽ یبثذ؛ ػَاهل ثؼیبسی اص قجیل ٍاسد 

پیشاهَى ػبصُ، قشاس گشفتي دس هؼشم تغییشات ؿذیذ آة ٍ َّایی، خغبّبی ػبخت، ضشثِ، خؼتگی، خَسدگی ٍ ... 

 .ّب ؿًَذتَاًٌذ هٌزش ثِ ٍقَع آػیت ػبصُهی

كب ػبصُ ّبی ثب اّویت ًظیش پل ّب، ػذّب، تًَل اص گزؿتِ تؼییي ٍضؼیت ػالهت ٍ یب آػیت دیذگی ػبصُ ّب، هخلَ

ّب، ػبختوبى ّبی ثب تؼذاد ػبکٌبى ثبال ٍ یب داسای تزْیضات گشاى قیوت، ػبختوبى ّبی هْن کِ الصم اػت ثْشُ 

ی کالػیک ٍ ثش اػبع ؿیَُ ثشداسی آًْب هتَقف ًگشدد، ػبختوبى ّبی تبسیخی ٍ ... ّوَاسُ حبئض اّویت ثَدُ اػت.

ػی ٍضؼیت ػبصُ ثب اػتفبدُ اص ثبصثیٌی چـوی تَػظ یک هتخلق اًزبم هی ؿَد کِ ایي هؼئلِ چٌذ قذیوی، ثشس

 ضؼف ػوذُ داسد:

 ثبؿذ. ثبال هی خغبی ایي سٍؽ عجیؼتب راتی كَست ثِ – 1

عَس اتلبالت ػبصُ ٍ ّوچٌیي ثخؾ ّبی داخلی ػبصُ یکی دیگش اص ثَدى ارضای اكلی ٍ ّویيپَؿیذُ  - 2

ثبصسػی چـوی اػت. ثؼیبسی اص خشاثی ّب اص ثخؾ ّبی داخل الوبى ّب آغبص هی ؿَد کِ ثب چـن قبثل هـکالت 

 سٍیت ًوی ثبؿذ.

 ػبصُ ثلٌذ، دّبًِ ثب ّبی پل دسیبیی، ػکَّبی هبًٌذ ّب ػبصُ اص ثشخی ّبی ثخؾ اص ثؼیبسی ثِ دػتشػی اهکبى – 3

 .ًذاسد ٍرَد کلی عَس ثِ...  ٍ فضبکبس ّبی

اسصیبثی غیشهخشة ٍضؼیت ػالهت ػبصُ ّب هَضَع ػلن  سٍؽ ّبی اسصیبثی غیشهخشة ثِ ٍرَد آهذ. ثش ایي اػبع

 دّذ:ّبػت. ایي اسصیبثی هؼوَال ػِ ّذف ػوذُ سا هذ ًظش قشاس هیًَیي پبیؾ ػالهت ػبصُ
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دس ایي . ّبػبصُ ػبصیهقبٍم ٍ تشهین ثحج دس ًیبص هَسد اعالػبت یکٌٌذُفشاّن ػٌَاى ثِ ایػبصُ ػالهت پبیؾ  – 1

ػبصی ٍ ًیض هذت صهبى ی تشهین ٍ هقبٍمتَاى ّضیٌِّب ٍ ًیض ؿذت آًْب هیهَسد ػالٍُ ثش تؼییي هَقؼیت هکبًی آػیت

 ػبصی سا ًیض ثشاٍسد ًوَد.الصم ثشای اًزبم ػولیبت تشهین ٍ هقبٍم

 اخز ثِ هٌزش تَاًذهی ػبصُ ػوش یوبًذُثبقی داًؼتي ػبصُ؛ هفیذ ػوش یثبقیوبًذُ تخویي ٍ ثشاٍسد رْت ثِ اثضاسی  – 2

 . گشدد...  ٍ ػبکٌیي گزاس،ثیوِ هبلک، عشف اص ػبصُ قجبل دس دسػت تلوین

 ثحشاًی هَاقغ دس ػبصُ اهي ًقبط ٍ فشاس هؼیشّبی تؼییي ًیض ٍ ػبصُ خشاثی اص قجل ّـذاس اػالم رْت ثِ اثضاسی  – 3

 صلضلِ )کبّؾ تلفبت پغ لشصُ ّب(، ثبدّبی ؿذیذ ٍ ... .  رٌگ، هبًٌذ

ثِ عَس کلی سٍؽ ّبی اًزبم اسصیبثی غیشهخشة دس گزؿتِ ثیـتش ثِ كَست سٍؽ ّبی تؼت هحلی ثَدُ اػت. ایي 

 سٍؽ ّب ػجبستٌذ اص:

 ّبی آکَػتیک ٍ اٍلتشاػًَیک.الف( سٍؽ

 ّبی هیذاى هغٌبعیؼی.ة( سٍؽ

 ح( سادیَگشافی.

 رشیبى ادی.ّبی ت( سٍؽ

 ّبی هیذاى حشاستی.ث( سٍؽ

 ثبؿٌذ:سٍؽ ّبی فَق داسای چٌذ ضؼف ٍ ایشاد ػوذُ هی

ثبیذ هحذٍدُ هکبى آػیت اص قجل هـخق ثبؿذ چشا کِ اًزبم تؼت هَضؼی ثش  ّب سٍؽ ایي اص اػتفبدُ ثشای – 1

 سٍی کل یک ػبصُ ػوال اهکبى پزیش ًوی ثبؿذ.

ًِ کِ قجال دیذین دس ثؼیبسی اص هَاقغ دػتشػی ثِ ثخؾ ّوبًگَ. ثبؿذ دػتشػی قبثل حتوب ثبیذ ًظش هَسد هحذٍدُ – 2

 ّبی هختلفی اص ػبصُ اهکبى پزیش ًوی ثبؿذ.
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 الصم ّبی تؼت ٍ ّب ثشسػی تب گشدد هتَقف هذتی ثشای ػبصُ اص ثشداسی ثْشُ کِ اػت الصم هَاسد اغلت دس – 3

اًزبم گشدد. ایي هؼئلِ دس ثؼیبسی اص هَاسد اهکبى پزیش ًوی ثبؿذ ٍ یب ایٌکِ هوکي اػت خؼبست ّبی هبلی ثِ ثبس 

 آٍسد.

 .اػت ثش صهبى ثؼیبس هؼوَال ّب سٍؽ ایي ثب اسصیبثی – 4

صُ ّبی ثب تَرِ ثِ ایشادات رکش ؿذُ، اهشٍصُ اًزبم توبم ػولیبت پبیؾ ػالهت ػبصُ ثب ایي سٍؽ ّب هحذٍد ثِ ػب

کَچک ٍ ًیض آػیت یبثی دس ػغَح قبثل دػتشػی )خبسری( ػبصُ ّب هی گشدد. الجتِ ثِ ػٌَاى هکول پبیؾ ػالهت 

ثب تَرِ ثِ توبم هَاسد رکش ؿذُ ًیبص ثِ سٍؿی کِ ثتَاًذ دس  دس ثشخی هَاسد اص سٍؽ ّبی رکش ؿذُ اػتفبدُ هی ؿَد.

ثش ایي اػبع سٍؽ ّبی پبیؾ  قبثل ارشا ثبؿذ ٍرَد داؿتِ اػت.کٌبس دقت ثبال ثب ّضیٌِ کن اص لحبػ هبلی ٍ صهبًی 

 ػالهت ثش هجٌبی اعالػبت لشصُ ای ػبصُ تَػؼِ دادُ ؿذُ اًذ. دس ایي سٍؽ ّب اص ًکتِ صیش اػتفبدُ هی ؿَد:

هر آسیبی در سبزه منجر به تغییر در مشخصبت فیسیکی سبزه )جرم، سختی و میرایی( می گردد؛ 

غییر در ویژگی هبی دینبمیکی )فرکبنس مودهب، بردار شکل مودهب، میرایی این مسئله منجر به ت

 مودهب، توابع انتقبل، پبسخ سبزه و ...( سبزه خواهذ شذ.

ثؼذی دس طاپي ٍ آغبص ٍ  3گشدد کِ ثب افضایؾ ؿتبة هیض لشصاى دس یک آصهبیؾ ثش سٍی ػبصُ دس اداهِ هالحظِ هی

یبثذ؛ ایي ثذاى هؼٌبػت کِ اٍل ػبصُ کبّؾ ٍ هیشایی ایي هَد افضایؾ هیهیضاى فشکبًغ هَد ی آػیت تَػؼِػپغ 

 تَاى آػیت ػبصُ هٌزش ثِ تغییش دس پبساهتشّب ٍ هـخلبت فیضیکی ػبصُ ؿذُ اػت.هی
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ای ّب دس دًیب ثب اػتفبدُ اص اعالػبت لشصُّب، ػذّب ٍ ػبختوبىی پبیؾ ػالهت پلّبی ثؼیبسی دس صهیٌِاهشٍصُ پشٍطُ

ّبی ثضسگ کِ ػولیبت پبیؾ ػالهت کلی )ٍ ًِ گشدد؛ دس ٍاقغ دس حبل حبضش قشیت ثِ اتفبق پشٍطًُزبم هیا

 ًوبیٌذ.ای اػتفبدُ هیگشدد اص پبیؾ ػالهت ثش هجٌبی اعالػبت لشصُهَضؼی دس هکبًی خبف( ثش سٍی آًْب اًزبم هی

 

 ایای بز هبٌای اطالعات لزسُهزاحل کلی پایص سالهت ساسُ 5 – 2

 آٍری پاسخ ساسُجوع 5 – 5 – 2

گشدد. ثِ ػٌَاى هخبل یک تحشیک ّبسهًَیک ثب آٍسی هیالف( پبػخ ػبصُ دس احش یک استؼبؽ ارجبسی روغ

-اًذ ٍ یب تَػظ اًؼبى ثِ ػبصُ اػوبل هیّبیی کِ ثذیي هٌظَس ػبختِ ؿذُی هـخق تَػظ دػتگبُفشکبًغ ٍ داهٌِ

 گشدد..

 

 

 

 

ؼبؽ هحیغی کِ دس ّش هحل ثب تَرِ ثِ احش ثبد، ػجَس تشافیک، اًؼبى، لشصؽ عجیؼی صهیي، ة( پبػخ ػبصُ تحت است

 ؿَد.آٍسی هیحشکت قغبسّبی صیشصهیٌی هتشٍ ٍ .... ثِ عَس راتی ٍ عجیؼی ٍرَد داسد روغ
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 استخزاج اطالعات هَرد ًیاس اس پاسخ ساسُ.  2 – 5 – 2

ّبی هیشایی هَدی کلی، ثشداسّبی ّبی هَدی کلی ٍ هحلی، ًؼجتفشکبًغدس ایي هشحلِ پبساهتشّبی ػبصُ اص قجیل 

 ؿًَذ.ؿکل هَدی ٍ ... اػتخشاد هی
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 تحلیل ٍ پزداسش اطالعات ساسُ.  9 – 5 – 2

ّب ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن 2ٍ یب ثش سٍی اعالػبت هشحلِ  1دس ایي هشحلِ یب ثِ كَست هؼتقین ثش سٍی اعالػبت هشحلِ 

ؿَد ٍ دس پبیبى ایي هشحلِ ٍضؼیت ػالهت ٍ یب ػذم ػالهت ٍ ّوچٌیي صؽ اًزبم هیهختلف پشدا افضاسّبیٍ ًشم

 گشدد.دیذُ هـخق هیًقبط احتوبلی آػیت
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 ّا پایص سالهت پل هعزفی هختصز سیستن 2- 2

 اػتفبدُ PONITSّبی تزبسی ًظیش  یکی اص ػبهبًِ ّب رْت هذیشیت ػالهت آًْب اص حبل حبضش هبلکبى پلدس 

دس  .دس عَل صهبى ثشای پل هَسد ًظش ثِ ایي هْن دػت یبفتِ اًذآسؿیَ اعالػبتی خَدؿبى ثب تَػؼِ یب ایٌکِ  کٌٌذ هی

 :اؿبسُ خَاّذ ؿذ   ّبی ایي ػبهبًِ ٍیظگی اداهِ ثِ ثشخی اص

 ػغح تقؼین ّب یک ػبصٍکبس ػیؼتوبتیک ثشای ثبصسػی ٍ ًظبست داسًذ کِ هؼوَال ثِ ػِ  کلیِ ػبصهبى

 کٌٌذ. ثیٌبًِ ثشای ستجِ ثٌذی ػالهت اػتفبدُ ًوی ؿَد، اهب ّوِ آًْب اص ًتبیذ ثبصسػی ثِ ؿکل ربهغ ٍ ٍاقغ هی

 ّبی حول ًقل ثشای اسصیبثی ٍضؼیت اص ثبصسػی چـوی ثِ ػٌَاى هٌجغ  ٍ ػبصهبى دسحبل حبضش کلیِ اداسات

 کٌٌذ. ّبی هشثَعِ اػتفبدُ هی اكلی دادُ

  کٌٌذ. ایي ٍضؼیت ًبؿی اص ایي حقیقت  ثٌذی ٍضؼیت اػتفبدُ هی ّبی هتفبٍتی ثشای ستجِ سٍؽّش ػبصهبى اص

 اػت کِ هٌْذػیي اسصیبة هوکي اػت ثشای یک پل ًوشُ ّبی هختلفی سا لحبػ کٌٌذ.

 کٌٌذ. دس ایي هَاسد  ّب سا ثِ چٌذیي ػضَ تقؼین هی ّب، کل پل سا ثِ چٌذیي ثخؾ ٍ ایي ثخؾ ش سٍؽتثیـ

سٍؿي ٍ ػولی ثشای ًحَُ گزاس اص ٍضؼیت اػضبی هٌفشد ثِ ٍضؼیت کلی پل ٍرَد ًذاسد ٍ  ّیچ تَكیِ

 ؿَد. ایي کبس ثب قضبٍت هٌْذػی ثبصسع اًزبم هی

ای ثشای ػبصُ تَلیذ  ّب ثش پبیِ اعالػبت ٍسٍدی تَػظ ثبصسػبًغ ًوشُ افضاس ّوبًغَس کِ ؿشح دادُ ؿذ ایي ًشم

تش، سٍؽ ػٌتی ثبیذ ثب  ثٌذی ثْتش ٍ ٍاقؼی ؿَد. ثِ هٌظَس ستجِ دُ هیکٌٌذ کِ ثشای ستجِ ثٌذی آى اػتفب هی

گیشی ؿذُ تشکیت ؿَد. اگش ستجِ ثٌذی ثش پبیِ ػِ سّیبفت صیش اًزبم ؿَد، ًتبیذ  هقبدیش هحبػجبتی ٍ اًذاصُ

 ثْتشی خَاّذ داؿت:

 ّبی سایذ فؼلی ثبصسػی. 

 ُّبی پل ّبدس آصهبیؾ گیشی ؿذُ تَػظ حؼگش هحبػجِ اهتیبص اص سٍی هقبدیش اًذاص. 
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 ِّبی هحبػجبتی ّب ثب هذل گیشی ثٌذی اص سٍی هقبیؼِ اًذاصُ ستج. 

ػبصُ هَسد اسصیبثی قشاس گشفتِ  1000دس حذٍد  VCE(BRIMOS)تٌْب تَػظ ؿشکت  1995دس ایي هیبى اص ػبل 

دی، الگَی َکل هگیشی ؿذُ )فشکبًغ استؼبؿی، ؿ کِ هجتٌی ثش هـخلبت استؼبؿی ٍ پبساهتشّبی دیٌبهیکی اًذاصُ

ّبی  ّبی اػتبتیکی ٍ دیٌبهیکی( ، ثِ ٌّگبم ػبصی هذل الوبى هحذٍد ٍ ثبصسػی هیشایی، ؿذت استؼبؿبت ٍ ربثزبیی

 چـوی ػبصُ ثَدُ اػت.

ّب، هب ثب یک تبسیخچِ ًبؿٌبختِ ثؼیبس ٍػیغ ػشٍ کبس  ثبیذ ثپزیشین کِ دس ثؼیبسی اص ػبصُحبضش ثب تَرِ ثِ ؿشایظ 

ّبی حؼبع  اثتذا ثبیذ اص یک کبسصاس پبیؾ ؿشٍع کٌین تب ثتَاًین دسثبسُ پبیؾ ػالهت داین دس ػبصُ داسین. ثٌبثشایي

ّب غبلت ثبؿٌذ. دس ثؼیبسی اص  ّبی هجتٌی ثش استؼبؿبت ثبیذ دس پبیؾ ػالهت پل سٍیکشد دس ایي حبل. ػخي ثگَیین

ػت تب ٍضؼیت کیفی یب هیضاى اًحشاف اص هَاسد ًقغِ آغبصیي یک کبسصاس پبیؾ ثب اػتفبدُ اص استؼبؿبت هحیغی ا

تَاى یک ػیؼتن ًْبیی ثِ كَست دایوی عشاحی کشد کِ دس آى  اًتظبسات هـخق ؿَد. پغ اص ؿٌبػبیی ػیؼتن، هی

 ّبیی کِ اهشٍصُ هَرَداًذ اػتفبدُ ؿَد. اص حَصُ ٍػیؼی اص حؼگشّب ٍ سٍؽ

 کارسار پایص  5 – 2 – 2

ٍ  ثِ ػٌَاى ؿشکت داًؾ ثٌیبى هَسد تبییذ هؼبًٍت ػلوی ٍ فٌبٍسی سیبػت روَْسی پبرت سبزهؿشکت هٌْذػی 

 ٍ ًوبیٌذُ سػوی ؿشکت ّوچٌیي ٍاحذ فٌبٍس هؼتقش دس هشکض سؿذ داًـگبُ كٌؼتی خَارِ ًلیشالذیي عَػی

VCE(BRIMOS)  ىآارشای  ای ٍ ّبی پبیؾ ػالهت ػبصُ ػیؼتندس صهیٌِ کبفی  داؿتي ثٌیِ ػلوی ٍ ارشاییثب ،

ؿشٍع کبسصاس ّبی هختلفی ثشای  داسد. دس اداهِ سٍؽ ّبی پبیؾ ػالهت اػالم هی آهبدگی خَد سا ثشای اًزبم پشٍطُ

 :آٍسدُ ؿذُ اػت ّب پبیؾ ػالهت پل
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)کِ احتوبل آػیت  2ّب ٍ تـکیل تشًذ کبست ّبی صیش ػشؿِ ثِ ػٌَاى ارضای هؼتقل تیش  1لگَایزبد هقبدیش ا -1

ی حبكل اص استؼبؿبت حغ ؿذُ تَػظ ٍرَد داسد( ثش پبیِ هـخلبت دیٌبهیکّب  ثِ كَست چـوی دس آى

 ّبی ؿتبة. ؼگشح

  هخبل : پل یَسٍ پبثشٍک

 

  

 ٌّگبم ػبصی هذل تیشّب اص سٍی هقبدیش آهبسی هـخلبت دیٌبهیکی. تـکیل هذل الوبى هحذٍد تیشّب ٍ ثِ -2

 .ّبی ػبلن ٍ آػیت دیذُ تیشّبی تـخیق آػیت ثش پبیِ هقبیؼِ ػولکشد  ثِ کبسگیشی الگَسیتن -3

 Teughels، تیشثتي هؼلح پیؾ تٌیذُ Bilfinger Bergerتیش ثتٌی هؼلح پیؾ تٌیذُ ػبختِ ؿذُ تَػظ  هخبل:

ٍ ... ، پل سٍصسًجشک، پل سٍهکِ ٍ ثشثکLanayeِ، پل  Maeck 2003، تیش ثتي هؼلح  2003

                                              
1 Value of  patterns 

2 Trend cards 
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حبكل اص استؼبؽ  اؿکبل ٍ فشکبًغ هذیٍرَد آػیت ثش پبیِ اعالػبت ثذػت آهذُ اص   ثشسػی احتوبل -4

 یهحیغ

  هتش 325ثِ عَل  Aschach Danube هخبل: پل
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ّبی ثِ  ّبی دیٌبهیکی ػبصُ ٍ لحبػ کشدى هذل ثِ ٌّگبم ػبصی هذل الوبى هحذٍد کلی ػبصُ تَػظ پبػخ -5

 .پبیؾ ػالهت دائوی دس عَل صهبى ػیؼتن ثِ ػٌَاى هٌجغ اكلی ٌّگبم ؿذُ تیشّب

ثِ دػت آٍسدى ضشایت هیشایی ٍ تغییشات آى دس عَل صهبى کِ الجتِ ًیبص ثِ اًزبم آصهبیـبت دٍسُ ای  -6

 ثبؿذ.   هی

 

 اتشیؾ  MELK M6پل هخبل : 

ػٌؼَس ؿتبة، یک ػٌزؾ اٍلیِ اص ػبصُ كَست  8ّبی استؼبؽ کلی ٍ هَضؼی ػبصُ تَػظ  ثب اًزبم آصهَى

 گشفت. ثِ  ػالٍُ یک هذل الوبى هحذٍد ػبختِ ؿذ کِ ثب ًتبیذ تزشثی ثِ ٌّگبم ػبصی گشدیذ. 
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 چوزاى اصفْاىبشرگزاّی پل ی ضوالی دّاًِبزرسی هختصز بزخی ًتایج  2 -2 -  2

دّبًِ  19پَس دس ؿْشػتبى اكفْبى ٍاقغ ؿذُ اػت. پل داسای قغ دس تقبعغ ثلَاس کبٍُ ٍ ثضسگشاُ ؿْیذ سداًیایي پل ٍا

ثشداسی، ّش کذام ثب اػتفبدُ اص تؼذاد ًوًَِ 5ثبؿذ. ثِ عَس کلی هتش هی 25/14هتش ٍ ػشم  291پبیِ ثب عَل کل  20ٍ 

 فتِ اػت.هَقؼیت ثشای حؼگشّبی ؿتبة( اًزبم گش 25حؼگش )روؼب  5
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ای ٍ ًِ داین اًزبم ؿذُ اػت. ثذیي تشتیت ثب کبسگزاسی دس ایي پل ػولیبت پبیؾ ػالهت ثِ كَست دٍسُ 

ّبی هختلف ٍ اص پیؾ عشاحی ؿذُ، پبػخ ػبصُ ثِ استؼبؽ هحیغی حؼگشّبی ؿتبة دس ًقبط هختلف پل ثب آسایؾ

 آٍسی گشدیذُ اػت.ثبؿذ روغهَرَد کِ ػوذتب ًبؿی اص حشکت خَدسٍّبی ػجَسی هی
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 ًوبییذ.سا هالحظِ هی Model Updatingثِ افضاس هشثَط دس تلَیش صیش هذل پل چوشاى سا کِ دس ًشم

 

 

 

ّبی هختلف ٍ هؼیشّبی ػپغ پبساهتشّبی هَدی ػبصُ ثشای هَدّبی هختلف استؼبؿی پل ثب اػتفبدُ اص الگَسیتن

-ّب ثؼیبس ًضدیک ثِ ّن ثَدُؿذُ اػت ٍ دس ًْبیت پبػخ توبم سٍؽهختلف )ثشای اعویٌبى ثیـتش ثِ ًتبیذ( اػتخشاد 

 اًذ. 


