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بزًاهِ بایذ  است. ای صفحِ بزًَلی-ی هذل اٍیلز بز پایِ ی تیز ای بزای تحلیل یک ساسُ ی رایاًِ ّذف اس اًجام ایي پزٍصُ، تذٍیي یک بزًاهِ

ّای خَاستِ ضذُ را هحاسبِ کٌذ ٍ ًوایص دّذ.  بٌذی، ضزایط هزسی ٍ بارگذاری را دریافت ٍ پس اس تحلیل، خزٍجی اطالعات ٍرٍدی هزبَط بِ ضبکِ

 د.تذٍیي ضَّای سیز  فزض ی بز پایِ بزًاهِّا در قالب یک فایل بِ بزًاهِ دادُ ضًَذ. السم است  بْتز است ٍرٍدی

 ای ٍ هستقین است. صفحِ ،ی تیز ساسُ ضَد فزض هی (1)

 ای تطکیل ضذُ است. گزُ بزًَلی دٍ-ّای تیز اٍیلز ضبکِ اس جشء (2)

 ّا باضذ. چٌیي ًیزٍی هتوزکش ٍ گطتاٍر هتوزکش در گزُ صَرت ًیزٍی گستزدُ ٍ ّن تَاًذ بِ بارگذاری هی (3)

ّای  ی جشء تی خوطی ٍ ضذت ًیزٍی گستزدُفضَد. اها س هی ، ثابت فزض  ی ّز جشء،  ، ٍ ضذت ًیزٍی گستزدُ در هحذٍدُ  تی خوطی، فس (4)

 تَاًذ با یکذیگز هتفاٍت باضذ. هختلف هی

 .ضکل سیز( در  ی  ًقطِ )هاًٌذ ی تیز ٍجَد داضتِ باضذ ساسُ ی ضَد یک یا چٌذ اتصال هفصلی در هیاًِ فزض هی (5)

 ضزح سیز است. ّای هَرد ًظز بِ خزٍجی

 .ساسُ ّای آسادی بزدار درجِ (1)

 گاّی. ّای تکیِ ٍاکٌصبزدار  (2)

 ی تیز. ی ساسُ یافتِ رسن هٌحٌی تغییزضکل (3)

 .ی تیز ًوَدار گطتاٍر خوطی ٍ ًیزٍی بزضی در اهتذاد ساسُ رسن (4)

 .ی تیز رسن ًوَدار تٌص هحَری بیطیٌِ ٍ کزًص هحَری بیطیٌِ در اهتذاد ساسُ (5)

ارائِ ضَد. گشارش بز اساس قالبی هطابِ  ّای بزًاهِ فایل ٍ گشارش ّوزاُ یک لَح فطزدُ ضاهل فایل صَرت یک گشارش بِ السم است پزٍصُ بِ

ّای هٌاسب  ًاهِ، فْزست ٍ بخص ی ًخست پایاى هطابِ صفحِی ًخست،  عبارت دیگز گشارش بایذ ضاهل صفحِ ًاهِ تذٍیي ضَد. بِ ی پایاى ًاهِ ضیَُ

زح ساختار ی هَرد بزرسی، ض بٌذی اجشای هحذٍد بزای هسألِ اساسی ٍ فزهَل ّای تَاًٌذ ضاهل هقذهِ، هزٍر کَتاُ بز رابطِ ّای گشارش هی بخصباضذ. 

 ی خزٍجی بزًاهِ باضذ. هثال ٍ ًتیجِ چٌذصَرت ضزح هتغیزّای هْن در بزًاهِ ٍ در ًْایت بخطی ضاهل  بزًاهِ ٍ در صَرت لشٍم

 
   

  

         

     

      


