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  ) تهرانيبرج مخابرات(برج ميالد 
  

نکه به منظور برطرف سـاختن مـشکل بـرد          ي بر ا  الد عالوه ي بتن مصلح م   ي متر ۴۳۵برج مرتفع   
ن بـرج چنـد     يگر ا ي د يکاربردها.   مردم باشد  ي برا يي جاذبه ها  ي قرار است دارا   يکوتاه مخابرات 

 ينـ يش ب ي، پـ  ييويـ  و راد  يونيـ   تلوز  VHF و   UHF يمنظوره در دست ساخت،  نصب آنتن ها       
  . باشدي ميشگر رونق دادن به امر گردين استفاده برايت آب و هوا و همچنيوضع
ن سـازه منحـصر بـه فـرد کـامال توسـط             يـ ست ذکر شود که هر مرحله از کار ا        ي با ينجا م يدر ا 

ل و  يـ ا تحل ي ها و علوم به روز دن      ي با کمک تکنولوژ   يراني طرف قرارداد ا   ين و شرکت ها   يمشاور
  . شده استيطراح

و استقامتشان در طول  از خواست ملت ين برخ قرار است سمبوليت ها چندگانه، ايعالوه بر قابل
ده شـده در طـول جنـگ توسـط          يـ  د ي خسارت ها  ي سال دفاع مقدس و نشان دهنده نوساز       ۸

  .تجاوزگران باشد
  

  



  يمدل ساز
روش حـل اسـتفاده از      . مي پـرداز  يالد مـ  ي برج م  يي از قسمت باال   يل مدل ساده شده ا    ين مقاله به تحل   يدر ا 

ن صورت که در ابتدا مدل ساده شـده را  يبه ا.  باشدي م١دن بدست آمده در مبحث اجزاء محدو     يقواعد و قوان  
  :ر نشان داده شده استي آن در شکل زيم که شکل سه بعدي ساختAutoCAD درک بهتر در برنامه يبرا
  

  
  

 را بـه  ي داخلـ يرهـا ي تي باشند که انتهاي ميينک هاي لي شود خطوط مشکيده م يهمانطور که در شکل د    
 يرو را تحمـل مـ     يـ نک هـا فقـط ن     ين ل ي ا يعني باشند   ي م ي کاسه ا  ييصال گو  ات ي کنند و دارا   يهم وصل م  
 ي داخليرهاي باشند تي مي که به رنگ مشکي خارجينک ها يعالوه بر ل  . ت تحمل ممان ندارند   يکنند و قابل  

 ين بـرا يهمچنـ .  نـشان داده شـده اسـت   ي شوند در شکل به صورت رنگي برج وصل م   يکه به ستون مرکز   
ک طـرف بـه سـتون بـرج         يـ رهـا از    ين ت يا.  مختلف استفاده شده است    يبقات از رنگ ها    ط يوضوح بهتر برا  

  . ارتباط دارند)  رنگيمشک (ي خارچينک هايگر توسط لي ديرهايگرشان با تيردار شده اند و از طرف ديگ

   يبارگذار
داده شـده    طبقـات مختلـف نـشان        يالد به همراه بارگذار   ي از کنار مدل ساده شده برج م       ير نما يدر شکل ز  

  :است

                                                 
1 Finite Element Method 





 از سـازه کـه در ارتفـاع         يل قـسمت  يم به تحل  ي خواه ينجا م ي شود ما در ا    يده م يهمانطور که در شکل باال د     
 ين شکل در سمت راست، نما از بـاال يدر شکل صفحه قبل باالتر  . مي متر قرار دارد بپرداز    ۲۸۲ و   ۲۵۲ن  يماب
 متـصل بـه     يرهـا ي ت ين نما از بـاال    يي باال به پا   ب از ير آن به ترت   ي ز ي باشد و شکل ها    ي م يروني ب ينک ها يل

  . باشنديستون برج در هر طبقه م

  استفاده از تقارن
 ينکـه بارگـذار  ين ا ي نشان داده شده و همچن     ي از مدل با توجه به مدل سه بعد        يحيجاد درک صح  يپس از ا  

 از تقـارن بـه مـدل         را با اسـتفاده    ي، مدل سه بعد   ١ن مساله به صورت متقارن در نظر گرفته شده است         يدر ا 
در شکل  .  شود يري جلوگ يم که از محاسبات اضاف    يل کرد ي داشته باشد تبد   يت حل بهتر  ي که قابل  يکوچکتر

  . باال نشان داده شده استير مراحل استفاده از تقارن از نمايز
  

  
                                                 

ي با اين ابعاد به صورت دستي آن هم با حالت غير متقارن کار بسيار پيچيده اي مـي باشـد در اينجـا بارگـذاري را                            از آنجا که حل سازه ا       1
 .که ممکن است بارگذاري را غير متقارن کنند صرفنظر کرده ايم... متقارن فرض کرده ايم و مثال از بار باد و 



و نـود هـا     نت گرفتـه و المانهـا       ي تقارن زده شده را پر     يه مدل سه بعد   ي مدل اول  يپس از اعمال تقارن بر رو     
  :ر نشان داده شده استي شدند که در زيشماره گذار

  
  

  

  
 ين خـاطر مـ    ي باشند که به ا    ي دو شماره م   ي از اتصاالت دارا   ي شود بعض  يده م يهمانطور که در شکل باال د     

ن ي اي متصل شده اند و از آنجا که درجات آزادير داخليک تينک به يا چند ليک ين اتصاالت يباشد که در ا
) هـا (نـک  ين صورت در نظر گرفته شود که لي باشند از دو نود استفاده شده تا به ا    ي نم ي المان مساو  دو نوع 

 يرا برابـر قـرار مـ   ) u, v, w (يگر و پس از آن فقط درجات حرکتير به نود ديک نود متصل هستند و تيبه 
  ).مي سازيرها جدا مينک ها را از تي لي ممان هاين کار درجه آزادي با ايعني(م يده

 کـه  MATLABم تا در کد ي وارد کرديل اکسل ين المان ها و نود ها را در فا        ين اطالعات مربوط به ا    يپس از ا  
  .ميم از آن استفاده کنين پروژه نوشتي ايبرا



   برنامهيل اکسل ساخته شده به عنوان وروديفا
  

  :ل اکسل عبارتند ازي هر المان در فايره شده براياطالعات ذخ
 طول المان 
 )که با کمک استاد مربوطه  در نظرگرفته شد(حت مقطع المان مسا 
 )دي محاسبه گردAutoCADبا کمک نرم افزار  ( z و y و xه المان با سه محور يزاو 
 )E (يب سختيضر 
 )Iyy و Ixx( سطح مقطع المان ها يممان ها 
  در آن المانيط مرزي هر المان همراه با شرايي و انتهايينود ابتدا 

  
 باشـند   ير م يل اکسل مربوطه در چهار ستون اطالعات مربوط به نودها که شامل سه جزء ز              يفان در   يهمجن

  :وارد شده است
 گر آن اتصالي نود دي باشند براي دو شماره مي که دارايشماره نود اتصاالت 
ن ير و همچنـ   يـ ا خ يـ  تقارن قـرار داد      ي صفحه ها  يا رو ينکه آ ينوع المان متصل به نود بر اساس ا        

 ه تقارنکدام صفح
  نود بر اساس صفحات تقارنيط مرزينوع شرا 

  
سک فشرده همراه پروژه موجـود      ين در د  يل اکسل ذکر شده در قسمت ضمائم آورده شده است و همچن           يفا(
  .) باشديم

 به مختصات   ي از مختصات محل   يس سخت يل ماتر ي تبد يبرا(ليس تبد ي و ماتر  يس سخت يدر مرحله بعد ماتر   
 کـه در    يرا از مقالـه ا    ) ل اسـتفاده شـده    يـ ن تحل يکه در ا   (Beamنک و   ي ل ين ها  مربوط به الما   يکل) يکل

  :ميمراجع ذکر شده استخراج کرد
  



  
  ي محليس سختيماتر

  
  ليس تبدي ماتر



   نوشته شدهMATLABح کد يتشر
  

 ها را در نود ها ييم که جابجاي نوشتي MATLABم کد ي کردينکه همه اطالعات را جمع آوريپس از ا
  .مي پردازيح کد نوشته شده مير به تشريدر ز.  کرديممحاسبه 
 Inputsس  ي شـود و در مـاتر      يح داده شد خوانده م    يره شده را که در باال توض      ي ذخ يل ورود ير فا يدر خط ز  

  :ردي گيقرار م
Inputs = xlsread('...\inputs.xls'); 

  
ل يل تـشک يس تبـد ي و مـاتر يل محيس سختي المان موجود ماتر۱۸ ي براforک حلقه ير در يدر قطعه کد ز 

س يل ماتريس تبدي در ماتري محليس سختيل در ماتريس تبدي شود و سپس با ضرب ترانهاده ماتر      يداده م 
  . شوديل مي هر المان تشکي کليسخت
س ي نـامبرده از اطالعـات موجـود در مـاتر          يس هـا  يل مـاتر  ي تشک ينجا برا يد ذکر شود که در ا     ين با يهمچن

Inputs   ه المان با محورها، ممان سطح مقطع       يمثال زاو .  شود يل گرفته شده است استفاده م     ل اکس ي که از فا
  . شودين ميگزي جاInputsالمان مورد نظر از 

 Word باشد که متن در ين ميد که به خاطر اياي در هم و شلوغ به نظر بينجا ممکن است که کد کم  يدر ا (
 کد مورد نظر در قسمت ضمائم آورده شـده          MATLABنت شده در    يخته متن پر  ي به هم ر   يوارد شده و کم   

 کـرده و شـماره خـط کـد          ي بهتر متن از آوردن کد در داخل متن خوددار         يي خوانا ين به بعد برا   ياز ا . است
  .)مي کنيسک فشرده ذکر مي ديا بر رويمورد نظر را در قسمت ضمائم و 

for i = 1:18  
    x = Inputs(i,7)*pi/180; y= Inputs(i,8)*pi/180; z=Inputs(i,9)*pi/180; A = 
Inputs(i,6) ; Iy = Inputs(i,11) ; Iz = Inputs(i,12) ; E = Inputs(i,10); L 
=Inputs(i,5) ; 
    T =[[cos(z)*cos(y),sin(z)*cos(y),-sin(y),0,0,0,0,0,0,0];... 
        [cos(z)*sin(y)*sin(x)-cos(x)*sin(z),sin(y)*sin(x)*...      
sin(z)+cos(x)*cos(z),sin(x)*cos(y),0,0,0,0,0,0,0]; 
[cos(x)*sin(y)*cos(z)+sin(x)*sin(z),cos(x)*sin(y)*sin(z)-
sin(x)*cos(z),cos(x)*cos(y),0,0,0,0,0,0,0];... 
[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0];[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0];[0,0,0,0,0,cos(z)*cos(y),sin(z)*
cos(y),-sin(y),0,0];... 
            [0,0,0,0,0,cos(z)*sin(y)*sin(x)-cos(x)*sin(z),sin(y) 
*sin(x)*sin(z)+cos(x)*cos(z),sin(x)*cos(y),0,0];... 
            
[0,0,0,0,0,cos(x)*sin(y)*cos(z)+sin(x)*sin(z),cos(x)*sin(y)*sin(z)-
sin(x)*cos(z),cos(x)*cos(y),0,0];... 
            [0,0,0,0,0,0,0,0,1,0];[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]; 
    Kl_f = [[A*E/L,0,0,0,0,-A*E/L,0,0,0,0]; 
[0,12*E*Iz/L^3,0,0,6*E*Iz/L^2,0,-12*E*Iz/L^3,0,0,6*E*Iz/L^2];... 
            [0,0,12*E*Iy/L^3,-6*E*Iy/L^2,0,0,0,-12*E*Iy/L^3,-
6*E*Iy/L^2,0];[0,0,-6*E*Iy/L^2,4*E*Iy/L,0,0,0,6*E*Iy/L^2,2*E*Iy/L,0];... 
            [0,6*E*Iz/L^2,0,0,4*E*Iz/L,0,-6*E*Iz/L^2,0,0,2*E*Iz/L];[-
A*E/L,0,0,0,0,A*E/L,0,0,0,0];... 
            [0,-12*E*Iz/L^3,0,0,-6*E*Iz/L^2,0,12*E*Iz/L^3,0,0,-
6*E*Iz/L^2];... 
            [0,0,-12*E*Iy/L^3,6*E*Iy/L^2,0,0,0,12*E*Iy/L^3,6*E*Iy/L^2,0];... 
            [0,0,-
6*E*Iy/L^2,2*E*Iy/L,0,0,0,6*E*Iy/L^2,4*E*Iy/L,0];[0,6*E*Iz/L^2,0,0,2*E*Iz/L,
0,-6*E*Iz/L^2,0,0,4*E*Iz/L]]; 
    K{i} = T'*Kl_f*T; 
end 

کـه   (Total_Mat بـا نـام      ين تابع ي و همچن  Forک حلقه   يبا کمک    ) ۳۱ تا   ۲۳شماره خط   (در قسمت بعد    
 هر المـان    ي کل يس ها يماتر)  باشد ي سازه م  يس کل يجاد ماتر ي باشد و هدف آن ا     ي م TotalMatrixمخفف  

  .مي کني سازه م۱۲۵*۱۲۵ يس کليرا وارد ماتر



 باشـد و بـر اسـاس        ي مـ  ۱۰ طـول    يم کـه دارا   ي ساز ي را م  ي vector هر المان در ابتدا      ي برا Forدر حلقه   
 يس سـخت  ي آن المان در ماتر    ي محل يس سخت ي ماتر ي المان محل قرار گرفتن اجزا     يشماره نود ابتدا و انتها    
 مربوطـه آن المـان و       يس سـخت  ي و مـاتر   vectorن  يـ سـپس بـا اسـتفاده از ا       .  کند يکل سازه را مشخص م    

 يس سخت يس کل پس از اعمال ماتر     ي ، تابع ماتر   Total_Mat تابع   ي ورود  کل به عنوان   ۱۲۵*۱۲۵س  يماتر
  .   گردانديالمان مربوطه را بر م

 چک کردن   ي برا يل اکسل به عنوان خروج    يک فا ي کل را به صورت      ۱۲۵*۱۲۵ يس سخت ي ماتر ۳۳در خط   
  . شودي استخراج مBigMatrixس با نام ي ماترينظر

  
 سطر و سـتون مربـوط بـه آن          يس کل ي باشد که در ماتر    ي م ين معن ي ا  به ير حذف درجه آزاد   يدر نوشته ز  (

ک درجـه   يـ  از کد مربـوط بـه حـذف          يحات نمونه ا  ين توض ي ا يم که در انتها   ي کن ي را حذف م   يدرجه آزاد 
  .) نشان داده شده استيآزاد

  
 يات آزاد از درجيک سري و نوع المان ها يط مرزيبا توجه به شرا ) ۱۱۷ تا   ۳۶شماره خط   (در قسمت بعد    

  :نصورت کهيم به اي کني را حذف ميس کليماتر
را کـامال   يـ  شود ز  يشان حذف م  ي برج قرار دارند تمام درجات آزاد      ي ستون مرکز  ي که رو  يينود ها  
 . باشنديردار ميگ

 :بي شود که به ترتين صورت عمل مي ستون قرار ندارند به ايه نودها که روي بقيبرا
را يـ  شـود ز يمربوط به آن نود حذف مـ θy  وθz  ياشد درجات آزادنک بياگر نود متصل به المان ل 

درجـه    باشد Beamاگر نود متصل به المان . نداردθ جه ي کند در نتينک ممان تحمل نميالمان ل
 .ميندار θy  ي و بارگذاريل تقارن شکل هندسيرا با دلي شود زيحذف مθy  يآزاد

 کنـد   ي متصل مـ   Beamنک را به    ينود المان ل  ن  يا ا ي شود که آ   ي نود مورد نظر چک م     يسپس برا  
 . که در هر صورت دو حالت دارد. ا نهي

ک المـان   يـ  که نـود مربوطـه       ين تفاوت که در حالت    ي شود با ا   ير انجام م  يدر هر دو حالت اعمال ز     
ر را يـ  گفتـه شـده در ز  ي هـا ينکه درجه آزادي کند قبل اي متصل مBeamک المان   ينک را به    يل

 Beam مخفف   wl=wb,vl=vb,ul=ub) b: مي ده ي روبرو را برابر قرار م     يزادم درجات آ  يحذف کن 
  .)نک استي نشان دهنده لي براlو 

 ياگر بـررو  . ي صفحه تقارن افق   يا بررو يل قرار دارد    ي صفحه تقارن ما   ي شود که بررو   يچک م 
 ي مـ u = 0.198912 * wن صـفحه  يـ ل قرار داشته باشد از آنجا که معادلـه ا يصفحه تقارن ما

 به سـطر و سـتون مربـوط بـه           w ي برابر سطر و ستون مربوط به درجه آزاد        0.198912باشد  
 که نـود مربوطـه      يدر صورت .  گردد ي حذف م  w ي شود و درجه آزاد    ي اضافه م  u يدرجه آزاد 

 . شودي آن حذف مw ي باشد درجه آزادي صفحه تقارن افقيبر رو
 
م کـه در هـر   يجـاد کـرد  ي اDofبا نـام   ۲۵*۵س صفر ياترن اعمال مي اينجا ذکر شود که در ابتدايد در ايبا

م تـا در انتهـا      ي کـرد  يک مـ  يـ  را   Dofس  يم عضو معادلش در ماتر    ي کرد ي را حذف م   يمرحله که درجه آزاد   
  . دهدي سازه را نشان ميک از درجات آزادي کدامييس نهايم که هر ستون ماتريبدان

  



  :يک درجه آزادينمونه کد مربوط به حذف 
  

         K_Cut = [K_Cut(:,1:i*5-4),K_Cut(:,i*5-2:size_K_Cut(1,2))]; 
   % Cutting v_n Column  

         K_Cut = [K_Cut(1:i*5-4,:);K_Cut(i*5-2:size_K_Cut(1,1),:)]; 
   % Cutting v_n Row  

 K_Cutس  ي را از مـاتر    i*5-3 دهنـد سـطر و سـتون         ي برنامـه را نـشان مـ       ۱۱۰ و   ۱۰۹کد باال که خطـوط      
  .کند يرا حذف م) مي کنيش را حذف مي که درجات آزاديس سختيماتر(
 
  



  رو هايس نيماتر
م و  يزيـ  ر ي مـ  TotalMatrix_Cutل اکسل با نام     يک فا ي به دست آمده را در       يس سخت يدر مرحله بعد ماتر   

در دو   مانده بـه وجـود آمـده         ي باق ي نشان دادن درجات آزاد    ي برا Dofس  ي را که از ماتر    يسين ماتر يهمچن
  .ميزي ري مVertical_Title و Horizontal_Titleل يفا

 را بـا دسـت بـا        يس بارگـذار  ي مانده ماتر  ي باق يسپس با توجه به درجات آزاد     
م  ي کنيجاد مي ايل اکسلي مانده شان در فاي باقيتوجه به نودها و درجات آزاد  

  : باشديکه به صورت روبرو م
  . باشدي مθz همان tz و يي جابجاy و x مولفه v و uوبرو س ريکه در ماتر

  
ک دسـتگاه   يـ ست  يـ  با ي م يس بارگذار ي و ماتر  يس سخت يحال با داشتن ماتر   

  :مي باشد را حل کنير ميمعادله که به صورت ز
  

          [K] * [U] = [F]         ⇒      [U] = [K] -1 
* [F] 

  
نام دارد کد مربوط بـه حـل         CADDisplacement که   يل کد مطلب  يدر فا 

 در  يس سـخت  يس معکوس ماتر  ين معادله آورده شده که در واقع ضرب ماتر        يا
  . باشديروها ميس نيماتر

u2 0 
v2 -23011.4 
u3 0 
v3 0 
tz4 16299.7 
u6 0 
v6 -56183.5 
u7 0 
v7 0 
tz8 79593.3 
u10 0 
v10 -8304.7 
u11 0 
v11 0 
tz12 174343 
u14 0 
v14 -83014.7 
tz15 184343 
u16 0 
v16 0 
u18 0 
v18 -216666 
u19 0 
v19 0 
tz20 767359 
u22 0 
v22 -290484 
u23 0 
v23 0 
tz24 1241330 



   هاييس جابجايماتر
  : باشدير ميد که به صورت زي آي ها به دست مييس جابجايبا حل معادله باال ماتر

  
u2 6.89462E-05 
v2 -0.001381253 
u3 6.8946E-05 
v3 -0.001381253 
tz4 0.000987932 
u6 0.002531182 
v6 -0.00264795 
u7 0.002531168 
v7 -0.00264795 
tz8 0.007819139 
u10 -0.011608492 
v10 -0.010824458 
u11 -0.004859173 
v11 -0.010824449 
tz12 0.000828556 
u14 -0.003827622 
v14 -0.010912158 
tz15 0.000882132 
u16 -0.001602196 
v16 -0.010912156 
u18 0.004244062 
v18 -0.018989633 
u19 0.004243984 
v19 -0.018989633 
tz20 0.194360576 
u22 -0.021793993 
v22 -0.040769374 
u23 -0.004644867 
v23 -0.040769352 
tz24 0.380176201 

  
چش برابـر   يمم پـ  ي و مـاکز   cm 4.0769  برابـر  ييجابجـا مم  ي دهد کـه مـاکز     ي ها نشان م   ييس جابجا يماتر

 ين عظمت و ساده سـاز ي با ا ي سازه ا  ي باشد که برا   ي درجه م  21.784 حدود   يا به عبارت  يان  ي راد 0.3802
  . باشندي مي معقوليم جواب هاي حل آن کردي که ما برايه اي اوليها



  روها و ممان هايس نيماتر
 سـتون   ي رو يروهاينجا ن ي را به دست آورد مثال ما در ا        ي داخل يروهاين توان   ي ها م  ييحال با داشتن جابجا   

ن يم کـه روش کـار چنـ   ي شوند را محاسبه نموده اي به آن منتقل مي داخليرهايق تي برج را که از طر    ياصل
 دو نـود دو سـر       ييس جابجا يک از المان ها را در ماتر      ي هر   ي به دست آمده برا    يس سخت ي باشد که ماتر   يم

 يرو و ممـان هـا  يـ ن صـورت ن يم و به اي کنيضرب م) مي ها دارييس جابجاي حاال با توجه به ماتر    که(المان  
ر آورده شـده  يـ  بـرج در ز   ي ستون مرکـز   ي رو ي نودها يج به دست آمده برا    يد که نتا  ي آ ي به دست م   يداخل
  :است

  
Element 3 6 9 12 15 18 
Fxi 20440.5 375210.5 -1134732.3 -374150.8 251647.9 -1070999.7 
Fyi 2357.3 12549.6 -645.3 -615.0 53734.0 72255.6 
Fzi 4.5 20.7 0.0 0.0 2.2 0.0 
Myi -9.6 -87.8 0.0 0.0 -23.6 0.0 
Mzi 9890.9 72653.6 -2809.2 -2526.6 762997.2 1237693.1 
Fxj -20440.5 -375210.5 1134732.3 374150.8 -251647.9 1070999.7 
Fyj -2357.3 -12549.6 645.3 615.0 -53734.0 -72255.6 
Fzj -4.5 -20.7 0.0 0.0 -2.2 0.0 
Myj -9.6 -87.8 0.0 0.0 -23.6 0.0 
Mzj 127.8 34017.9 -5508.9 -5400.9 378849.3 614939.6 

  
  



  

  

  : راجب پروژهيحاتي و توضيريگجهينت
  

 يم که در صورت عدم وجود کارها يتوجه شد ک پروژه به نسبت ساده شده کامال م       ين پروژه ما با انجام      يدر ا 
م در ي خواستيچنانچه اگر ما م.  شدي از اعمال خود دچار مشکل ميلي انجام خيوتر، بشر براي و کامپيعدد

م يجاد و سر هم کني ايبه صورت دست بود را ۱۲۵*۱۲۵ يسيه را که ماتري اولي کليس سختين پروژه ماتر يا
م و  يک جـا داشـته باشـ      يـ س را در    ين مـاتر  يـ م تـا ا   ياز داشت ي ن ي بزرگ  توان تصور کرد که چه کاغذ      يفقط م 
 ين مـ  ييار پا يز بس يوب ن ي و رفع ع   ين امکان بازنگر  ي رفت و همچن   يار باال م  ي ما بس  ين احتمال خطا  يهمچن

م و از اصـل مـساله کـه درک    ي شدير مير اسي دست و پا گين و تکراري روتيآمد و در واقع ما توسط کارها      
 امـروزه مـا بـه       ي عـدد  يوتر و روش هـا    يحال آنکه با کمک کـامپ     . مي ماند ي باشد دور م   ي م يرونيت ب يواقع
 يرممکن مـ  يـ  غ يادي افراد ز  يش تصور آن برا   يد سال ها پ   يم که شا  ي را انجام ده   ييم کارها ي توان ي م يراحت
  .نمود
 مـشابه   يکتـا ي ياالد و سـاختمانه   يق در مورد برج م    يد ذکر شود که با تحق     ين پروژه با  ينه ا ين در زم  يهمچن

ب هـا کمتـر   يه سازه ها از تقرينکه برخالف بقي عالوه بر ا   يين سازه ها  يل چن ين برداشت شد که در تحل     يچن
 يت وقتـ  يل کنند بلکه درنها   يق سازه را به صورت کامل تحل      ي کنند که مدل دق    ي م ي شود و سع   ياستفاده م 

ن سازه  ي ا ي جوابگو ير استاندارد ي مثال ت  دند که يجه رس ين نت يرها به ا  ي سطح مقطع ت   يمثال در قسمت طراح   
 باشد ين مين کار چنيل ايدل.  کنندي استفاده مير سبک تري نهند و از تين فراتر مي باشد باز هم پا از ايم

 باشد حال آنکه در     ي ساخت معمول و با دقت متوسط م       ين نامه ها و استاندارد ها بر اساس روش ها         ييکه آ 
 کـار جـوش     ي به طور معمول بـر رو      يعني کنند   ي سازه استفاده نم   ي برا يل مثال از جوش معمو    ين برج يچن
 را  ي جوشکار ي سازند و کارها   يرد را در ابتدا م    ي برج قرار گ   ي را که قرار است بر رو      ي دهند بلکه سازه ا    ينم

 که بـر    ي پس ماند  ي کنند تا تنش ها    ي م يي دهند سپس سازه ساخته شده را وارد کوره تنش زدا          يانجام م 
 ين کار مقاومت سازه را باال مـ       يرند و در واقع با ا     يجاد شده را بگ   يگر در سازه ا   ي د يجوش دادن و خطاها   اثر  
  . کنندي مورد نظر بر برج نصب مين اعمال سازه آماده شده را در جايدر انتها پس از انجام همه ا. برند



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 


