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  No. F-14-AAA-0000 

 

RR مقايسه عملكردي پارامترهاي آب و هوايي در سه استاندارد

  بر روي اجزاي خطوط انتقالASCE 74 و IEC  60826ايران،
 

  مهسا باقري توكانلو  ايزد بني مصطفي عرب
 شركت موننكو ايران

 تهران، ايران
 
 

پارامترهاي آب و هوايي يكي از نيازهاي اساسي در  —چكيده 

طراحي خطوط انتقال نيرو مي باشد. شرايط مختلف آب و هوايي نقش 

تعيين كننده اي در طراحي اجزاي كل خط و همچنين هزينه هاي خريد، 

نصب و اجرا دارد. بارهاي ناشي از باد و يخ و تركيب آنها از جمله 

پارامترهاي موثر و مهم آب و هوايي در محاسبات طراحي كشش سيم و 

محاسبات بارگذاري برج مي باشد كه در صورت تناقض بين مباني 

طراحي و شرايط واقعي در محل، كارايي سيستم خطوط انتقال به خطر 

مي افتد. بنابراين مدلسازي دقيق دو پارامتر فوق نقش بسزايي در بهينه 

نمودن مشخصات خط به لحاظ فني و اقتصادي دارد. براين اساس در 

صورتي كه فشار ناشي از باد بر اجزاي خط و نيروي قائم ناشي از وزن 

يخ در محاسبات طراحي به اعداد واقعي در محل نزديكتر باشد، خطوط 

انتقال طراحي شده از قابليت اطمينان باالتري برخوردار است. در اين 

مقاله به مقايسه نيروي عرضي باد و وزن قائم يخ در شرايط يكسان در 

 بر روي ASCE74:2009 و IEC 60826:2003سه استاندارد ايران، 

اجزاي خط پرداخته شده است. همچنين در اين مقاله اوزان تك خطي 

 برج براساس بارگذاري حاصل از سه استاندارد فوق بررسي شده است.

 ؛IECاستاندارد ؛ استاندرد ايران؛ بارگذاري —ه هاي كليدي واژ
 ASCEاستاندارد 

 مقدمه   .1

خطوط انتقال نيرو داراي دو بخش مجزا مي باشد كه شامل  برج هاي 
خطوط انتقال نيرو و سيستم كشش و فلش هادي مي باشد. وظيفه برج هاي 
خطوط انتقال تحمل بارهاي وارده از طرف سيم در شرايط مختلف آب و 

هوايي مي باشد. بيشترين بارهاي اعمالي بر روي برج هاي انتقال نيرو از طريق 
اجزاي مختلف خطوط است و تنها استثنا در اين مورد بارهاي ناشي از 

گردباد مي باشد كه بر روي سازه برج اعمال مي گردد. بارهاي وارد بر خطوط 
انتقال نيرو، پديده ها و اتفاقات تاثيرگذار بر روي اجزاي خطوط انتقال 
هستند. به طور كلي بارهاي وارده بر خطوط انتقال شامل بارهاي آب و 
هوايي، بارهاي ويژه (پارگي و ...)، بارهاي تعمير و نگهداري و بارهاي 

]. بارهاي آب و هوايي شامل بارهاي 1) مي باشد [NESCقانوني هر كشور (
حداكثر سرعت باد، حداكثر ضخامت يخ همراه با باد و طوفان هاي بسيار 

شديد منطقه اي و محلي مي باشد. اين گونه بارها به شرايط محيطي و اقليمي 
منطقه مورد احداث خط انتقال بستگي دارد. بدين ترتيب در نظر گرفتن 

شرايط واقعي آب و هوايي مناطقي كه خطوط انتقال از آنها عبور مي كند، 
نقش تعيين كننده اي در طراحي اجزاي كل خط و همچنين هزينه هاي خريد، 

].  2نصب و اجرا و افزايش قابليت اطمينان سيستم دارد [

در اين مقاله، در ابتدا نيروي باد و يخ بر روي اجزاي خطوط انتقال 
 ASCE74:2009 و IEC 60826:2003براساس سه استاندارد ايران، 

بررسي مي شود. سپس به آناليز عددي فشار باد براساس سه استاندارد مذكور 
 متر و با ارتفاع هاي هادي از سطح زمين  600 و 400، 200براي اسپن هاي 

 متر در انواع مختلف زمين ها براساس تراكم عوارض و موانع 40 و 30، 20
موجود در منطقه پرداخته مي شود و بارهاي قائم ناشي از وزن يخ براي سيم 

 متر هادي از سطح زمين 40 و 30، 20هاك، كرلو و كنري با ارتفاع هاي 
 كيلوولت 230بررسي مي شود. در پايان، برج آويزي دو مداره در سطح ولتاژ 

)LS2-3 در نرم افزار (PLS-Tower مدل شده و اوزان تك خطي برج 
براساس جداول بارگذاري استانداردهاي مذكور براساس سيم هادي تك 

 متر بدست مي آيد.  400باندل كنري و اسپن طراحي 
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  بررسي استاندارد هاي بارگذاري .2

در استانداردهاي روز دنيا بارهاي آب و هوايي در سطوح مختلف 
قابليت اطمينان مطرح مي شوند. در نتيجه براساس اهميت و سطح ولتاژ خط، 

) جهت طراحي بررسي مي شوند. در Tدوره بازگشت بارهاي آب و هوايي (
 ساله و 500 و 150، 50) به دوره هاي T دوره هاي بازگشت (IECاستاندارد 

 ساله تقسيم مي شود 400 و 200، 50، 25 به دوره هاي ASCEدر استاندارد 
 مي توان ضرائب افزايشي بارهاي آب و هوايي در دوره هاي 1كه در جدول 

 ساله براي نيروي باد براي 50بازگشت مختلف نسبت به دوره بازگشت 
] و 3حالت باد شديد و ضخامت يخ در حالت يخ حداكثر را مشاهده نمود [

]4  .[

 و IEC- ضرائب افزايشي قابليت اطمينان براي استاندارد ايران، 1جدول 
ASCE 

 ايران IEC ASCE استاندارد

 - 400 200 100 50 25 500 150 50 دوره بازگشت

ضريب افزايش 
سرعت باد 

)wγ( 

1 1/1 2/1 92/0 1 07/1 14/1 2/1 - 

ضريب افزايش 
ضخامت يخ 

)Iγ( 
1 15/1 3/1 8/0 1 25/1 5/1 85/1 - 

 محاسبه فشار باد .2.1
دراثر وزش باد بر روي سيستم انتقال، نيرويي عرضي در جهت وزش 
باد و عمود بر امتداد خط انتقال بر سازه برج و سيم هادي وارد مي شود. از 

جمله عواملي كه براي تعيين فشار باد موثر مي باشند، عبارتند از: ارتفاع 
هادي از سطح زمين، طول اسپن، نوع زمين احداث خطوط انتقال. و سرعت 

 باد مرجع. 

خطوط انتقال در مسير عبور خود از مناطق مختلفي عبور مي كنند و 
موانع موجود در مسير باعث تغيير سرعت باد مي شوند. در استانداردهاي 

IEC و ASCE نوع زمين احداث خطوط انتقال نيرو براي تعيين فشار باد 
موثر مي باشد. نوع زمين براساس تراكم عوارض و موانع موجود در منطقه 

 مشاهده مي شود نوع زمين در 2تقسيم بندي مي شود. همانطور كه در جدول 
 دسته تقسيم بندي 3، به ASCE دسته و در استاندارد 4 به IECاستاندارد 

مي شود و در استاندارد ايران پارامتر نوع زمين براي تعيين نيروي باد در نظر 
گرفته نمي شود. 

 ASCE و IEC- نوع زمين در استاندارد هاي 2جدول 

 نوع زمين
 شرح

IEC ASCE ايران 

A D - مناطق مسطح ساحلي 

B C - مناطق هموار با درختان و ساختمان هاي كم 

C B - مناطق با تراكم درختان و موانع باال با ارتفاع كوتاه 

D -  - مناطق با تراكم درختان و موانع باال با ارتفاع بلند

مبناي اوليه سرعت باد براساس سه استاندارد فوق براي دوره بازگشت 
 مي باشد. همانطور كه مشاهده مي شود براي 3بصورت جدول  ساله 50

استاندارد ايران مبنايي براي تعيين سرعت در نظر گرفته نشده است.  

 ASCE و IEC- مبناي سرعت باد در ايران، 3جدول 

استاندارد مبناي اندازه گيري 

ايران - 
 B IEC متري سطح زمين در عارضه 10 دقيقه اي در ارتفاع 10سرعت ميانگين 

 C ASCE متري سطح زمين در عارضه 10 ثانيه اي باد در ارتفاع 3سرعت تندباد 

فشار باد براساس استاندارد ايران:  

) براساس استاندارد 2mNفشار باد بر حسب نيوتن بر متر مربع (
 ]. 5 محاسبه مي شود [1ايران، از رابطه 

)1(  26125.0 IRIR Vq ×=  

، سرعت باد استاندارد ايران مي باشد.  IRVكه در آن، 

 : IEC60826:2003فشار باد براساس استاندارد 
) براساس استاندارد 2mNفشار باد بر حسب نيوتن بر متر مربع (

IEC 4 بدست مي آيد [2 از رابطه  .[

)2(  
LcIECwIEC GGVq

IEC
×××××= 2)(225.1

2
1 γ  

كه در آن، 
IECwγ ضريب افزايشي نيروي باد مربوط به دوره بازگشت ،
 IEC، سرعت باد مبنا براساس استاندارد IECV و IECبراساس استاندارد  

) و h باد است كه به ارتفاع هادي از سطح زمين (فاكتور، cGمي باشد. 
مشخصات زمين بستگي دارد و از روابط زير بدست مي آيد.  

) )A(زمين نوع  )3( ) 0468.1ln2914.0 +×= hGc 
) )B(زمين نوع  )4( ) 9762.0ln3733.0 +×= hGc 
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) )C(زمين نوع  )5( ) 9124.0ln4936.0 +×= hGc 
) )D(زمين نوع  )6( ) 8144.0ln6153.0 +×= hGc 

LG .فاكتور اسپن است كه از رابطه زير بدست مي آيد ، 

)7(  0403.110105104 427310 +×−××−××= −−− LLLGL  
، طول اسپن بر حسب متر مي باشد.  Lكه در آن 

  :ASCE74:2009فشار باد براساس استاندارد 

) براساس استاندارد 2mNفشار باد بر حسب نيوتن بر متر مربع (
ASCE 3 بدست مي آيد [8 از رابطه .[ 

)8(  
wASCEwzASCE GVKq

ASCE
×××××= 2)(225.1

2
1 γ  

ASCEV سرعت باد مبنا براساس استاندارد ،ASCE و 
IECwγ ضريب ،
 ASCEافزايشي نيروي باد مربوط به دوره بازگشت براساس استاندارد 

، ضريب اصالح سرعت مي باشد كه  به ارتفاع هادي از و zKمي باشد و 
نوع زميني كه خط در آن احداث مي شود بستگي دارد.  

)9(  g
g

z zh
z
hK ≤≤









= 1001.2

2
α

 

، پارامترهاي ثابت مي باشند كه به نوع زميني كه خط α و gzكه در آن 
در آن احداث مي شود بستگي دارند.  

wG ضريب پاسخ تند باد هادي و سيم زمين مي باشد. كه از روابط زير ،
بدست مي آيد.  

)10(  















×






×××+= ww B

h
k

K
G FMα

ν

1

2
109.47.211

 

)11(  
s

w

L
S

B
8.01

1

+
=  

 10 ثانيه اي به سرعت باد متوسط 3، نسبت سرعت νKكه در آن، 
، شاخص اغتشاش برحسب متر sL، ضريب اصطكاك سطحي، kدقيقه اي، 

 نيز اسپن S، ضريب ثابت كه به نوع زمين بستگي دارد مي باشند و FMαو 
 ثانيه اي به 3باد طراحي برحسب متر مي باشد. همچنين نسبت سرعت باد 

 مي باشد.  43/1 دقيقه اي برابر با 10سرعت باد متوسط 

) 12( 43.1=
IEC

ASCE

V
V

 

 محاسبه وزن يخ .2.2

تشكيل و پيوستگي يخ بر روي خطوط انتقال نيرو يكي از حاالت 
بارگذاري بحراني مي باشد، كه عالوه بر افزايش نيروي قائم باعث افزايش 

گردد. يخ ها براساس سطح بادخور هادي و تغيير در ضريب نيرو مي
روش هاي شكل گيري و مشخصات فيزيكي به دو دسته يخ مرطوب و يخ 

برفكي تقسيم بندي مي شوند. يكي از معروف ترين نوع يخ مرطوب، يخ 
 كيلوگرم بر متر مكعب مي باشد. مبناي 900) با چگالي  Glaze Iceشفاف (

 مي باشد.  4ضخامت يخ در سه استاندارد مذكور بصورت جدول 

 ASCE و IEC- مبناي ضخامت يخ در سه استاندارد ايران، 4جدول 

استاندارد مبناي اندازه گيري 

ايران - 
 متري سطح زمين بر روي هادي با قطر 10ضخامت يخ شفاف در ارتفاع 

mm30 IEC 

 ASCE  متري سطح زمين10ضخامت يخ شفاف در ارتفاع 

در اين مقاله كليه محاسبات مربوط به وزن يخ براساس يخ شفاف 
 IECمي باشد. وزن يخ بر حسب نيوتن بر متر طول براساس استاندارد ايران، 

 ارائه شده اند.  15 و 14، 13 به ترتيب در روابط ASCEو 

)13( ( )dttg IR +×= 0282.0  

)14( ( )dttg zzASCE +×= 0282.0  

)15 (( )dttkkg IIhdIEC +××××××= γγ0282.0  
d قطر هادي برحسب ميلي متر و ،t ضخامت يخ مبنا برحسب ،

، ضخامت يخ طراحي مي باشد ASCE ،ztميلي متر مي باشند. در استاندارد 
كه به ارتفاع هادي از سطح زمين و ضخامت يخ نامي بستگي دارد و 

  تعريف مي شود.  16بصورت رابطه 

)16 (
)(275)(0

10

1.0

mhmhtt Iz <<





××= γ  

، ضريب افزايش ضخامت يخ مي باشد.  Iγكه در آن 

 به ترتيب ضريب تبديل قطر هادي و hk و IEC ،dkدر استاندارد 
 و 17ضريب تبديل ارتفاع هادي از سطح زمين مي باشند و بصورت روابط 

  تعريف مي شوند. 18

)17( 
65.0

30
35.0 +






 ×=

dkd  
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)18( 
925.0

10
075.0 +






 ×=

zkh  

   نتايج .3

به منظور بررسي فشار باد محاسبه شده براساس سه استاندارد ايران، 
IEC و ASCE 40 و 30، 20 متر و ارتفاع هاي 600 و 400، 200، اسپن هاي 

، ميلي متر 20متر مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين وزن يخ با ضخامت 
 متر براساس سه استاندارد مذكور نيز 40 و 30، 20براي هادي با ارتفاعات 

 230 در سطح ولتاژ LS2-3محاسبه مي شود.. سپس برج آويزي دو مداره 
 مدل شده و اوزان تك خطي برج PLS-Towerكيلوولت در نرم افزار 

براساس جداول بارگذاري استانداردهاي مذكور براساس سيم هادي تك 
 متر بدست آمده است.  400باندل كنري و اسپن طراحي 

فشار باد روي هادي  .3.1
 PLS-CADDپارامترهاي ورودي براي مدل سازي فشار باد در نرم افزار 

 400 در اسپن نيوتن بر متر مربعفشار باد برحسب  مي باشد. 5بصورت جدول 
 و انواع ASCE و IEC متر براي سه استاندارد ايران، 20متر و ارتفاع 

 محاسبه شده است كه نتايج آن در ASCEمختلف زمين براساس استاندارد 
  نشان داده شده است. 1شكل 

- پارامترهاي ورودي براي تعيين فشار باد 5جدول 

اسپن 
(متر) 

نوع زمين 
ارتفاع هادي 
از سطح زمين 

(متر) 

) m/sسرعت (

IEC ASCE ASCE IEC  ايران
200 B C 20 40 28 40 
400 A D 30 40 28 40 
600 C B 40 40 28 40 

همانطور كه مشاهده مي شود، براساس استاندارد ايران، مقادير فشار باد 
 نيوتن بر مترمربع و ثابت مي باشد و 981براي انواع مختلف زمين برابر با 

حساسيتي نسبت به نوع زمين وجود ندارد. همچنين فشار باد محاسبه شده 
 ASCE در انواع مختلف زمين نسبت به استاندارد IECبراساس استاندارد 

 مي باشد. همانطور كه انتظار مي رود، براساس  درصد بيشتر27 طور ميانگين به
 فشار باد بيشتري براي مناطق ساحلي نسبت به ASCE و IECاستاندارد 

 ،ASCEمناطق مسطح و شهري بدست آمده است. همچنين در استاندارد 
 درصد نسبت به مناطق هموار با درختان و 2/9فشار باد در مناطق ساحلي 

 درصد نسبت به مناطق با تراكم و موانع باال با 8/27ساختمان هاي كم و 

 فشار باد در مناطق ساحلي ،IECارتفاع كوتاه بيشتر مي باشد. در استاندارد 
 9/22 و مناطق هموار با درختان و ساختمان هاي كم درصد نسبت به 5/6

 بيشتر نسبت به مناطق با تراكم درختان و موانع باال با ارتفاع كوتاهدرصد 
مي باشد.  

 
 متر از سطح 20 متر و ارتفاع 400- مقايسه فشار باد براي سيم با اسپن 1شكل 

.  ASCE و IECزمين براي انواع مختلف زمين و براي سه استاندارد ايران، 

 متر از سطح زمين و براي 30، فشار باد براي سيم با ارتفاع 2در شكل 
 در اسپن هاي ASCE و IEC براي سه استاندارد ايران، ASCE( Cعارضه (

مختلف نشان داده شده است. همانطور كه مشاهده مي شود براي اسپن هاي 
 نيوتن بر مترمربع و ثابت 981 متر، فشار باد برابر با 600 و 400، 200

 25 به طور ميانگين IECمي باشد و فشار باد بدست آمده براساس استاندارد 
 محاسبه فشار باد  بيشتر مي باشد. همچنينASCEدرصد نسبت به استاندارد 

 نشان مي دهد كه هر چه اسپن افزايش ASCE و IECبراساس استاندارد 
 200 با افزايش IEC و ,ASCE مي يابد، فشار باد كم مي شود. در استاندارد 

 درصد فشار باد كاهش مي يابد.  6 و 5/5متري اسپن، به طور ميانگين به ترتيب 

 متر و براي 600، ، فشار باد براي سيم هاك با اسپن 3در شكل 
 براي سه ASCE( Cارتفاع هاي مختلف از سطح زمين و براي عارضه (

استاندارد فوق نشان داده شده است. همانطور كه مشاهده مي شود براي 
 نيوتن بر 981 متر از سطح زمين، فشار باد برابر با 40 و 30، 20ارتفاع هاي 

مترمربع و ثابت مي باشد و فشار باد محاسبه شده همانطور كه انتظار مي رود، 
، هر چه ارتفاع سيم از سطح زمين افزايش ASCE و IECبراساس استاندارد 

 درصد نسبت به IEC  ،23مي يابد. فشار باد محاسبه شده براساس استاندارد 
،  با IEC و ASCE بيشتر مي باشد. همچنين در استاندارد ASCEاستاندارد 

 متري ارتفاع از سطح زمين، فشار باد به طور ميانگين به ترتيب  10افزايش 
 درصد افزايش مي يابد.  6 و 4/6

با توجه به فشار باد محاسبه شده براي اسپن ها و ارتفاع هاي مختلف 
هادي از سطح زمين و انواع مختلف زمين، مي توان نتيجه گرفت كه فشار باد 

براساس استاندارد ايران براي تمامي حاالت يكسان مي باشد و به ميزان 
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ارتفاع هادي از سطح زمين، اسپن و نوع زمين بستگي ندارد. در صورتي كه 
 با تغيير پارامترهاي فوق، IEC و ASCEمحاسبه فشار باد براساس استاندارد 

تغيير مي كنند و فشار باد به ارتفاع هادي از سطح زمين، نوع زمين احداث 
خطوط انتقال و طول اسپن بستگي دارند.  

 
 متر از سطح زمين براي 30- مقايسه فشار باد براي سيم با ارتفاع 2شكل 

 براساس B  و ASCE براساس استاندارد Cاسپن هاي مختلف و براي عارضه 

. ASCE و IEC براي سه استاندارد ايران، IECاستاندارد 

 
 متر براي ارتفاع هاي مختلف از 600- مقايسه فشار باد براي سيم با اسپن 3شكل 

 براساس B  و ASCE براساس استاندارد Cسطح زمين و براي عارضه 

. ASCE و IEC براي سه استاندارد ايران، IECاستاندارد 

وزن يخ روي هادي  .3.2
 PLS-CADDپارامترهاي ورودي براي مدل سازي وزن يخ در نرم افزار 

 مي باشد.  6بصورت جدول 

- پارامترهاي ورودي براي تعيين وزن يخ 6جدول 

ارتفاع هادي از سطح 
زمين (متر) 

قطر هادي 
)mm (

هادي  
) mmضخامت يخ (

ASCE IEC  ايران
 20 20 20هاك  78/21 20
 20 20 20كرلو  65/31 30
 20 20 20كنري  52/29 40

 20 و ضخامت kg/m3 (900، وزن يخ با چگالي (6 و 5، 4شكل 
 متر 40 و 30، 20ميلي متر به ترتيب براي سيم هاك، كرلو و كنري در ارتفاع 

، بررسي شده است. ASCE و IECاز سطح زمين براساس استاندارد ايران، 

همانطور كه مشاهده مي شود، در صورت محاسبه وزن يخ بر اساس استاندارد 
 متر هادي از سطح زمين، وزن يخ ثابت 40 و 30، 20ايران، براي ارتفاع هاي  

، ASCE و IECمي باشد اما در صورت محاسبه وزن يخ براساس استاندارد 
وزن يخ در ارتفاع هاي مختلف نسبت به سطح زمين، متفاوت مي باشد و 

براي انواع مختلف هادي هر چه ارتفاع هادي از سطح زمين افزايش مي يابد، 
 متري 20وزن يخ روي سيم افزايش خواهد يافت. براي سيم هاك با افزايش 

، وزن يخ IEC و ASCEارتفاع هادي از سطح زمين، براساس استاندارد 
  درصد افزايش مي يابد. 7 درصد و 35/5به طور ميانگين به ترتيب 

  
- مقايسه وزن يخ براي سيم هاك در ارتفاع هاي مختلف از سطح زمين 4شكل 

 ASCE و IECبراي سه استاندارد ايران، 

 
- مقايسه وزن يخ براي سيم كرلو در ارتفاع هاي مختلف از سطح زمين 5شكل 

 ASCE و IECبراي سه استاندارد ايران، 

 
- مقايسه وزن يخ براي سيم كنري در ارتفاع هاي مختلف از سطح زمين 6شكل 

 ASCE و IECبراي سه استاندارد ايران، 

، به ترتيب ASCEبراي سيم هاك وزن يخ روي سيم براساس استاندارد 
 و ايران بيشتر IEC درصد نسبت به استاندارد 5/14 درصد و 21/13
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، ASCEمي باشد. براي سيم كرلو وزن يخ روي سيم براساس استاندارد 
 و ايران بيشتر IEC درصد نسبت به استاندارد 7/13 درصد و 2/1به ترتيب 

، ASCE وزن يخ روي سيم براساس استاندارد كنريبراي سيم مي باشد و 
و ايران بيشتر  IEC درصد نسبت به استاندارد 9/13 درصد و 8/3به ترتيب 
مي باشد. 

 فشار باد روي برج .3.3

 كيلوولت مي باشد 230 كه برج آويزي دو مداره در سطح ولتاژ LS2-3برج 
 براساس بلندترين ارتفاع برج نسبت به زمين PLS-Towerدر نرم افزار 

)basic+body10+leg9 متر مدل گرديد و براساس تنها 3/52) با ارتفاع كل 
 آمده است كه 7فشار باد روي برج در سه استاندارد فوق كه در جدول 

 sm40 ،2mN5304براساس استاندارد ايران فشار متناظر با سرعت 
تنها بر سطوح بادخور جلويي برج اعمال مي شود و فشار باد مبنا در 

بر  پس از در نظر گرفتن ضرايب شكل و ارتفاع IEC و ASCEاستاندارد 
روي سطوح بادخور اعمال مي شود. پارامترهاي ممان واژگوني، نيروي 

عرضي كل باد و تغيير مكان نوك برج از آناليز سازه فوق بدست آمده است 
 با هم مقايسه شده اند. همانطور كه مشاهده 9 و 8، 7كه در شكل هاي 

مي شود، در صورت محاسبه ممان واژگوني، نيروي كل باد و تغيير مكان برج 
براي استاندارد ايران براي انواع مختلف زمين ثابت مي باشد. در صورتيكه در 

، ممان واژگوني، نيروي كل باد و تغيير مكان برج IEC و ASCEاستاندارد 
براي انواع مختلف زمين متفاوت مي باشد. 

 ASCE و IEC- فشار باد روي برج براساس استاندارد ايران، 7جدول 

استاندارد ) 2mNفشار باد (

ايران  5304
8/980 = 40P

2
P × 613/0 ASCE 

6/480 = 28P

2
P × 613/0 IEC 

 
 و IEC براي سه استاندارد ايران،  LS2-3- مقايسه ممان واژگوني برج 7شكل 

ASCE 
 

 
 IEC براي سه استاندارد ايران،  LS2-3- مقايسه نيروي باد روي برج 8شكل 

 ASCEو 
 

 
 و IEC براي سه استاندارد ايران،  LS2-3- مقايسه تغيير مكان برج 9 شكل 

ASCE 

 بارگذاري برج آويزي .3.4

 با آرايش ارتفاعي  LS2-3برج آويزي دو مداره بارگذاري 
body10+leg9  توسط نرم افزارPLS-CAD با هادي كنري و سيم محافظ 

OPGW13.5 سال براي سه استاندارد ايران، 50 متر و دوره بازگشت 400 و اسپن 

ASCE و IEC  نوع منطقه، دوره 8در منطقه مسطح انجام شده است. در جدول ،
بازگشت و ضريب اضافه بار به منظور انجام بارگذاري براي هر يك از استاندارد ها 

 مي باشد.  9، بصورت جدول LS2-3ذكر شده است. نتايج بارگذاري برج 

- مشخصات منطقه، دوره بازگشت و ضريب اضافه بار براي استاندارد 8جدول 

 ASCE و IECايران، 

استاندارد منطقه دوره بازگشت (سال) ضريب اضافه بار 

 ايران- -  1/1
1 50 C ASCE 
1 50 B IEC 

 استاندارد فوق برج 3پس از تهيه جداول بارگذاري در شرايط يكسان از 
LS2-3 در نرم افزار PLS-Tower به صورت جداگانه بارگذاري انجام شد 

 اوزان تك خطي برج به ترتيب ASCE و IECكه برساس استاندارد ايران، 
آيد. براساس استاندارد ايران، وزن  بدست مي736/62 و 708/64، 006/74
 بيشتر بدست آمده است. ASCE و IEC نسبت به استاندارد LS2-3برج 
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، ASCE نسبت به استاندارد IECهمچنين وزن برج براساس استاندارد 
 درصد بيشتر مي باشد. در نتيجه محاسبات بارگذاري برج هاي خطوط 14/3

 منجر به كاهش وزن برج و كاهش ASCEانتقال براساس استاندارد 
هزينه هاي مربوط به احداث برج هاي خطوط انتقال خواهد شد.  

 LS2-3- نتايج بارگذاري برج 9جدول 

هادي هادي 

نيرو 
(نيوتن) 

نوع بارگذاري 
استاندار

د 
 فاز

 1 2 3 شيلد
6 5 4 

عمودي  2299 7608 7608 7608

باد شديد 
m/s 40 V= 

ايران 
 

 عرضي 5186 12777 12777 12777
 طولي 0 0 0 0

2mN 5834 فشار باد روي برج = 
عمودي  10282 19971 19971 19971

يخ سنگين 
mm 20 t= 

 عرضي 0 0 0 0
 طولي 0 0 0 0

عمودي  2090 6916 6915 6915
باد شديد 

m/s 40 V= 
 

ASCE 

 عرضي 4274 10266 10012 9724
 طولي 0 0 0 0

2mN 8/980فشار باد روي برج =  
عمودي  11621 20855 20571 20248

يخ سنگين 
mm 20 t= 

 عرضي 0 0 0 0
 طولي 0 0 0 0

عمودي  2090 6917 6917 6916

باد شديد 
m/s 28 V= 

 
IEC 

 عرضي 5362 12291 12634 12300
 طولي 0 0 0 0

2mN 8/480 فشار باد روي برج = 
عمودي  9602 19771 19771 19771

يخ سنگين 
mm 20 t= 

 عرضي 0 0 0 0
 طولي 0 0 0 0

 نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات .4

در اين مقاله به مقايسه عملكرد پارامترهاي آب و هوايي در استاندارد 
 پرداخته شده است. پارامترهاي آب و ASCE 74 و IEC 60826ايران، 

هوايي يكي از نيازهاي اساسي در طراحي خطوط انتقال نيرو مي باشند، هر 
چه اين پارامترها در محاسبات طراحي به اعداد واقعي در محل نزديكتر 
باشند، خطوط انتقال طراحي شده از قابليت اطمينان باالتري برخوردار 

هستند. در اين مقاله، فشار باد و وزن يخ در شرايط يكسان براساس 
استانداردهاي فوق محاسبه شده و با يكديگر مقايسه شده اند. نتايج بدست 

، براي محاسبه بارهاي IEC و ASCEآمده نشان مي دهد كه استانداردهاي 
آب و هوايي، ارتفاع هادي از سطح زمين، نوع زمين احداث خطوط انتقال و 
طول اسپن خطوط كه از جمله پارامترهاي اساسي در محاسبه بارهاي آب و 
هوايي هستند را در نظر مي گيرند در صورتي كه براي محاسبه بارهاي آب و 

هوايي براساس استاندارد ايران اين گونه پارامترها تاثيرگذار نيستند.. در 
 درصد نسبت به استاندارد ASCE ،1/6مجموع شرايط وزن يخ در استاندارد 

IEC درصد نسبت به استاندارد ايران افزايش يافته است. در صورتي كه 14 و 
 بيشتر ASCE درصد نسبت به استاندارد IEC ،25فشار باد در استاندارد 

 230 و 132، 63مي باشد. همچنين براي برج هاي با سطوح ولتاژ پايين (
 14كيلوولت) اوزان تك خطي برج هاي براساس بارگذاري استاندارد ايران 

درصد بيشتر از اوران تك خطي برج هاي براساس بارگذاري استانداردهاي 
ASCE و IEC ساله مي باشد كه مي توان نتيجه گرفت 50، در دوره بازگشت 

در صورت استفاده از استاندارد ايران در اين سطوح ولتاژ هزينه برج و 
 درصد از هزينه كل خريد و احداث خط را 40فونداسيون كه در حدود 

شامل مي شود، افزايش مي يابد.  
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