


پبیِ ًوبیص دادُ ضذُ در  12آسهَى ّبی ارتعبش هحیطی ثز رٍی توبم  اًجبم  -1
 :ثِ ضزح سیز 1ضکل ضوبرُ 

در ّز آسهَى در تاالی   db  120کارگیزی یک حسگز ضتاب سٌج  تا دقت تاالیتِ •
ِ ّا تِ عَری کِ حسگزّا تِ تتي اتصال کافی داضتِ تاضٌذ  .ّزکذام اس پای

 .هی تاضذ  Wi-Fiارتثاط تیي حسگز ٍ کاهپیَتز اس عزیق •
 .دقیقِ خَاّذ تَد 30الی  20هذت تزداضت تِ اسای ّز آسهَى •

 
 
 
 
 
 





   



ِ ّب ٍ ًئَپزى ّب کِ اّذاف اًجبم  -2 ِ ٌّگبم سبسی هذل الوبى هحذٍد پبی فزآیٌذ ث
 :سیز را دًجبل هی کٌذ

 

ِ ّا•  تِ دست آٍردى هطخصات دقیق هصالح تتي هَرد استفادُ در پای

ِ  دست آٍردى هطخصات دقیق هصالح هَرد استفادُ در فًَذاسیَى•  ت

ِ ّا تِ جای رفتار خاک در حالت اًذرکٌص  • ُ درسیز پای یافتي هطخصات فٌزّای هؼادل ضذ
 .خاک ٍ ساسُ

 



ِ ّبی هحبفظ کبثل ّبی اًتقبل دادُ ثِ ًصت  -3 حسگزّبی کزًص ٍجبگذاری لَل
 :ضزح سیز 

 

ِ ّای هزکشی•  حسگزّای کزًص تز رٍی کاتل ّای پیَستگی تحتاًی در دّاً

• p4-p5/p5-p6/p6-p7/p7-p8    هحل کلیذ ّز دّاًِ ًصة هی گزدًذدر هغاتق تا ضکل. 
 .حسگزّای کزًص قثل اس کطص کاتل ّای پیَستگی ًصة هی گزدًذ•
ُ ّا قثل اس تتي ریشی در  هحل کلیذّا ی ّز دّاًِ کار  • ِ ّای هحافظ کاتل ّای اًتقال داد لَل

اداهِ دادُ هی ضًَذ تا اهکاى  ( ضکلًوایص دادُ ضذُ در ) گذاضتِ ٍ تا هحل ضیار سزٍیس
ُ ّا فزاّن تاضذ  .اتصال آًْا تا کاتل اصلی اًتقال داد















ُ ّبحسگزّبی ضتبة ٍ جبگذاری کبثل ّبی اًتقبل ًصت  -4  داد
 

•  ُ ِ ّای سیواًی در ضیار سزٍیس قزارداد  هی ضًَذکاتل ّای اصلی اًتقال دادُ در داخل لَل

 .کاتل ّای حسگزّای کزًص تِ کاتل اصلی هتصل هی ضًَذ•
گذاضتِ  کار پلیت ّای سیزیي ضتاب ًگارّا تِ جْت اتصال کاهل حسگزّا ٍ تتي ػزضِ •

 .هی ضًَذ
 .ضتاب ًگارّا تؼذ اس تزاس ضذى تا رػایت اصَل السم ًصة هی گزدًذ•
ُ ّا هتصل هی ضًَذ•  .حسگزّا تِ کاتل اصلی اًتقال داد
 .ًصة هی گزدًذ 3ٍ  1در کٌار حسگزّای ضتاب ( رعَتت ٍ دها)حسگزّای هحیغی•
 .حسگزّای هحیغی ًصة هی ضًَذ•









  

•   



 .اًذاسی اتبقک ایستگبُ هزکشی ثعذ اس اتوبم عولیبت سبخت پلراُ  -5
 ضکل  هغاتق (  A1یاA2  )ایجاد اتاقک هحصَر ٍ ایوي در کَلِ•
فضا تزای ایجاد اتاقک هزکشی تِ اتؼاد   4تَجِ تِ ضکل ضوارُ تا •

 .هتز فزاّن است 2.5(ارتفاع*)3(عَل*)1.5(ػوق)
 200*90*80ًصة رک تزای اتصال تزدّا هتٌاسة تا فضای هَجَد •

ُ ّا در  اتاقک هزکشی•  ًصة کاهپیَتز ٍ سیستن هزکشی جوغ آٍری داد

 UPSًصة •

 





 اًذاسی سیستن پبیص سالهت دایوی پلراُ  -6

ُ ّای ٍرٍدی اس حسگزّا•  ًصة ٍ راُ اًذاسی ًزم افشارّای ًوایص دایوی داد

 .راُ اًذاسی الگَریتن ّای تحلیل هطخصات دیٌاهیکی ساسُ پل ٍ اػالم خَدکار تغییزات•
ُ اًذاسی الگَریتن ّای اٍلیِ ضٌاسایی آسیة •  .را
ُ ّا ٍ تؼزیف حذٍد ػذدی تزای کویت ّا، جْت اػالم خَدکار تغییزات در  • ثثت پیَستِ داد

 . پاسخ ّای ساسُ

 



 ًخستیي ثِ رٍس رسبًی هذل الوبى هحذٍد پل تَسط سیستن دایوی پبیصاًجبم  -7

ِ رٍس رساًی هذل کلی ساسُ پل  • ُ ّای ٍرٍدی اس حسگزّا جْت ت هزاحل سیز تز رٍی داد
 صَرت هی گیزد

   SAP2000ایجاد هذل الواى هحذٍد  پل در ًزم افشار •

ُ ّای ٍرٍدی اسحسگزّای ضتاب پل تحت تحزیک ارتؼاش هحیغی •  .دریافت داد
استخزاج اعالػات دیٌاهیکی ساسُ ضاهل ضکل هذی، فزکاًس هذی ٍ هیزایی هذی تا  •

ُ ّای ٍرٍدی ارتؼاش هحیغی تَسظ الگَریتن ّای      SSI یا FDD ٍ  EFDD استفادُ اسداد

 ( Model Updating )هذل کزدى ساسُ در کذّای تِ ٌّگام ساسی•
 :اًجام فزآیٌذ تِ ٌّگام ساسی هذل کِ دٍ ّذف را دًثال هی کٌذ•
هقایسِ رفتار ساسُ حاضز تا رفتار هَرد اًتظار در عزاحی تاػث ضٌاسایی اختالفات دٍ  •

ایي اختالفات هی تَاًذ تِ هؼٌی آسیة  در حیي ساخت یا تفاٍت در  . حالت هی ضَد
هفزٍضات عزاحی  تا ساسُ ٍاقؼی تاضذ یا تالؼکس هٌجز تِ تاییذ سالهت ساسُ ٍ ػذم  

 .ٍجَد اختالف ضَد
هذل تِ ٌّگام ضذُ ساسُ را هی تَاى تِ ػٌَاى هزجغ ای کاهل ٍ قاتل اػتواد تزای سیستن •

 .پایص سالهت دایوی ساسُ در ًظز گزفت

 


