
 

 

 

آًالیش ٍ طزاحی بزای ّای  ( ٍ رٍشBIMساسی دادُ ّای ساختواى ) ًسخِ جذیذ سِ ًزم افشار خَد را در سهیٌِ هذل TRIMBEاهزٍس 

ٍ  TEKLA STRUCTURE 2016, TEKLA STRUCTURAL DESIGNER 2016اس: اًذ  هٌْذسیي ٍ هجزیاى هعزفی هی کٌذ کِ عبارت

TEKLA TEDDS 2016.  بیي طزاحاى ساسُ ّای فَالدی ٍ بتٌی پیص ساختِ، هجزی  هؤثزایي ًزم افشارّا باعث افشایص ّوکاری ٍ جزیاى

 ّا، تَلیذ کٌٌذگاى، پیواًکاراى بتي، پیواًکاراى عوَهی ٍ هٌْذسیي ساسُ هی گزدد.

2016 TEKLA STRUCTURE :پیطزفتِ اطالعات کارگیزی ِب ٍ جذیذ کاربزی رابط 

  ٍ ساسی را تز بِ ّوزاُ چٌذیي ٍیضگی کِ هذل هسیز آهَسش کَتاُرابط کاربزی جذیذ تجزبِ خَبی را بزای کاربز بِ ّوزاُ دارد        

 طزاحی را سادُ تز هی کٌذ ًیش، اس جولِ هشایای ًسخِ جذیذ ایي ًزم افشار هی باضذ.فزآیٌذ سادُ تز ٍ 



 

 

 ٌَساسی ًیش  با قابلیت تطخیع آساى بِ کاربزاى اجاسُ هی دّذ تا در ٍقت خَد غزفِ جَیی کٌٌذ ٍ هذل ّای دلخَاُ ٍ آیکي ّای ه

 بْبَد یافتِ ٍ باسدّی آى بیطتز ضَد.

 ّای قابلیت ( پیطزفتِ هاًٌذ طبقِ بٌذی ّای پایِ ای غٌعتیIFCهذیزیت فایل ) .ّا 

 جَ در ٍ  بْبَد تجسن ٍ جستTEKLA MODEL SHARING  قابلیت ّوکاری ٍ دستزسی بْتز اس طزیق تغییز حزفِ ای هذیزیت ٍ

کِ بِ اعضای تین طزاحی اجاسُ دادُ هی ضَد کِ بتَاًٌذ بذٍى هحذٍدیت سهاى ٍ هکاى رٍی پزٍصُ هزبَطِ کار کٌٌذ ٍ با  ٍ ایي

 تز بِ ّذف گزٍُ بزسٌذ. اًعطاف پذیزی بیطتزی بتَاًٌذ سزیع

 

 

2016 TEKLA STRUCTURAL DESIGNER :ّوکاری افشایص 

 ساسی ٍ سهاى پزداسش در ٌّگام تحلیل ٍ طزاحی ساسُ هی باد ٍ ّن اکٌَى بِ راحتی  قابلیت اغلی افشٍدُ ضذُ در ّز دٍ بحث هذل

 تز را با ایي ًزم افشار آًالیش ٍ طزاحی کزد. تز ٍ سخت ّای بشرگ هی تَاى هذل

 ّا بزای ساسُ ّای بتٌی، با تَجِ بِ  طزاحی لزسُ ای ًزم افشار با افشٍدى کٌتزل طزاحی ساسُ ای ٍ دیتایل ّای تَسعِ ظزفیت              

 .آییي ًاهِ ّای آهزیکایی ٍ تَاًایی استفادُ در هٌاطق با لزسُ خیشی ضذیذتز

  هطابِ بَهی. ّای ّای هٌفزد ٍ ًَاری در سطَح آییي ًاهِ ّای بیي الوللی ٍ هٌطبق با هذل یَىفًَذاستَاًایی طزاحی 

  ِقابلیت دستزسی بBIM  ساسگاری با ٍIFCّوَارتز ٍ کاّص عولیات ٍ هحاسبات دستی. ّای یٌذآ، دستزسی بِ فز 

2016TEKLA TEDDS  :بیطتز پذیزی اًعطاف ٍ جذیذ اهکاًات 

  ُباعث راحتی ٍ تسزیع کار ضذُ است ٍ احتوال خطای اًساًی را در ٌّگام اعوال تزکیبات بار کاّص دادُ است.هحاسبات گستزد 

 َاضافِ ضذُ بِ  ّای کوپاًی هزبَطِ ّواٌّگ ضًَذ ًیش اس جولِ قابلیت ّای اطالعات ٍ اسٌادی کِ هی تَاًٌذ با استاًذارد ّای الگ

 دلخَاُ کِ هی تَاًذ باعث غزفِ جَیی در سهاى ٍ بْبَد ارائِ کار ضًَذ، هی باضذ. ّای ایي ًسخِ هی باضذ ٍ ضاهل کادرّا ٍ لَگَ

TEKLA STRUCTURE 2016, TEKLA STRUCTURAL DESIGNER 2016  ٍTEKLA TEDDS 2016 ّن اکٌَى در دستزط            

 ایٌتزًتی سیز آًْا را داًلَد کٌٌذ: ّای هٌذاى هی تَاًٌذ اس آدرطِ هی باضٌذ ٍ عالق

 http://www.teklastructures.com 
 http:/url.tekla.com/TeklaStructuralDesigner2016DownloadNow 
 http://url.tekla.com/TeklaTedds2016DownloadNow 

در سال  TEKLAهزاجعِ کٌیذ. هَسسِ  WWW.TEKLA.COMسایت  هی تَاًیذ بِ ٍب TEKLA ّای بزای اطالعات بیطتز اس ًزم افشار

 سایت سیز استخزاج کٌیذ: ٍاگذار گزدیذ. اطالعات بیطتز در خػَظ ایي بزًذ جذیذ را هی تَاًیذ اس ٍب TRIMBLEبِ بزًذ  6102
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