
 

 

 Casio Algabraنرم افزار های محاسبات ویژه ماشین حساب 
 

ای، قابلیت ّای یک هاشي حساب حرفِتریي قابلیتاهرٍزُ یکی از هْوتریي ٍ کاربردی

تَاًذ از آى برًاهِ ریسی یا برًاهِ ًَیسی آى است کِ ّر کاربر درخَر ًیاز ٍ حرفِ خَد هی

استفادُ کٌذ. استفادُ از ایي قابلیت عالٍُ بر باال بردى چشن گیر سرعت کار، دقت را ًیس 

ای ًَشتِ شذُ باشذ، برد بِ طَری کِ  اگر برًاهِ تَسط برًاهِ ًَیس حرفِبسیار باال هی

 Iتیرّای  برای ًوًَِ ًرم افسار هحاسبِ هربَط بِ باشذ.ال اشتباُ در حذ صفر هیاحتو

  گردد. شکل( در اداهِ هعرفی هی Tٍ ) شکل
 

ٍجَد دارًذ ٍ تَسعِ دٌّذگاى ًرم افسار  یهتعذد یسیبرًاهِ ًَ یدر حال حاضر زباى ّا

طرفی ًیس در از  دٌّذ.یخَد را تَسعِ ه یّااز آًْا برًاهِ یریدر سراسر جْاى با بْرُ گ

ّای هٌْذسی، استفادُ از ایي قابلیت )برًاهِ ًَیسی( پیش ًسل جذیذ هاشیي حساب

از آى استفادُ  بطَر تخصصیدرخَر ًیاز ٍ حرفِ خَد بتَاًذ ّر کاربر بیٌی شذُ است تا 

ّای ًظام هٌْذسی طَر تخصصی بِ آزهَىب ،ّاجْت آشٌایی بیشتر با ایي ًرم افسار .ًوایذ

 پرداختِ خَاّذ شذ.در ایي زهیٌِ رکر هثال کاربردی  عوراى ٍ

 

 مسایای استفادٌ از ایه ورم افسارَا:. 1
 

 سرعت بسیار باالی اوجام محاسبات در مقایسٍ با محاسبات دستی 1-1

دقت بسیار باالی محاسبات در مقایسٍ با محاسبات دستی )خطای محاسباتی در  1-2

 حد صفر(

 ای وامٍآئیهکىترل پاسخ بدست آمدٌ با ضًابط ي محديدیت َای  1-3

1-4 Verify  کردن وتایج بدست آمدٌ از ماشیه حساب با ورم افسارَای معتبر جُت

 حصًل اطمیىان از وحًٌ درست کارکرد ورم افسار

 

 



 

 

 چىد ومًوٍ از ورم افسارَای تُیٍ شدٌ:. 2
 

 ورم افسار طراحی خمشی تیر بته آرمٍ: 2-1
 

 :ي کىترل می شًود محاسبٍ ورم افسارایه  درکٍ مًاردی  2-1-1
  هقبدیر    ٍ   

    

      

      

     ٍ   ٍ     ٍ    

          ٍ         3-2-5-44-9بب درًظر گرفتي ضببطِ بٌذ 

 کٌترل ًیبز هقطغ بِ فَالد فطبری 

  در صَرت ًیبز بِ فَالد فطبری(    )ٍ    گسارش هقذار 

 بررسی جبری ضذى فَالد فطبری هقطغ 

 

 :ػوراى هحبسببت (  –)آزهَى ًظبم هٌْذسی  حل ًوًَِ سَال 2-4-2

 
 

 



 

 

 

 
 

   

 6ٍ  2،4جْت ٍرٍد دادُ ّبی هسئلِ ٍ هراحل  5ٍ  4،3در تصبٍیر فَق هراحل 

ثبًیِ اًجبم ضذُ است. 45هحبسببت فَق در  خرٍجی ّبی ًرم افسار هی ببضٌذ.  

 جْت دریبفت فیلن کَتبُ حل ایي سَال ایٌجب کلیک ًوبییذ.

 

 :تحت خمش تیر بته آرمٍ آوالیسورم افسار  2-2
 

 مًاردی کٍ در ایه ورم افسار محاسبٍ ي کىترل می شًود: 2-2-1
  هقبدیر    ٍ   

      

      

  ( ارتفبع بلَک فطبری ٍیتٌیa) 

  ( بب در ًظرگرفتي اثر فَالد فطبری درصَرت ٍجَد  )هحبسبِ ظرفیت خوطی هقطغ 

 فطبری هقطغ کططی ٍ بررسی جبری ضذى فَالد 

 کلیک ًوبییذ. ایٌجبجْت دریبفت فیلن کَتبُ در زهیٌِ ایي ًرم افسار 

http://persiacivil.persiangig.com/video/808/Sample03.zip/download
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 :شکل(  Tشکل )ي  Iمربًط بٍ تیرَای ورم افسار  2-3

 مًاردی کٍ در ایه ورم افسار محاسبٍ ي کىترل می شًود: 2-3-1
 سطح هقطغ کل 

 ( هرکس سطح االستیکX  ٍY) 

  ( ثببت پیچصj ) 

 ( ثببت تببیذگیCW) 

  ( هوبى ایٌرسی حَل هحَر خٌثیIx   ٍIy ) 

 ( ضؼبع شیراسیَىrx   ٍry ) 

  ( اسبس هقطغ االستیکsx
  ٍsx

  ٍs y
 ) 

  ( هرکس پالستیکX p
  ٍY p

 ) 

 ( اسبس هقطغ پالستیکZx   ٍZy ) 

  ضرایب ضکلK  

  ( هحبسبِ لٌگر االستیک ٍ پالستیکM y
x

  ٍM y
y

  ٍM p
x

  ٍM p
y

 ) 

  کٌترل فطردگی ببل ّب ٍ جبى ٍ کل هقطغ 

 ُای  کٌترل هقطغ بِ لحبظ فطردگی لرز 

  ( گسارش هَاردrt   ٍrts   ٍaw  ٍho  ٍLp  ٍLr ) 

  ِهحبسبFcr  

 ِهحبسب Mn 

  هحبسبِ ظرفیت برش ٍ گسارشKv  ،Cv  ،Vn در جْت هحَر قَی ٍ ضؼیف 

 

 کلیک ًوبییذ. ایٌجبٍ  ایٌجبکَتبُ در زهیٌِ ایي ًرم افسار  ّبیجْت دریبفت فیلن
 

آزهَى هحبسببت ًظبم از ًرم افسارّبی ًَضتِ ضذُ برای  کَچکی ًرم افسارّبی فَق تٌْب بخص

 ًیس تْیِ ضذُ است.بَدُ ٍ در هجوَػِ کلی، ًرم افسارّبی هربَط بِ سبیر درٍس هٌْذسی 

 ّبی کَتبُ تْیِ ضذُ را هطبّذُ فرهبییذ.آضٌبیی بیطتر بب ًحَُ ػولکرد ایي برًبهِ، فیلنجْت 

 ضذُ است. سبل سببقِ برًبهِ ًَیسی ( تْیِ  42بب بیص از فسار فَق تَسط هٌْذس حسبم ًرم ا

 اقذام فرهبییذ: سبیت زیر تَاًیذ از طرق جْت تْیِ ایي ًرم افسار، هی
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