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  مقدمه ناشر
  

رات  ی ا انط  ان  با ری د ی  ه  تاب ؤ ی ی    ت عا د  با  وا ت   ا
ه د. وا ش د کان پو د ا ور را   ی  ی و عل ه    ی  روز جا

ی  غ دید  ت  ان،یک  ان  با ی تاب د   وعل
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

هايي  گام و آموزشيارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي 
  هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده داريم، مؤثر واقع شويم.

توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت  سرعتگستردگي علوم و
نياز به منابع مختلف از جمله كتاب  ،اساسي چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه

برجسته رساني، بيش از پيش  ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديميرا به 
  نموده است.

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري اساتيد، مؤلفان، 
 تالش نموده   عه در زمينه هاي گوناگون و مورد نياز جام محققان و مترجمان، متخصصان، پژوهشگران

اسب در اختيار عالقمندان قرار براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و با كيفيت من
  د.ده

نشر ديباگران   درما همكاران تالش  است كه با "رضا بابايي آقاي جناب" تأليف داريد دست كتابي كه در
  شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم. وگشته تهران منتشر

  ما باشيد راهنمايبا نظرات خود مشوق و 
با ارائه نظرات و پيشنهادات وخواسته هاي خود،به ما كمك كنيد تا بهتر و دقيق تر در جهت رفع 
نيازهاي علمي و آموزشي كشورمان قدم برداريم.براي رساندن پيام هايتان به ما از رسانه هاي ديباگران 

ناسنامه تهران شامل سايتهاي فروشگاهي و صفحه اينستاگرام و شماره هاي تماس كه در صفحه ش
  كتاب آمده استفاده نماييد.   

  مدير انتشارات  
  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران
dibagaran@mftplus.com 
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  مقدمه مولف
  

 يها سازه انواع است قادر افزار نرم نیا اشد،ب یم یمحاسبات افزار نرم کی Robot Structure زاراف نرم
 ؛اشدب می ماکرو صورت به یمحاسبات جامع افزار نرم کی افزار نرم نیا .دینما یطراح و لیتحل را یعمران

 صورت به که آباکوس مانند نه ؛ندک می یطراح و لیتحل را پروژه کل Sap مثل يافزار نرم مانند یعنی
 گفت بتوان أتجر به دیشا. دینما لیتحل را المان کی ای و پروژه کی از یبخش فقط و بوده کرویم

  .دینباش آن یطراح و لیتحل به قادر افزار نرم نیا در که شود ینم افتی ییها سازه
 ادامه در که است، ها سازه انواع شامل ؛اشدب می یطراح و لیتحل لبقا افزار نرم نیا در که ییها سازه
  .است دهیگرد یمعرف آن رکاربردپ موارد

 در افزار نرم فرض شیپ اتصاالت البته آن، اتصاالت همراه به یشکل هر با يفوالد يها ساختمان انواع -
 .ییاروپا عمدتاً يها نامه نییآ قالب

 در لگردهایم شیآرا یطراح و کنترل به قادر یحت افزار نرم نیا. یشکل هر با یبتن يها ساختمان انواع -
 ؛لگردهایم شیآرا ستون و ریت به مربوط يلگردهایم بحث در چنین . هماشدب می ... و ستون و ریت مقاطع
 ها آن خم نوع و ژهیو يگذارلگردیم خصوص در ها خاموت شیآرا لگرد،یم خم و قطع محل تعداد، شامل

 ستوفریل همراه به کامل اتیجزئ با نقشه کی ستون و ریت مقطع هر از است قادر و ندک می چک را...  و
 .دینما ارائه

 و يبعددو يخرپاها انواع دیقادر شما افزار نرم نیا در. مختلف اشکال با ییخرپا يها سازه انواع -
 يها شکل با خرپاها انواع از ییها کتابخانه يدارا افزار نرم نیا خود. دیینما یطراح و لیتحل را يبعد سه

 .است کارآمد اریبس خرپاها يساز مدل در که ،اشدب می مختلف
 . ... و یصنعت يها سالن ،ها سوله مانند ؛یصنعت يها  هساز انواع -
 که ییها سازه و رو سواره يها پل مانند ؛ذاردگ می اثر آن يرو متحرك يبارها که ییها سازه انواع -

 .اشندب می لیجرثق به مربوط يبارها يدارا
 يربارگذا و يساز مدل افزار نرم نیا در. شکل یمنحن و صاف مخازن مانند ؛يا پوسته يها ساز انواع -

 .ردیگ می صورت یآسان به ییسازها نیچن
 .اشدب می تیاهم يدارا ها آن در ضخامت که ییها ه ساز و سدها مانند ؛یحجم يها سازه انواع -
 پروژه کی سازه دیهست قادر شما افزار نرم نیا در. ها ونیفونداس و ها کف مانند ؛یسطح يها المان انواع -
 .دیینما یطراح و لیتحل را آن سپس و نموده يساز مدل ونیفونداس همراه به را
 مجزا، صورته ب را يفوالد اتصال کی دیقادر شما افزار نرم نیا در. منفرد صورته ب اتصاالت یطراح -

 .دیینما یطراح و لیتحل آن سازه يساز مدل بدون

 افزار نرم نیا در وانت می را يا سازه نوع هر باًیتقر شد، داد حیوضت باال يها قسمت در که طور همان
 نیا در که یماتیتنظ. اشدب می یمحاسبات يهاافزار نرم سرآمد مورد نیا در و نمود یطراح و لیتحل
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 1 پروژه     

 افزار نرم نیا در یماتیتنظ و اتیجزئ. است اتیجزئ با و مفصل اریبس دارد وجود تمیآ هر يبرا افزار نرم
 ای گرید یمحاسبات يهاافزار نرم در که ،دارد وجود یطراح و لیتحل و يبارگذار و يساز مدل خصوص در

  .باشد ینم Robot Structure افزار نرم با سهیمقا قابل رددا وجود هم اگر ای و ندارد وجود
   .است شده ارائه افزار نرم نیا در ماتیتنظ نیا از مورد چند مهااد در
 مقاطع انواع دیوانت می شما. اشدب می استفاده قابل ... و یچوب ،یبتن ،يفوالد مقاطع انواع افزار نرم نیا در

 Load پروژه در را مختلف يکشورها يها استاندارد اساس براشتال  جداول با مطابق استاندارد يفوالد
 مقاطع تا گرفته تک مقاطع از مختلف اشکال با یکارگاه مقاطع انواع دیوانت می شما نیهمچن ،نمایید
 افزار نرم در را نظر مورد مقطع شکل دیوانت می شما یحت. دیبساز پروژه در را ریمتغ و یبیصل ای و دوبل
Cad افزار نرم در سپس و میترس Robot Structure دیینما استفاده آن از. 

 دمانیچ و شیآرا دیقادر شما ،شد گفته قبالً که طور همان ،یبتن يها ساختمان خصوص در -
 و لگردیم خم و قطع و آن خم لگرد،یم شکل به مربوط اتیجزئ مانند را ها ستون و رهایت يگذارلگردیم
 .دیمان می کنترل را شیآرا نیا افزار نرم سپس و اعمال را ها خاموت به مربوط ژهیو يلگردگذاریم
 واندت می دهیچیپ يها سازه از ياریبس در که اشدب می باد تونل صورت به بار اعمال به قادر افزار نرم نیا -

 .گردد استفاده
 .اشدب می ییاروپا يها نامه نییآ اساس بر عمدتاً يفوالد اتصاالت یطراح به قادر افزار نرم نیا -
 واندت می کشورها از ياریبس در که ،اشدب می یچوب يها سازه یطراح و لیتحل به قادر افزار نرم نیا -

 .ردیگ قرار استفاده مورد
 یخطریغو  راگریم ،یاصطکاک ،يفنر صلب، صورته ب ها گاه هیتک انواع اعمال به قادر افزار نرم نیا در -

 .ندارد وجود گرید يهاافزار نرم در که ،دیاشب می
 يها کرنش و تنش لیقب از) ستون و ریت مانند( ها المان یداخل يها روین محاسبه به قادر افزار نرم نیا -

 .اشدب می یداخل
 

 افزار نرم نسخه  
 يها نسخه شما اگر البته. ودش می داده آموزش Robot Structure 2022 نسخه یآموزش کتاب نیا در
 رایز ؛دیآ یم شما کار به باز کتاب نیا مطالب د،یکن نصب خود ستمیس يرو هم را افزار نرم نیا تر نییپا

 تر نییپا نسخه اگر البته .است نکرده يرییتغ یقبل يها نسخه به نسبت نسخه نیا در ها فرمان چندان
Robot داخل يها نیتمر دیتوان ینم ،دیباش داشته را DVD ؛دیینما باز خود ستمیس يرو را کتاب همراه 
  .دیینما نصب خود ستمیس يرو را Robot Structure 2022 نسخه رددگ می شنهادیپ بنابراین

 گرید يهاافزار نرم نصب ماننده آن نصب اشد،ب می Autodesk شرکت محصول افزار نرم نیا که ییآنجا از
 يساز فعال و افزار نرم نصب مراحل افزار نرم نیا يها پک داخل معموالً. اشدب می Cad ثلم ؛شرکت نیا

  .است شده داده حیتوض آن
  




