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MITCalc       مجموعھ ای از محاسبات مکانیکی، صنعتی و فنی برای امور روزمره 
 برنامھ بطور قابل اعتماد، بدقت و مھمتر از ھمھ بسرعت شما را  مجموعھ این. باشد می

کند، بدون نیاز  می اجزإ ، یا محاسبھ یک نکتھ مھندسی راھنمایی و محاسبھطرح جھت 
  .بھ ھرگونھ تخصص  باال

 MITCalc  محاسبات کنترلی برای بسیاری ھم دربرگیرنده محاسبات طراحی و  ھم
ھا،  زنجیر، تیرھا، شفت تسمھ، چرخ چرخدنده، چرخ: از موارد پرمصرفی ھمانند

ھمچنین جداول . باشد ھا، و بسیاری دیگر می فنرھا، اتصاالت پیچی، اتصاالت شفت
محاسبات از .   وجود دارندای، و تصمیم گیری بسیاری برای مواد، جداول مقایسھ

  کنند و بر اساس استانداردھای ھر دو سیستم متریک و اینچی پشتیبانی می
 ANSI, ISO, BS, CSN and JISنمایند  عمل می.  

 شده است، کھ نھ تنھا ساختھ Microsoft Excelاین یک سیستم باز است کھ بر اساس 
مل بھم پیوستگی متقابل  شادھد بلکھ میھ توسط کاربر را عاجازه بھبود و توس

  .باشد محاسبات است کھ در توسعھ محاسبات پیچیده سفارشی منحصر بھ فرد می
  از قبیل کشی دوبعدی ھای نقشھ  تعامل تخصصی و ماھرانھ با بسیاری از سیستم

 )AutoCAD, AutoCAD LT, IntelliCAD, Ashlar Graphite, TurboCAD( سھ بعدیمدلسازی  و  
) Autodesk Inventor, SolidWorks( ھای   این امکان را بوجود آورده است کھ نقشھ

  .بعدی در چند ثانیھ بوجود آیند ھای سھ مربوطھ یا مدل
 برای ھرکدام از محاسبات یا مجموعھ کامل محصول قابل تھیھ OEM ضمنأ لیسانس

  .است
افزاری از طریق وب سایت  نسخھ قابل نصب و لیست قیمت این بستھ نرم

com.mitcalc.www شما این فرصت را دارید کھ تا سی . باشد  در دسترس می
  .روز از این نرم افزار بھ رایگان استفاده نمائید

CAD support    ھای مورد پشتیبانی      سیتم

2D CAD systems: ھای دوبعدی      سیستم  
 را CADقیم برای سیستمھای اصلی بیشتر محاسبات امکان خروجی مست

. فقط کافی است کھ سیستم و نمای مورد نظررا انتخاب نمائید. باشند دارامی
 ایجادبا مقیاس و الیھ بندی بر اساس سیستم مورد نظر مستقیمأ یک نقشھ 

  .گردد می
  : ھای مورد پشتیبانی در حال حاضر عبارتند از سیستم

DXF file, AutoCAD (12-2007), AutoCAD LT (95-2007), IntelliCAD, Ashlar Graphite, 
TurboCAD. 

  این  بانیز  را CADھای  توانید دیگرسیستم باشد، شما می میتم کامأل باز ساین سی
   .  نقشھ جدیدی را تعریف نمائیدمحاسبات ارتباط دھید و یا الگوی

3D CAD systems: ھای سھ بعدی    سیستم   
، کھ باشد میالحاقی قابل نصب وسط یک بخش ت بطور جداگانھ این امکان
 ارتباط بین اکسل و سیستم بعدی پارامتریک مربوطھ و ھای سھ شامل مدل

تواند شامل اجزإ جداگانھ و یا  یک مجموعھ مونتاژی می. باشد مورد نظر می
توانید یک  بھ طور مثال شما می . (sub-asseblies)گروھی از اجزأ باشد 

ای است و ابعاد  ھ را بوجود آورید، کھ کامأل رابطھتسم مجموعھ کامل چرخ
اجزإ درج شده در صورت ھرگونھ تغییری در پارامترھای محاسبات بھ طور 

  :ھای مورد پشتیبانی در حال حاضر عبارتند از سیستم. یابند خودکار تغییر می
- Autodesk Inventor versions: 5.3, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 , 10.0, 11.0 
- SolidWorks versions: 2001 Plus; 2003; 2004, 2005, 2006, 2007 
- Solid Edge versions: 15, 16, 17, 18 
- Pro/ENGINEER (Details: COGRAS spol. s r.o. –  www.cogras.cz ) 
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User interface     رابط کاربر  
ی  منطق بھ طورھر کاری. باشد  آن می"پایین -  بھ-باال" از الگویرند کھ مزیت اصلی آن ابھی دااغلب محاسبات رابط کاربری مش

بھ عبارت دیگر ساختار محاسبات درست طبق عادت شما با . گردد  مرحلھ ورود اطالعات شروع وبھ دریافت جواب ختم میاز
     :افزار عبارتند از ھای نرم  دیگر برتری.باشد ماشین حساب و کاغذ می

  . [1]شامل توصیھ ھا و راھنمایی برای مقادیر ورودی و خروجی" یادداشت خبره"سیستم  •
  .[2]پشتیبانی از سیستم متریک و اینچی  •
  .[3]نماید ) تخمین زدن(کھ چگونھ ضریب صحیح را تنظیم " داند می" محاسبھ -توصیھ مقادیر •
 ). در یک جدول(  خواھد شد محاسبھ پارامترھا بالفاصلھ منجر بھ محاسبھ مجدد تمامدرھر تغییر •
 حداقل اساسھا را بر حل ای از راه ت، کھ مجموعھسا در دسترس"  خودکارو محاسبھطرح "براای اغلب محاسبات حالت  •

  .[4]  آورده استفراھم ) ، ابعادضریب اطمیناناز قبیل وزن،(اطالعات ورودی و بھینھ سازی پارامترھا 
 

 

Why MS Excel is used. .    اکسل استفاده شده است ازا چر  
 بھ بعد کاربرد آنھا بطور قابل آن زمان از گردد و  باز می(Visicalc – 1979) ھشتاد میالدی ھای جدولی بھ دھھ تاریخچھ ماشین حساب

ی بکارگرفتھ  اقتصادی، آمار و محاسبات مالھای ھا اغلب در زمینھ اگرچھ در ابتدا این ماشین حساب. ای توسعھ یافتھ است ھمالحظ
ھای  ای با این ماشین حساب  و تقریبا ھیچ کاربر فنی وجود ندارد کھ تجربھاند عمومی پیدا کرده  کم و بیش کاربردامروزهولی شد، 

ھای ویرایشی  تواناییفزار طیف وسیعی از امکانات و این نرم. ستھا بوضوح بھترین آن MicroSoft Excelبرنامھ . جدولی نداشتھ باشد
این امکانات . )فرم بندی جداول و غیرهیسی، و، زبان برنامھ نمحیطی کنترل عناصر (فراھم کرده است را  ی سازیو خصوص

  .بھمراه مزایای زیر اکسل را برای محاسبات مھندسی، صنعتی و فنی ایده آل کرده است
 .گانھ اکسل، میلیونھا کاربر، سکوی اجرایی چند درباره آگاھی عمومی  •
 .محیط استاندارد آن بھره بگیریم سازد کھ برای کاربرد خودمان از میکسل ما را قادر  ا–رابط کاربر  •
 .ش ویرایش کند یا توسعھ دھد خودتواند محاسبات را بر اساس نیازمندی و کاربرد می کاربر بسادگی –محیط باز  •
 راه حل مناسبی برای ورودی ئھ امکان ارا)حتی برای جداول جداگانھ(بھ ھم پیوستگی چندین محاسبھ  - محاسبات پیچیده •

 .کند  را فراھم میھای مختلط
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 .  با جداول اکسل کار کنندتوانند مستقیمأ می ) CAD  سیستمھای اغلبشامل (افزارھا   بسیاری از نرم- اشتراک داده ھا •
 .ددگر  انتقال آسان داده ھا، ارسال یک دفترچھ کاری باعث انتقال داده ھا و روالھا می– تبادل اطالعات  •
 . انتشار آسان نتایج در اینترنت و اصالح آسان گزارشھای چاپی–انتشار نتایج  •
 .و بسیاری مزایای دیگر....  •

Individual modules description          مختلفیھا  بخشحیتشر
 در دسترس افزار رم نو استانداردھای مورد استفاده، جداول و ابزارھا در مستندات جامع اطالعات کامل در مورد تمام محاسبات

بھ صورت  (.بوک مھندسی استفاده شوند توانند بھ عنوان یک ھند  و حتی میشوند میاین اطالعات ھمراه نرم افزارنصب . باشند می
   .شود می در ذیل شرح داده  از ھر محاسبھعات مختصریاطال )تست سی روزه قابل قابل استفاده است 

MITCalc – Beam      تیرھا

  . شده استدر نظر گرفتھ  نسبت بھ محور متقارن با مقطع و بار استاتیک بابھ انواع تیرھا،برای محاس
 .نوع تیر و بارگذاری با کنترل بصریآسان تعیین  •
 .محاسبھ مساحت و خصوصیات بیست نوع مقطع متفاوت •
 .ھا محسبھ عکس العمل تکیھ گاه •
 .حداکثر گشتاور خمشی، تنش و جابجایی تیر/محاسبھ حد اقل •
 .حاسبھ و نمایش گرافیکی ممان، تنش، خمش و زاویھ خمش تیر بارگذاری شدهم •
 DIN/ISO بر اساس  I, U, L, T و  ANSI/AISC براساس  W, S, C, Lوجدول مشخصات مقاطع شامل جداول مواد  •
 DIN 1025, 1026, 1028, 1029, 1024, AISC W, S, C, L, LU: ھای مورد استفادهد استاندار •

  

MITCalc – Shaft    ھا    شفت- محورھای دوار

  . شده استایجاد) ھا شفت( کنترل جامع استحکام محورھای دوار  ھندسی وو محاسبھطرح بھ منظور 
 .تعریف آسان شفت ھا حتی بصورت توخالی •
 .امکاناتی برای تعیین گلویی، تورفتگی، شیار و محاسبھ ضریب تمرکز تنش مربوطھ •
 .)ییفضا( بارھای سھ بعدی آسان یینتع •
 .محاسبھ عکس العمل، کورس نیروھا، ممان، تنش، خمش و زاویھ خمش شفت وغیره •
 .محاسبھ سرعت بحرانی و ضریب اطمینان •
 .2D & 3D CADپشتیبانی از سیستمھای  •
تخراج اس AGMA, ISO,DIN, BS تخصصی و استانداردھای  ھای مقالھ کھ ازباشد می ییھا الگوریتم و داده ھا، روال ھا مبنی براتمحاسب
  . شده اند

  (DIN 743): ھای مورد استفادهداستاندار
 

MITCalc – Profiles    مقاطع  
 خصوصیات جرم اجسامی یاوشوند  میایجاداین محاسبھ خصوصیات سطح مقطع پروفایلھایی کھ در یک ویرایشگر گرافیکی ساده 

  .آورد بدست می ،آیند را کھ از اکسترود و یا دوران مقاطع بھ دست می
 . سادهگرافیکی ویرایشگر یک یجاد پروفیل توسط ا •
 .گذرند  برای محورھای اصلی کھ از مرکزثقل می(Ix, Sx)محاسبھ مشخصات سطح  •
 .نموداررسم گذرند ھمراه با   کھ از مرکزثقل میی دوران دلخواھمحورھا، با  برای(Ix, Sx)محاسبھ مشخصات سطح  •
 .ندگذر  مییکھ ازنقطھ دلخواھ دوران دلخواه  بامحورھا محاسبھ مشخصات برای •
 .آیند  اجسامی کھ از اکسترود و یا دوران مقاطع بھ دست می (V, m, Im) محاسبھ مشخصات جرم وحجم  •

  

MITCalc – Slender strut buckling )    باریک(   کمانش ستونھای الغر  

  . شده استایجادند تحت کمانش  و بل الغرمقطع وانجام کنترل استحکام ستونھای - این برنامھ برای محاسبھ سطح
 .انتخاب شش نوع از کمانش •
 .محاسبھ مشخصات بیست نوع سطح مقطع •
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 .ر پروفیل بھینھ منطبق با مجموعھ باو محاسبھطرح  •
 .کنترل استحکام ستون •
 .محاسبھ و نمایش گرافیکی تنشھای مجاز وابستھ بھ ضریب الغری •
 DIN/ISO بر اساس  I, U, L, T و  ANSI/AISCس  براسا W, S, C, Lجداول مواد وجدول مشخصات مقاطع  •

  تخصصی و استانداردھای ھای مقالھ و  (Johnson, Tetmajer, Euler, Secant)ھای  الگوریتم، داده ھا، روال ھا مبتنی برمحاسبھاین 

AISC, ISO, DIN, BS باشد می .  
 ( ... DIN 1025, 1026, 1028, 1029, 1024, AISC W, S, C, L, LU) :ھای مورد استفادهداستاندار

MITCalc – Spur Gearing (External / Internal)   چرخدنده ساده  
  . ھندسی و کنترل استحکام چرخدنده ساده با دندانھ راست و مارپیچو محاسبھطرح 
 .محاسبھ دنده راست و مارپیچ •
 . انتقال با حداقل تعداد ورودیتوان خودکار یک و محاسبھطرح  •
 . (Static, dynamic)برای ضریب اطمینان ورودی  و محاسبھطرح  •
 )شامل دنده ھای اصالح شده(ھای ھندسی پارامترمحاسبھ کلیھ  •
 . ضریب اطمینانبررسیھای استحکام، پارامترمحاسبھ  •
 . دقیق)سنتر بھ سنتر(فاصلھ محوری  چرخدنده برای و محاسبھطرح  •
 ) شفتو محاسبھطرح فزایش دما، ھای چرخدنده موجود، اپارامترمحاسبھ ( محاسبات تکمیلی  •
 )ابعاد، وزن، حجم، ضریب انتقال( ھا پارامتربھینھ سازی  •
 .2D & 3D CADپشتیبانی از سیستمھای  •
  . x,yشکل دنده بھ ھمراه مختصات ترسیم پروفیل دقیق  •

 . استشده تخصصی استفاده ھای مقالھو  AISC, ISO, DIN, BS ھا و اطالعات استانداردھای   از روال ھا، الگوریتمدر این محاسبات
  ,ISO 6336, ISO 1328, DIN 867, DIN 3990, ANSI B6.1-1968, AGMA 2001-C95: ھای مورد استفادهدستاندارا

AGMA 2001-D04,   AGMA 908-B89/95و غیره.  
  

MITCalc – Bevel gear    چرخدنده مخروطی  
  با دندانھ راست ، یبررسی چرخدنده مخروط وو محاسبھطرح م و استحکابررسی ھندسی و و محاسبھطرح این محاسبھ برای 
  .کند  این برنامھ راه حل ھایی برای امور ذیل ارائھ می . طراحی شده استمارپیچ و منحنی

 . راست و مارپیچانھمحاسبھ دند •
 . انتقال با حداقل تعداد ورودیتوان  خودکار یکو محاسبھطرح  •
  .(Static, dynamic)رودی  برای ضریب اطمینان وو محاسبھطرح  •
 .)شامل دنده ھای اصالح شده(ھای ھندسی پارامترمحاسبھ کلیھ  •
 .ضریب اطمینانھای استحکام، کنترل پارامترمحاسبھ  •
 . چرخدنده برای فاصلھ محوری دقیقو محاسبھطرح  •
 ) شفتو محاسبھطرح ھای چرخدنده موجود، افزایش دما، پارامترمحاسبھ ( محاسبات تکمیلی  •
 .2D & 3D CADبانی از سیستمھای پشتی •

  . تخصصی استفاده شده استھای مقالھو  AISC, ISO, DIN, BS ھا و اطالعات استانداردھای  این محاسبات از روال ھا، الگوریتمدر 
  : ھای مورد استفادهدستاندارا

 DIN 3971, DIN 3991 Kegelradern 1-4, ISO 6336 1-3, DIN 3965 Toleranzen für Kegelradverzahnungen 1-4, ISO 
1328, DIN 3990, ANSI B6.1-1968, AGMA 2001-C95, AGMA 908-B89/95, AGMA 2003-A86/88, AGMA 2005-B88 
and others. 

  

MITCalc – Auxiliary calculations of gearing   محاسبات کمکی چرخ دنده  
  .باشد یکاری شامل دو محاسبھ کمکی برای محاسبات دنده م این دفتر

 مجزایزوجھای  ھایپارامتر  بھ”i“از طریق توزیع نسبت کلی تبدیل جعبھ دنده ) ابعاد، وزن، حجم(ھا پارامتربھینھ سازی  •
 .  با دنده سادهکاھشی دوبل یا تریبل  جعبھ دندهبرای ،نده دوتایی چرخد

 توان یا سھ مرتبھ کاھش و  ، با یک، دو”i“ه نسبت کلی تبدیل جعبھ دند نده برای دستیابی بھ بھینھ سازی تعداد دندانھ چرخد •
  )ر چرخ تسمھ دندانھ دار، چرخ زنجی دار،چرخھای دندانھ(انتقال 
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MITCalc – Rolling bearings I, II      ھای غلتان بیرینگ –یاتاقانھای غلتشی 

ھایی برای  این برنامھ راه حل. ھ شود بکارگرفتSKFھای غلتان شرکت   بیرینگبررسی تواند برای انتخاب، محاسبھ و  این بخش می
  .کند امور ذیل ارائھ می

  بیرینگ مناسببررسیانتخاب و  •
• .   Roller Bearing I  ھای غلتان   و طرح متفاوت بیرینگتیپ 10,000این بخش شامل بانک اطالعات حدودSKFباشد  می.  
• Roller Bearing II (Inch)  شرکتھای ذیل  ھای غلتان یپ و طرح متفاوت بیرینگ ت5,000این بخش شامل بانک اطالعات حدود

 .باشد می
RBC Bearings, Nice Ball Bearing, General Bearing Company, New Hampshire Ball Bearing, NMB USA Inc., MRC Bearing Group, 
Fafnir Bearings Company, Torrington Company, Timken Company, Barden Precision Bearing, McGill Manufacturing Co. Inc., NTN 
Bearing Corporation and INA USA Corporation. 

 .)غیره  واستاتیک ضریب اطمینانعمر، (محاسبھ پارامترھای اولیھ بیرینگ  •
 .ISO 281محاسبھ عمر تنظیم شده بیرینگ بر اساس روش جدید  •
 .یرینگ تماس زاویھ ایمحاسبھ بار با زوج رول بیرینگ مخروطی یا یک زوج بال ب •
 .2D & 3D CADپشتیبانی از سیستمھای  •

محاسبھ چسبندگی روغن روانساز عملیاتی، محاسبھ : عالوه بر محاسبات ذکر شده، این بخش شامل محاسبات کمکی دیگری از قبیل
  .باشد می...) ھایی کھ با بار متغیر بارگذاری شده اند، محاسبھ دور مجاز بیرینگ، و  بارھای متوسط برای بیرینگ

 و دیگر منابع SKF, ISO, ANSI, SAE تخصصی، کاتالوگ استاندارد ھای مقالھھا و  دراین برنامھ از داده ھا، روال ھا، الگوریتم
  .استفاده شده است

  

MITCalc – V-Belts     تسمھ 
  . طراحی شده استVمھ ھای انتقال نیرو توسط تسمھ برای تس استحکام بررسی ھندسی و و محاسبھطرح این محاسبھ برای 

 .)فلکھ (محاسبھ برای دو یا سھ قرقره •
 .انتقال با حداقل تعداد ورودیتوان  خودکار و محاسبھطرح  •
 )انتقالتوان ، فاصلھ محورھا، طول تسمھ، وزن  ھا فلکھقطر (  پارامترھای ھندسی و محاسبھطرح  •
 )داد تسمھ، بازدھی و غیرهتوان منتقل شده توسط تسمھ، تع( محاسبھ پارامترھای استحکام  •
 ) و غیرهھا فلکھپیش تنش، بار محوری ( محاسبھ شرایط نیرو  •
 .2D & 3D CADپشتیبانی از سیستمھای  •

   :ھاید و استاندارجعرمھا و داده ھای   از داده ھا، روال ھا، الگوریتممحاسباتاین  در
ANSI, RMA (Rubber Manufacturers  Association), ISO, DIN, BS   

  :ھای مورد استفادهدستاندارا  .استفاده شده است Gates Rubber و کمپانیContiTech   کمپانیمراجع و 
Narrow V-Belts ANSI/RMA IP-22; Traditional V-Belts ANSI/RMA IP-20; Light Duty V-Belts ANSI/RMA IP -23; DIN 7753; DIN 2211; DIN 
2215; ISO 4184 

  

MITCalc - Timing Belts       )دار دندانھ ( تسمھ تایم

  .دارطراحی شده است ھای دندانھ  استحکام تسمھبررسی ھندسی و محاسبھ طرح واین محاسبھ برای 
 .انتخاب نوع تسمھ با توان خروجی متناسب •
 .دسترس از نقطھ نظر توان، ھندسھ و وزن در انتقالتوان انتخاب  بھینھ  •
 . استانداردانتقال غیر توان  محاسبھ طرح وامکان  •
 . و پارامترھای ھندسی مورد نیازمحاسبھ استحکام •
 .محاسبھ پارامترھای توان و بارھای محوری •
 .2D & 3D CADپشتیبانی از سیستمھای  •

   : و استانداردھایمرجعھا و داده ھای  این محاسبات از داده ھا، روال ھا، الگوریتم در
ANSI, RMA (Rubber Manufacturers  Association), ISO, DIN, BS   

استفاده  بانک اطالعات تسمھ شامل بیش از بیست نوع پر.  استفاده شده استGates Rubber  و کمپانی ContiTech  کمپانیمراجع  و
  : مورد استفادهاستانداردھای. اشدب دار می ھای دندانھ تسمھ

Synchronous Belts ANSI/RMA IP-24, 1983; DIN 7721; DIN ISO 5296; ISO 5295; ISO 5294 
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MITCalc - Roller Chains   غلتکی      زنجیر

با استفاده از زنجیرھای غلتکی طراحی شده  انتقال توسط زنجیرتوان  استحکام بررسی ھندسی و محاسبھ طرح واین محاسبھ برای 
  .است

 .متناسب با نوع زنجیر، انتخاب توان •
 .ر توان، ھندسھ و وزنانتقال در دسترس از نقطھ نظ توان انتخاب  بھینھ •
 . و عملیاتیضریب اطمینانمحاسبھ پارامترھای ھندسی، استحکام،  •
 .محاسبھ پارامترھای توان و بارھای محوری •

ه ھای ھا و داد دراین محاسبات از داده ھا، روال ھا، الگوریتم. باشد این برنامھ در برگیرنده بانک اطالعات زنجیرھای غلتکی می
 .استفاده شده است ANSI/ASME, ACA (American Chain Association) ISO, DIN, BS and JIS اسناد مبنا و استانداردھای

  : مورد استفادهاستانداردھای
ANSI/ASME B29.1M (Dec2001), ANSI/ASME B29.3, DIN 8187, DIN 8181, DIN 8181, DIN 8164, DIN 8150, ISO R606, ISO 1275, BS 228, JIS 
B1801, JIS B1803. 
 

MITCalc - Multi-pulley چندین قرقره       

  . ھندسی تسمھ و زنجیر تا حداکثر پانزده قرقره طراحی شده استمحاسبھ طرح واین محاسبھ برای 
  .ھا زنجیر با دانستن موقعیت و قطر قرقره/محاسبھ طول مورد نیاز تسمھ •
 . موقعیت قرقره ییرزنجیر بوسیلھ تغ/مھرسیدن بھ طول تس •
 )زاویھ تاب، تعداد دندانھ درگیر، فاصلھ محور و غیره( محاسبھ ھندسی  •
 .ی فعال بر روی محور قرقرهعاعمحاسبھ بار ش •

  

MITCalc - Bolted connection      ی پیچت اتصاال

ی شده توسط بار استاتیک یا  استحکام اتصاالت پیچی تحت پیش تنش، بارگذاربررسی ھندسی و محاسبھ طرح واین محاسبھ برای 
  .  شده استکنند، طراحی قطعات متصل شده، عمل میمتناوب کھ ھم روی محور پیچ وھم روی صفحھ  بار

 . خودکار اتصال با پیچ بر مبنای طرح استانداردمحاسبھ طرح و •
 . اتصاالت با ساقھ مخصوصبررسی و محاسبھ طرح و •
 .بست و رد نیاز یک اتصال و گشتاورچفت میزان پیش تنش نصب موبررسی و محاسبھ طرح و •
 .شده محاسبھ شرایط نیروی اتصال بارگذاری •
 . استحکام کششی استاتیک و دینامیکبررسی •
 .2D  CADپشتیبانی از سیستمھای  •
منتخبی از مواد قطعات متصلھ بر طبق  و  ISO, SAE & ASTMطبق  ھا بر این برنامھ شامل جداول مواد پرمصرف برای پیچ •

AISI/SAE, DIN,BS, AFباشد  و غیره می. 
.  استفاده شده استANSI,ISO, DIN تخصصی و استانداردھای ھای مقالھھا و  این محاسبات از داده ھا، روال ھا، الگوریتم در 
  : ستانداردھای مورد استفادها

ANSI B1.1, ANSI 273, ANSI B18.2.1, ANSI B18.2.2, ANSI B18.3, ANSI B18.6.2, ANSI B18.6.3, ANSI B18.22.1, ISO 273, ISO 1207, ISO 
4016, ISO 4032, ISO 4035, ISO 4762, ISO 8738, VDI 2230 
 

MITCalc - Shaft Connection ت شفت     اتصاال  

  .ھا با توپی  اتصاالت شفت استحکامبررسیسی و د ھنو محاسبھطرح 
 .تخت خار اتصال باو محاسبھطرح  •
 . ناخنی خار اتصال باو محاسبھطرح  •
  .)ھزارخار ( ھزارخار اسپالین اتصال باو محاسبھطرح  •
 . ھزار خار اینولوت اتصال باو محاسبھطرح  •
 .بررسی استحکام کوپلینگ طراحی شده •
 .2D CADپشتیبانی از سیستمھای  •
 .باشد  میISO, SAE, DIN, BS, JIS & CSNل خارھا و ھزارخارھا بر اساس استانداردھای برنامھ شامل جداواین  •
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 :ستانداردھای مورد استفادها
ANSI B17.1, ANSI B17.2, ANSI B92.1, ANSI B92.2M, ISO R773, ISO 14, ISO 4156, DIN 6885, DIN 6888, DIN 5464, DIN 5471, DIN 5472, 
DIN 5480, BS 4235, BS 6, JIS B 1301, CSN 02 2562, CSN 30 1385, CSN 01 4942, CSN 4950. 
 

MITCalc - Force couplings of shafts with hubs دار  ھای توپی ی شفتکوپلینگ نیرو  
  

این . باشد ای می ھا با سطح تماس استوانھ ھای، شفت  ھندسی و بررسی نیروی کوپلینگو محاسبھطرح این محاسبھ مخصوص 
  .نماید ھایی را برای موارد زیر ارائھ می حل برنامھ راه

 .ض شدن احتمالی نیروی انطباق، منقبو محاسبھطرح  •
 .ای دو تکھ یا یک طرف درزدار طرح و محاسبھ اتصاالت گیره •
 .بررسی استحکام کوپلینک طرح شده •
 . شعاعی اضافی با گشتاور خمشیررسی انطباق تداخلی ناشی از نیرویب •
 .کند بررسی انطباق تداخلی کھ در دمای خاصی کار می •

  .باشد می ANSI,ISO, DIN تخصصی و استانداردھای ھای مقالھو ھا  داده ھا، روال ھا، الگوریتماین محاسبھ اساس 
 ANSI B4.1, ISO 286, DIN 7190: ستانداردھای مورد استفادها
  

 MITCalc - Pinned Couplings   پین دار     ھایکوپلینگ
  

این برنامھ . باشد  می (Clevis Pin)پین ثابت و  ھابا پین  کوپلینگ استحکاماین محاسبھ مخصوص طرح و محاسبھ ھندسی و بررسی
  .نماید ھایی را برای موارد زیر ارائھ می حل راه

 . پین برای نگھ داری فنرطرح و محاسبھ •
 . کوپلینگ ھا با پین اطمینانطرح و محاسبھ  •
 .طرح و محاسبھ پین شعاعی برای  اتصال محور و پوستھ •
 .طرح و محاسبھ پین طولی برای  اتصال محور و پوستھ •
 . برای میلھ دوار حول محور پین(Clevis Pin) پین ثابت طرح و محاسبھ •
 .بررسی استحکام کوپلینک طرح شده •
 2D CADپشتیبانی از سیستمھای  •

  .باشد  میANSI, ISO, DIN, BS, JIS and CSNاستانداردھای  جداول اندازه ھا ی پین و پین ثابت بر طبق این محاسبھ اساس 

MITCalc - Compression Springs ھای فشاری     فنر  

ھای گرد،  ھا یا مفتول باشد، کھ از سیم میفشاری ای  استوانھ  مارپیچاین محاسبھ مناسب طرح و محاسبھ ھندسی و استحکام فنرھای
  .اند، بارگذاری شده با بار استاتیک یا خستگی  ساختھ شده،داده شده سرد فرم

 . خودکار یک فنرو محاسبھطرح  •
 . از نقطھ نظر استحکام، ھندسھ و وزنانتخاب  بھینھ فنر در دسترس •
 .بررسی استحکام دینامیک و استاتیک •
 . محصول و ابعاد مونتاژی مشخصاتمحاسبھ نیروھای کاری یک فنر با دانستن •
 . فنرساخت پارامترھای وبار دانستن محاسبھ ابعاد نصب شده  با •
 .2D & 3D CADپشتیبانی از سیستمھای  •
 .باشد  و غیره میISO, ASTM/SAE, DIN, BS, JISرد استفاده برای فنر بر اساس این برنامھ شامل جداول مواد مو •

 .باشد  می EN 13906-1, DIN 2089-1, DIN 2095 تخصصی و استانداردھای ھای مقالھھا و این محاسبھ اساس داده ھا، روال ھا، الگوریتم
  

MITCalc - Tension Springs    فنرھای کششی  
ھای گرد،  ھا یا مفتول باشد، کھ از سیم کششی میای  مارپیچ استوانھح و محاسبھ ھندسی و استحکام فنرھای این محاسبھ مناسب طر

  .اند، بارگذاری شده با بار استاتیک  ساختھ شده،داده شده سرد فرم
 . خودکار یک فنرو محاسبھطرح  •
 .انتخاب  بھینھ فنر در دسترس از نقطھ نظر استحکام، ھندسھ و وزن •
 .تحکام فنربررسی اس •
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 .مونتاژیمحاسبھ نیروھای کاری یک فنر با دانستن مشخصات محصول و ابعاد •
 .محاسبھ ابعاد نصب شده  با دانستن بارو پارامترھای ساخت فنر •
 .2D & 3D CADپشتیبانی از سیستمھای  •
 .باشد غیره می و ISO, ASTM/SAE, DIN, BS, JISاین برنامھ شامل جداول مواد مورد استفاده برای فنر بر اساس  •

 .دباش  می EN 13906-1, DIN 2089-1, DIN 2095 تخصصی و استانداردھای ھای مقالھھا و الگوریتم این محاسبھ اساس داده ھا، روال ھا،
  

MITCalc - Torsion Springs     فنرھای پیچشی  
ھای گرد،  ھا یا مفتول باشد، کھ از سیم  میاین محاسبھ مناسب طرح و محاسبھ ھندسی و استحکام فنرھای مارپیچ استوانھای پیچشی

  .اند، بارگذاری شده با بار استاتیک یا متناوب  ساختھ شده،داده شده سرد فرم
 . خودکار یک فنرو محاسبھطرح  •
 .انتخاب  بھینھ فنر در دسترس از نقطھ نظر استحکام، ھندسھ و وزن •
 .ینامیکاستحکام استاتیک و دآزمایش   •
 . یک فنر با دانستن مشخصات محصول و ابعادمونتاژیمحاسبھ نیروھای کاری •
 .محاسبھ ابعاد نصب شده  با دانستن بارو پارامترھای ساخت فنر •
 .2D & 3D CADپشتیبانی از سیستمھای  •
 .باشد  و غیره میISO, ASTM/SAE, DIN, BS, JISاین برنامھ شامل جداول مواد مورد استفاده برای فنر بر اساس  •

 .باشد  میEN 13906-2, DIN 2088 تخصصی و استانداردھای ھای مقالھھا و داده ھا، روال ھا، الگوریتماین محاسبھ اساس 
 
  

MITCalc - Springs (15 types) نوع١۵ (فنرھا (      
  .باشد می .انواع فنرھای فلزی بارگذاری شده با بار استاتیک یا متناوب این محاسبھ مناسب طرح و محاسبھ ھندسی و استحکام 

  :باشد این محاسبھ دارای قابلیت ھای زیر می
 .طرح و محاسبھ ھندسی و محاسبھ متغیرھای سیکل کاری فنرھای فلزی برای انواع ذیل میباشد •

o فنر فشاری استوانھ ای مارپیچ ساختھ شده از میلھ گرد. 

o فنر فشاری استوانھ ای مارپیچ ساختھ شده از میلھ چھار پھلو. 

o  اختھ شده از میلھ گرد مارپیچ سمخروطفنر فشاری. 

o فنر فشاری مخروط مارپیچ ساختھ شده از میلھ چھار پھلو. 

o فنر بشقابی 

o فنر کششی استوانھ ای مارپیچ ساختھ شده از میلھ گرد. 

o فنر کششی استوانھ ای مارپیچ ساختھ شده از میلھ چھار پھلو. 

o  پیچ ارشمیدس(فنرمارپیچ( 

o  میلھ گردفنر پیچشی استوانھ ای مارپیچ ساختھ شده از. 

o فنر پیچشی استوانھ ای مارپیچ ساختھ شده از میلھ چھار پھلو. 

o فنرمیلھ ای پیچشی با مقطع گرد. 

o فنرمیلھ ای پیچشی با مقطع چھار گوش. 

o  فنرتخت(Leaf)  پروفیل ثابت  با. 

o  فنرتخت(Leaf) با پروفیل سھمی شکل  

o فنرتخت الیھ ای. 

 .سبیک فنر با ابعاد منا) جستجو(پیشنھاد خودکار  •

 .آزمایش استحکام استاتیک و دینامیک •
  .باشد  و غیره میEN, ASTM/SAE, DIN, BS, JIS, UNI, SIS, CSNاین برنامھ شامل جداول مواد مورد استفاده برای فنر بر اساس  •

 DIN 2090, DIN 2091, DIN 2092, DIN 2093, DIN,ھای تخصصی و استانداردھای ھا ومقالھ این محاسبھ اساس داده ھا، روال ھا، الگوریتم

2095, DIN 2096, DIN 2097   2089  EN 13906, DIN 2088, DIN باشد می.  
.  

MITCalc – Tolerances ھا      تلرانس  
کاری شده  ھای ابعادی و انحرافات قطعات ماشین این محاسبھ شامل جداول و محاسبات برای انتخاب آسان انطباقات و تعیین تلرانس

  .باشد می
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 . ISO 286 المللی  براساس استاندارد بین شدهکاری انطباقات مناسب برای قطعات ماشینانتخاب  •
 . ISO 286 المللی  براساس استاندارد بین شدهکاری ادی وانحرافات قطعات ماشین ابع تعیین تلرانس •
  .ANSI B4.1ھای ابعادی و انحرافات بر اساس  کاری و تعیین تلرانس  قطعات ماشینانطباق ترجیحیانتخاب  •
 .ISO 2768ای بر اساس  ھای خطی و زاویھ تعیین محدوده انحرافات غیرمجاز اندازه •
  . یک انطباق برای لقی معین یا انطباق تداخلیطرح و محاسبھ خودکار •

 . در این محاسبات بکار رفتھ است ANSI, ISO, DIN ھا ومقاالت تخصصی و استانداردھای داده ھا، روال ھا، الگوریتم
  .ANSI B4.1, ANSI B4.2, ISO 286, ISO 1829, ISO 2768, EN 20286, JIS B0401 : اردھای مورد استفادهستاندا

  

 MITCalc - Tolerance Analysis    تحلیل تلرانسھا  
  باشد، کھ عالوه بر تحلیل ھای اولیھ   در دسترس می3D و 2Dھای زنجیری  دو برنامھ برای تحلیل خطی اندازه

(Worst case, Root Sum Squares, Monte Carlo...) ھای  حل برای برخی موارد خاص، از قبیل تحلیل تخریب اندازه  ھمچنین شامل راه
  .باشد مونتاژ انتخابی میھا برای یک   تغییر دما و طرح و بررسی تلرانسز ایزنجیری ناش

  
 Tolerance analysis of linear dimensional chains. ی        ھای خطی زنجیر تحلیل تلرانس اندازه  

  :نماید این برنامھ مسائل ذیل را حل می.  باشد می (1D) ھای زنجیری ین برنامھ برای تحلیل خطی اندازها
روش  ، WC” (Worst Case)“ھای زنجیری با استفاده از روش ریاضی  اندازهسازی  ھا، استتنتاج و بھینھ تحلیل تلرانس •

 .RSS” (Root Sum Squares)“احتماالت  آمار
 .ھای زنجیری ناشی از تغییر دما تحلیل تخریب اندازه •
  .”Sigma 6“ھای زنجیری با استفاده از روش  تحلیل آماری اندازه •
ھا  حل تمام این راه. شده سازی تعداد محصوالت مونتاژ  تلرانس اندازه زنجیری در طی مونتاژ انتخابی شامل بھینھتحلیل •

   .سازی اندازه زنجیری ھم برای طرح و بررسی و ھم برای بھینھ. باشند تلرانس میرد شده قادر بھ کار با مقادیر استاندا
Tolerance analysis of 2-D and 3-D dimensional chains.            . ھای زنجیری دوبعدی و سھ بعدی تحلیل تلرانس اندازه

  :نماید این برنامھ مسائل ذیل را حل می. باشد  می (2D) بعدیو سھ  (3D)  دو بعدیھای زنجیری ین برنامھ برای تحلیل خطی اندازها
 ”Worst Case“ھای زنجیری با استفاده از روش  تحلیل تلرانس اندازه •
 ”Mote Carlo“ھای زنجیری با استفاده از روش  تحلیل تلرانس اندازه •

  .سازد ندارد شده را فراھم مییک اندازه زنجیری، برنامھ امکان کار با مقادیر تلرانس استادر طی طرح و محاسبھ 
 . در این محاسبات بکار رفتھ است ANSI, ISO, DIN ھا ومقاالت تخصصی و استانداردھای داده ھا، روال ھا، الگوریتم

  .ANSI B4.1, ISO 286, ISO 2768, DIN 7186: ستانداردھای مورد استفادها
 

MITCalc - Conversion of units, tables اول     تبدیل واحدھا، جد  

  .باشد  ھمچنین شامل تعداد بسیا زیادی جداول تبدیل واحد میMITCalcعالوه بر تمام محاسبات 
مدول، دیامترال (ھمچنین امکان تبدیل مدول دنده . باشد بھ تبدیل از یک واحد بھ چند واحد می تبدیل واحد، این جدول قادر •

 .باشد  می موادچگالی و سختیتبدیل ، زبری، ) پیچ، میلیمتر، اینچ
 .ھای متعارف برای تعیین ضریب اطمینان متناسب با شرایط طرح جداول ضریب اطمینان، برخی از جداول و تئوری •
یک نسبت ثابت  امکان انتخاب سریع نسبت انتقال مناسب و بھینھ با ، توکار کاملھای دادهای نسبت انتقال،  جداول مقایسھ •

 .نماید را فراھم می
نمائید، این جدول ممکن است بسیار  اتصال شفت را انتخاب می ت شفت،  ھنگامی کھ یک نوع ازاتصاال جداول مقایسھ •

  .نماید این جدول خصوصیات اصلی انواع اتصال را مقایسھ می. مفید واقع شود
 

MITCalc - Technical Formulas ھای فنی     ول فرم  
راھنما، تصاویر و نیز تعداد . ی فیزیک، مھندسی مکانیک و فنیھای اصل حل فرمول ھا راه دفترچھ کاری اکسل کھ شامل دهاین 

مسائل ذیل توسط این کتابچھ حل . باشند ھا در دسترس می زیادی جداول با مقادیر گوناگونی از ضرایب و خواص مواد برای فرمول
  :شوند می

 )حجم، سطح، وزن، ممان اینرسی(  خصوصیات اجسام  •
 . . . ) سیر، زمان، نیرو، انرژی سرعت، شتاب، خط(حرکت خطی مستقیم  •
 . . . )سرعت، شتاب، خط سیر، زمان، نیرو، انرژی (حرکت دورانی  •
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 )بعدی طولی، سھ(انبساط حرارتی  •
 )برشی، غلتشی، یاتاقان گرد، طناب، تسمھ(اصطکاک  •
 )پمپ، دمنده، نقالھ، جرثقیل(طرح و بررسی توانایی موتور  •

 

MITCalc – Project, Searching of calculation جستجوی محاسبات    پروژه ،  

  :اکثریت محاسبات شامل یک سربرگ یکسان ھستند کھ
 .شود ھای چاپی می باعث یکسان سازی و بھبود ظاھر خروجی •
 .نماید مدیریت موثر آنھا را فراھم میکند و  از اطالعات یکسان در محاسبات انجام شده پشتیبانی می •
  سازد  میسر می”Search Calculation“با ابزار را ) ژهپرو(امکان بازیابی سریع محاسبھ  •

Searching of calculation جستجوی محاسبات        

ھای  ن شده برای پروژهیعیتھای  ھای گوناگون یا فایل حل   با راهxls.*ھای محاسباتی  در صورت استفاده زیاداز محاسبات حجم فایل
تعیین شده است و   xls.*   میان فایلھایاز  آن آسانیابی کانبازیابی آسان یک محاسبھ و م این ابزار برای  .یابند  افزایش میمختلف

  :نماید  ذیل را فراھم میاتامکان
 . کامل دایرکتوری شامل ساب دایرکتوری پنھانیجستجو •
 . از اطالعات سربرگ محاسبات جدول تنظیم شدهتشکیل یک •
 .ورودیفیلترگذاری و جستجوی ساده بر اساس پارامترھای  •
 .محاسبھ انتخابی /باز کردن سریع فایل  •

 

   روز اینجا را کلیک کنید٣٠جھت دانلود نرم افزار و تست رایگان بھ مدت 
  

  کلیک کنیدجھت اطالع از قیمت ھا اینجا را 
  

 در اجراء پروژه مانکاری بھ عنوان پی و مشاوره و ھمکاری آماده ارائھ خدمات مھندسنشرکتبدینوسیلھ بھ اطالع میرساند کھ ای
 ماشین آالت و لی از قبی صنعتی آالت و تجھیزات پروژه ھانی و ساخت قطعات و ماشی ، طراحنی محاسبات اجزإ ماشیھا

 ذوب آھن و نورد ، ،ی معدن، ریختھ گرعینا حمل و نقل، ص،ی برق و انرژ،یت، گاز، پتروشیم نفعی صنا،یتجھیزات كشاورز
 . باشد یم...  و ی وكشتي سازیی ، سیمان، كاغذ، پارچھ، غذا، مواد شیمیایبستھ بند

 
 .دیری و مشاوره با ما تماس بگشتری اطالعات بافتی جھت درمیخواھشمند

 
  با تقدیم احترام

  یر عاملمد/ حسین احمدی 
  
  

MITCalc direct 
contact: 
 
www.mitcalc.com 
Ing. Miroslav Petele 
Stolicni 1205/6 
405 01 Decin 
Czech Republic 
Tel: + 420 721880877 
Fax: + 420 412513742 
Sales support: 
sales@mitcalc.com 
Technical support: 
support@mitcalc.com 
 

  :آدرس ما 
 
 

com.takanehsystem.www  
 حسین احمدی 
  وتحلیل بھ کمک کامپیوتر ساخت ، کارشناس طراحی 

تھران، خیابان مطھری، خیابان 
، ٢٨کوچھ یکم، پالک  کوه نور،

کد پستی  طبقھ زیرین،
١٥٨٧٦٥٦٧١١ 

 ٨٨٧٤٦٩٥٧٣ :تلفن
 ٨٨٧٥١٩٨٧ :نمابر
  ٠٩١٢١٤٠٥١٤٣ :ھمراه

 com.takanehsystem@info  :لکترونیکست اپ
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