
 

 در آینده طراحی پل

 

 باید مدل ،پل سازیمدلنرم افزار  است. در نسل جدید سازیلپ هایپروژهموارد کلیدی برای موفقیت از و آنالیز  سازیمدلطراحی، 

طول عمر پل ایجاد،  گوناگونی از اطالعات پل را در هایمحدودههدف باشد تا طراحان و پیمانکاران بتوانند  یبر مبناساخته شده 

، هماهنگی، قابلیت هادادهکیفیت  ؛نیت در یک مدل سه بعدی با اطالعات فاشتراک اطالعااجرا، نگهداری و مستند سازی کنند. 

برای تمامی  و پروژه برای کل سیستم هایهزینهکلی  کاهش. دهدمیاجرایی شامل مدیریت سرمایه را افزایش  هایجنبهو  ساخت

ضروری در افزایش سرعت تحویل پروژه و پویایی  ایمؤلفه ،سه بعدی هوشمند هایمدلبودن  در دسترسسهامداران مهم است و 

 .باشدمیاطالعات آن 

 اطالعات سازیمدل

مدل سه  ارائههوشمند سه بعدی تغییر داده است.  هایمدلگسترش مفهوم  عت پل تمرکز خود را به سویصنسال اخیر،  چند در

به چه معناست؟ این انبوه  کندمیارتباط برقرار طراحی، ساخت، بازرسی، اجرا و نگهداری  هوشمند و با اطالعات غنی که با بعدی

 سؤاالتاین  هاداده یک مدل صحیح اززمانی ساخت را کوتاه کنیم؟  برنامه توانیممیاطالعات چه مقدار است و هدف ما چیست؟ آیا ما 

مدلی در  ایجاددر  دتوانمیو پیمانکار . برای مثال مالک/طراح دهدمیرا افزایش مهندسی  فته و یکپارچگی حرفهگر نظر را در

د که وتا مطمئن ش دیرنظر بگ مسائل مربوط به قابلیت ساخت را قبل از آغاز ساخت در وباشد  داشته مشارکتمراحل  ترینییابتدا

 هایدرگیری پیش از موعد فازهای اجرایی . ارزیابیکندمیپیدا زمانی و بودجه به خوبی ادامه  پیشرفت کاری و برنامه پروژه از نظر



 

 مفهومی است. این مدل چشم انداز یحیک طرا اولیه ز ایدهغنی فراتر ا . یک مدل هوشمند با دادهدهدمیکاهش زمان اجرا را 

این چشم انداز با ایجاد یک مدل با . سازدمی امکان پیش بینی درآمد مالی را بیشتر برقرار که دهدمیپروژه  ارزشمندی به آینده

 .گیردمی در نظردر تمام طول عمر پل استفاده شود، واقعیت را  تواندمیاطالعات غنی که 

 .شوندمیکه باعث نوآوری -الگوهای ساخت بهتر

بهتری را گسترش دهند که باعث  هایطراحیبرای یافتن راه حلی هستند که  ایفزایندهانکاران تحت فشار و پیم مهندسان، طراحان

ش ردیگر قابل پذی ساختمان. عدم وجود پیوند بین پروژه و سهامداران در صنعت شودمی اعتمادترقابلساخت هوشمندتر و  هایروش

 .شودمیاحساس پل عمر  در طول هادادهاز  متقابل نیست و نیاز به قابلیت استفاده

 
 کلیدی در افزایش سرعت تحویل پروژه و پویایی اطالعات است ایمؤلفهسه بعدی هوشمند  هایمدل . وجود1شکل 

ی زیرساخت هایپروژه مزایده . دورهدهندنمیساخت واقعی را نشان  لزوماًتصویری زیبا  هایمدلزمانی که قابلیت ساخت مدنظر است، 

 ،وندشمیعنوان ریسک به پروژه وارد ه برای کمینه کردن مجوزها، حذفیات و خطاهایی که ب مجری مالک از انتظارات بیشتر به سطح

 است. تغییر کرده

ساخت و کمینه کردن اثرات  هایهزینهبهتری را برای کاهش  هایروشآن بازار  این موضوع باعث ایجاد شرایطی شده است که در

 .کندمیاقتصادی تقاضا 

 فرآیند سنتی طراحی پل

فرآیندی چندبخشی و خطی است که دارای روند خودکار اندکی بوده و یا تبادل  غالباًروند کاری طراحی و ساخت پل  متأسفانه

 و چالش برانگیز بوده ساختدر طول  هادادهمجدد  توانایی استفاده. پذیردمیصورت ی در الگوی سودمند یا ترکیبی طالعات کما

این کار  نتیجهمختلف از جمله صفحه گسترده شوند. در  هایبرنامهوارد  مجدداً هادادهالزم است که  آوردمی به وجودرا  محیطی

 خواهد بود. خطانتایج همراه با 



 

کار خود را انجام دهند، پل کار خود را انجام دهد و بازرسان کار بازرسی را  هاشریاندارای کنترل خودکار مرکزی ) سنتی فرآیندهای

 دارد. وجود درگیر هایگروهبین ی حیاتی پروژه و مهندسی هادادهحداقلی  و تبادل باشندمیانجام دهند( 

 در نظربردارد  را که در هاییچالشو  هادرگیریموجود یا جدید دیگر و تمامی  برابر پروژه پروژه را در یک فرآیند معمولی طراحی

طراحی  هایپروژهبوده و در  ضروری ، در این مواقعارزیابی شرایط موجود گامدر هنمحل ستون  نایی تغییردسترسی آنی و توابگیرید. 

ی هادادهآمده از تیم طراحی راه، دستورالعملی ناکارآمد بوده و فرآیندی شامل  به دستعموماً اطالعات هندسی و ساخت رایج است. 

وجود . هیچ اتالف وقتی نیست ، جایداشته باشندپیشرفت پروژه نیاز به تغییر  برای ادامه هابندیتراز هنگامی که . باشدمیتکراری 

کاری باوجود ارتباطات  غالباً  ؛کاهش زمان ساخت و تحویل زود هنگامو  متعدد مدل، صفحات گستردهتغییر  کاری، خطا، دوباره

 کاهش یابد. هادادهده مجدد از استفاکه  شودمیاین موضوع باعث . یابدمیکاهش  گیرانهسختزمانی  هایمهلت

 .د شودتشدیطراحی غیرمنظم مختلف،  نرم افزار چندین و یا کار با ارتباط بین تیم ها و فرآیندهای کاری مستعد خطاباوجود کمبود 

ت یا نیس این کار فرآیندی خودکار غالباًکاری است.  سنتی، تولید برنامه هایپروژهدرنهایت مسلماً یکی از مسائل مهم در تحویل 

 دارند. به آن تمایلخودکار باشد که سهامداران  به صورتییا  باشدحداقل فرآیندی نیست که کارآمد 

 اعضای تیم پروژه با روشی سه بعدی و فناوری سه بعدی وجود دارد. ایجاد ارتباطفواید شگرفی در 

 پردازش هوشمند داده

 یبه صورتطراحی  هایبازبینی در حینمهندسان راه و پل را از آغاز پروژه و  ،که مناسب و رایج باشد ایهندسهفواید حاصل از داشتن 

زایش دقت ازنظر برای افبلکه  کنندمیفعالیت  با یکدیگرلگویی مرتبط ا این مهندسان نه تنها با. سازدمیدوطرفه به یکدیگر وابسته 

 .کنندمی ز با یکدیگر همکارینی فضاییجغرافیایی و 

و  طراحی . مکانیزمشودمیاده و بامعنی شوند. ارجاع شرایط موجود س سازیمدلدر محیطی واقعی گسترش یافته و  توانندمی هاپل

 در مراحلکارآمد  تعریف به نحوی در حالیک مدل هوشمند که  ایهزینهزمانی و  هایجویی. صرفه شودمی ترسریع هامدل تحلیل

رای بمهندسی  طراحی و آنالیز بدون نیاز به زمان یا هزینه در طولرا  هاجوییاین صرفه  و نیز ادامه را تصور کنید پروژه است اولیه

 هاداده ثبت دوبارهبدون  آنالیز مستقیم را اجازه سازیمدل هایفناوریحاضر، اکثر  در حال. در نظر داشته باشید کاری دوباره

 .در برندارندامروزی نیاز است را  هایپروژهسطحی از جزئیات که برای  هامدلهمچنین این  .دهندنمی

تدایی اب در مراحلایگزین طراحی ج هایگزینهررسی ب امکان که شودمیاط مستقیم مدل فیزیکی با آنالیز سبب ایجاد ارتب امکان

البته که اکثر جایگزین و همچنین حجم کاری مربوطه کاهش یابد.  هایطرح که زمان بررسی شودمیفراهم شود. این امر سبب 

مه پیش بینی و برنا ،طراحی مربوط به ساخت پروژه است اما در چه زمانی هوشمندی را به طراحی اعمال کنیم تا بتوانیم برای ساخت

طراحی به یک تیم  در آنکه  شودمی گرفتهدر نظر  از طراحیفرآیند پس  صورتبه  معموالًامروزه این مسائل ریزی انجام دهیم؟ 

 .مورد بررسی قرار دهد عمیقاًطرح را  تا شودمی سپردهمهندس ساخت 



 

 
هدف برای طراحان و پیمانکارانی که نیاز به خلق، شبیه سازی، آنالیز، ساخت، نگهداری و  یبر مبناساخته شده  OpenBridge. مدل 2شکل 

 عمر این سرمایه دارند. در طولمستندسازی اطالعات وسیعی از پل 

 ددهمی ی عمرانیهادادهمستقیم شرایط موجود و پیشنهادی را به همراه یک فرآیند طراحی کارآمد پل به شما امکان ارتباط و ارجاع 

 انجام شود.دیگر  پروژه بر رویو شرایط ساخت یک پروژه  تحلیل قابلیت ساخت تا

و پویایی صحیح  سازیمدلکه  داشته باشد به طوریرا برای مهندسان  روند کاری یک توانایی ایجادپل باید  سازیمدلفناوری 

برای انجام  هپروژدرگیر در  هایگروهته باشد که اجازه دهد تمامی شبا کارکرد متقابل وجود دا ایمؤلفهدهد. باید اطالعات را ارتقا 

ارزش واقعی یک مدل تنها  .داشته باشندمشارکت  مزایدهو نگهداری از اطالعات حیاتی فازهای برنامه ریزی/ بهره برداری، وظیفه

 همراه مدل است.قابلیت استفاده و عمر اطالعات از آن  ترمهمن نیست بلکه زیبایی آ

نرم افزاری است که مشکالتی که تیم طراحان و پیمانکاران با نیازهای  ساخته شرکت بنتلی، یک بسته OpenBridge سازمدل

ظ ادو بعدی لح هایمدلو در  مواجه هستند پروژه در اوایلو ارزیابی قابلیت ساخت  امتری تغییراتپار روزرسانیبههندسی پیچیده، 

، کار کندپل  یک پروژه بر رویکه  دهدمیبه کاربر اجازه  OpenBridge سازمدل. نرم افزاری مانند گیردمی در نظرا ر اندنشده

بیشتر برای مدل سه بعدی بگیرد و لذا باعث شتاب بخشیدن به  اطالعاتبا به اشتراک گذارد و تصمیماتی را ی مهندسی هاداده

 .شودمیساخت پروژه 

. ندکنمی أمینت دهندمیقرار  تأثیرآن را تحت مربوطه را که به پروژه متصل شده یا  هایطرحسه بعدی پل توانایی ارجاع  هایمدل

ترافیکی همگی مسائل کلیدی ساخت هستند که دریک  و تعمیرات ن پلابزارهای زیرسطحی، جزئیات آرماتوربندی، جایگذاری الما

که انتظارات مالک را برای کمینه ساختن  دهدمی. این توانایی به شما این امکان را حل هستند قابل ارچه و تعاملییکپ روند کاری

 حذفیات و خطاها برآورده سازید.


