
 

 

 مهندسی سازه رایگانهای بهترین اپلیکشن

 

 همهندسی ساز های. هر روزه اپلیکیشنافزایش یافته استهای موبایل به طور چشمگیری اپلیکشندر حال حاضر استفاده از 

 App Storeآسانی از طریق های مهندسی سازه به اپلیکیشنشوند. این زیادی در هر دو زمینه طراحی و ساخت و ساز تهیه می
ل و طراحی ها برای تحلیقابل دانلود بوده و به راحتی و در هر مکانی بر روی دستگاه موبایل قابل استفاده هستند. این اپلیکیشن

بنابراین  ؛باشند یا خیریا اعضا یا اتصاالت کافی میکنند که آکنند و به سرعت مشخص میمحاسبات سریعی را فراهم می ،ایسازه

 بخشند.ساخت را سرعت میای و طراحی سازهروش گیری در مورد تصمیم

              در .به وجود آمده است های مهندسی سازه، بازار بسیار بزرگی برای اپلیکیشنهااین اپلیکشن فواید بسیار زیاد به دلیل

App Storeو حال  ذشتهگیا به نظرات کاربران  بایدبرای مهندسی سازه قابل دانلود هستند. شما های موبایل متنوعی ، اپلیکیشن

 واری است.فرآیند دشبنابراین، انتخاب اپلیکیشن مناسب ؛ ها را دانلود کرده و خودتان بررسی نماییداعتماد کنید و یا آننرم افزار 

ها در دسته نجز بهتریهایی را که فکر کردیم ی از اپلیکیشنایم و فهرستهای مهندسی سازه مختلفی را بررسی کردهما اپلیکیشن

 ها بر اساس معیارهای زیر انتخاب شدند:ارائه نمودیم. این اپلیکیشنمهندسی سازه هستند، 

 کیفیت 

 بودن پسند کاربر 

 ها تا رسیدن به نتیجهن روند کاری واضح برای نمایش گامداشت 

شناسی مهندسی خودتان وابسته است هایی وجود دارند. این به وظیفههای موبایل، محدودیتافزارها و اپلیکیشنل تمامی نرممث

 که چک کنید آیا نتایج معتبر هستند یا خیر.

 



 

 

 داده خروجی داده ورودی شرح اپلیکیشن اپلیکیشن

Bearing Load 
Free 

رای ب طراحیو این اپلیکیشن برای ظرفیت باربری مجاز 

 های کم عمق طراحی شده استپی

  ،نوع خاک )رسی، سیلتی، شن

ماسه یکنواخت، ماسه خوب دانه 

 بندی شده(

  پارامترهای خاک )وزن مخصوص

خاک، تراکم خاک، زاویه 

اصطکاک، وزن مخصوص مصالح 

 خاک ریزی در صورت نیاز(

 زهکشی شده یا نشده 

 )نوع پی )پی منفرد یا گسترده 

 ابعاد پی 

 بری مجازرظرفیت با 

 نیروهای طراحی 

 

Beam Design  رام ، لنگر، برش، دیاگمکان ییرتغاین اپلیکیشن مقادیر

 کندمحاسبه میتیر فوالدی را  یهاالعملعکسنرمال و 

 هاموقعیت اعضا، ستون و مفصل 

 گاهیشرایط تکیه 

  ،بارهای وارده )بارهای متمرکز

 لنگرها، بارهای گسترده(

 نوع بار وارده 

 ترکیبات بار 

 ( مشخصات مادیE ،yf ،Y) 

  مشخصات هندسی {ابعاد یا{

، سطح اینرسی ممانمقطع فوالد )

 مقطع فوالد و غیره(

 هاموقعیت اعضا و گره 

 یهامکان ییرتغ 

 افقی، قائم و ترکیبی

 هادوران 

  نیروهای داخلی و

ها )لنگر، برش و تنش

 (هاالعملعکس

 ماتریس سختی 

RCC Slab 
Design 

این اپلیکیشن برای تعیین ابعاد آرماتورهای مورد نیاز و 

 فواصل آن برای دال بتن مسلح طراحی شده است.

 ویژگی اضافه:

شامل یک نمودار بهینه سازی برای ضخامت دال نسبت 

میلی  120به آرماتور وقتی که ضخامت دال کمتر از 

 متر باشد

 ضخامت 

 بارهای وارده 

 طول دهانه 

 نوع دال )پنل داخلی 

ها در وقتی که تمامی دال

تمامی جهات دارای تکیه 

ها پیوسته گاه هستند، لبه

 یا ناپیوسته(

  بتن و نوع آرماتور و

 هاخصوصیات آن

 ابعاد آرماتور 

فاصل مرکز به مرکز 

 آرماتورها

 کنترل خیز دال

لیستوفر )شامل وزن تیر 

 و شکل تیر(

 

RC Analysis 
ULS Circular 

Section demo 

ای شکل بر اییرهدان اپلیکیشن برای مقاطع بتنی ای

کنترل لنگر خمشی، با یا بدون نیروی محوری تحت 

 NTCنامه حالت طراحی حدی. این اپلیکیشن از آیین

کند. این اپلیکیشن استفاده می Eurocode 2و  2008

سانتی متر و تعداد  50با قطر  اییرهداتنها برای مقاطع 

 بل استفاده است.آرماتورهای محدود قا

 مالحظات:

 چشم پوشی از مقاومت کششی بتن 

 .چسبندگی بین فوالد و بتن به صورت کامل است 

  0.0035بیشینه کرنش در دورترین تار فشاری برابر 

 نیرو وارده در کشش و فشار و 

 لنگر خمشی داخلی

 قطر آرماتور 

 تعداد آرماتورها 

  فاصله بین مرکز آرماتور با سطح

برابر است با کاور بتن به  ”C“بتن 

مقطع  مؤثرعالوه نصف ارتفاع 

(Cover+d/2) 

 yF  مقاومت مشخصه تسلیم

 آرماتور

  ظرفیت خمشی

 مقطع

  نسبت لنگر طراحی

 به ظرفیت خمشی

 عمق تار خنثی 

  مقادیرE 

  نمودار تداخلیM-N 

 

 



 

 

 آرماتور و مصالح متقارنی داردمقطع عرضی هندسه ، 

  شوندمیمرکز جرم وارد نیروها و لنگرها در. 

 cF  مقاومت فشاری بتن نمونه

 مکعبی

AISC/ANSI 

360 
این اپلیکیشن برای طراحی اعضای فوالدی بر اساس 

)روش تنش مجاز یا  AISC/ANSI 360-10نامه آیین

طراحی عملکردی(. هرچند، مقاطع فوالدی مختلفی از 

یر شود اما مقاطع جدید تکشورهای مخالف را شامل می

 Iمقاطع قابل تعریف هستند. این مقاطع فوالدی شامل 

 .باشندشکل، ناودانی، قوطی، مقاطع توخالی و غیره می

 yF  مقاومت مشخصه تسلیم

 آرماتور

  مقادیرCb ،Cmx  وCmy 

 KLx  وKLy 

 نیروها و لنگرهای وارده 

  ،نیروهای وارده

 هالنگرها و برش

  ظرفیت خمشی یا

 برشی

 نترل الغریک 

 خصوصیات مقطع 

 کنترل کشش 

  کنترل فشار )شامل

 تنش محور جان(

  کنترل محوری

)شامل پیچش 

 خمشی(

 کنترل برش 

  کمانش موضعی در

کنترل انحنا )فشرده 

، فشرده یرغیا 

بال،  b/tنسبت 

 جان( h/tنسبت 

 

Section Calc 
این اپلیکیشن خصوصیات مقطع را بر اساس نوع مقطع 

 .نمایدیمخصوصیات مشخص ارائه با ابعاد و 

  ،انواع مختلف مقاطع )مستطیلی

شکل،  Tمقاطع توخالی، مقطع 

، دایره اییرهداشکل،  Lمقطع 

و  Iها، مقطع توخالی، ناودانی

 شکل( Zمقطع 

 ابعاد مقطع 

 

  مساحت مقطع

 عرضی

 اینرسی ممان 

  حول محورxc  وyc 

و  Ixc)به ترتیب 

Iyc) 

  ممان اینرسی

 Jzc، قطبی

  مرکز جرم از

 y (cxو  xمحورهای 

 (cyو 

 ژیراسیون  عشعا

، xcحول محورهای 

yc  وzc  به ترتیب(

Kxc ،Kyc  وrzc) 

  مدول االستیک

مقطع حول محور 

xc  وyc (Sx  وSy) 
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