
 

 

 تحلیل سازه چیست؟

بر روی یک سازه، ساختمان یا یک شیء است. تحلیل سازه از اهمیت  نیروهاتحلیل سازه، فرآیند محاسبه و تعیین اثرات بارها و 

برخوردار است.  هاآنبار و اثرات بارها بر روی طرح مهندسی  مسیرهایزیادی برای مهندسین طراح سازه جهت شناخت کامل 

 هاآنمقاومت  همچنین و تأسیساتایمنی استفاده از یک سازه یا  تا دهدمیتحلیل سازه به مهندسین و طراحان این امکان را 

طراحی، ارزیابی یا پس از  تحلیل سازه را در طی توانمیجهت استفاده تحت اثر بارهای اعمالی برآورد شده را تضمین کنند. 

 مصالح استفاده شده، هندسه سازه و بارهای اعمالی است.شامل به طوری کلی  فرآیند این که ساخت انجام داد

 انواع تحلیل سازه

مهندس مورد استفاده یک مختلفی وجود دارند که جهت انجام تحلیل سازه با توجه به میزان دقت مورد نیاز توسط  هایروش 

 زیر تعریف کرد: هایروشتحلیل سازه را به صورت یکی از  توانمی. گیرندمیقرار 

 محاسبات دستی -1

ساده به شمار  هایسازهی ساده بر روی نیروهاحاسبات ساده دستی به عنوان یک راه سریع و ساده جهت ارزیابی اثرات م

دسته  . اینشودمیه از محاسبات دستی انجام اد. به طور مثال، محاسبه لنگر خمشی بر روی یک تیر افقی با استفآیندمی

ازه راحی سط برای ندسانی که قصد صرف ساعات طوالنیاجرایی استاندارد برای مه رویکردهایبه عنوان پوش  از محاسبات

 .شودمی، محسوب باشندمی کندمییی که یک تیر ناشی از بارهای اعمالی تحمل نیروهارا نداشته و مایل به دانستن 

 محدود المان آنالیز -2

متغیر مانند  حل مسائل پیچیده که دارای تعداد زیادی ( به عنوان یک روش عددی پیچیده جهتFEA)المان محدود  نالیزآ

و در عین حال  تردقیق. این روش، یک روش شودمیشرایط مرزی، بارهای اعمالی و شرایط تکیه گاهی است، محسوب 

 . شودمیجهت تحلیل سازه محسوب  از محاسبات دستی ترپیچیدهبسیار 

 



 

 

که به صورت جزئی برای انجام برآورد  شودمی)المان( تقسیم  ترکوچک هایقسمت، سازه به FEAروش انجام در طی 

در برگیرنده  FEA. اجرای این فرآیند بسیار دشوار و زمان بر است. یک مدل باشندمیجواب قابل بررسی و ارزیابی  تردقیق

. این روش به گرددمیشدن انجام محاسبات توسط انسان  غیرممکنهزاران درایه ماتریسی است که این موضوع موجب 

حلیل ت افزارهایعنوان یک روش بسیار قدرتمند و دقیق در تحلیل سازه محسوب شده و به عنوان سنگ بنای بسیاری از نرم 

 .آیدمیسازه به شمار 

 سازه نرم افزار تحلیل -3

بدون انجام محاسبات  FEAتحلیل سازه وجود دارند که قادر به اجرای محاسبات دقیق  افزارهایعداد قابل توجهی از نرم ت

که به  شودمیمحسوب  افزارهابه عنوان یکی از این نرم  SkyCiv Structural. باشندمیدستی دشوار و فرآیندی پیچیده 

ش . این روکندمیو بارهای گسترده را بر روی یک سازه یا طرح فراهم  لنگرها، اینقطهکاربران امکان ارزیابی اثرات بارهای 

ی از . برخآیدمیروش جهت ارزیابی یک سازه با دقت باال و زمان محاسباتی کم به شمار  ترینبهینهو  ترینرایجبه عنوان 

در پی از بین  SkyCiv است. با این حال هاآنگران بودن  استاندارد، در دسترس نبودن و یا افزارهایموانع استفاده از نرم 

با ارائه یک نرم افزار تحلیل سازه ارزان در یک پلتفرم آنالین و آماده جهت استفاده در هر نوع  هامحدودیتبردن این 

 است.در هر زمان و کامپیوتر 

 مترجم: امیر رضا بخشی

 منبع:

https://skyciv.com/education/what-is-structural-analysis 
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