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سخن مؤلف 

نرمافزارهاي کمپانی MIDAS که از نسل جدید نرمافزارهاي المان محدود هستند، در شاخههاي سازه، ژئوتکنیک 
و زلزله از مهندسی عمران و در شاخههاي سیاالت و جامدات از مهندسی مکانیک به روش المانمحدود طراحی 
شدهاند. به منظور طراحی و آنالیز انواع سازهها، بهینهسازي طراحی و مدلسازي در مهندسی سازه، مدلسازي و 
طراحی پل، شبیهسازي دینامیک سیاالت و آنالیز المانمحدود، طراحی و شبیهسازي ریختهگري و ... مورد استفاده 
قرار میگیرند. از جملۀ آنها نرمافزار Midas Gen بوده که به دلیل گرافیک فوقالعاده باال و سرعت باالي آنالیزها، 
قابل قیاس با سایر نرمافزارها نبوده و به جرأت میتوان گفت که از قويترین نرمافزارهاي المانمحدودِ حاضر در 
 City Palace دنیا میباشد؛ به طوري که اغلبِ اَبَرسازههاي دنیا از جمله برج خلیفه دبی، استادیوم ملی پکن، برج
مسکو، برج دوقلوي گوانگژو، فرودگاه بینالمللی پکن و سایر سازههاي مشهور دنیا با این نرمافزار، مدلسازي و 

طراحی شدهاند.  

به طور کلی، نرمافزار Midas Gen ساختۀ شرکت MIDAS Information Technology از کشور کرة جنوبی است 
که به منظور مدلسازي، آنالیز و طراحی سازههاي عمومی از آن استفاده میشود. نرمافزار Midas Gen قابلیت 
لینک و اتصال به نرمافزارهاي Revit و Tekla Structures را داشته و همچنین از طریق فایلهاي ورودي و خروجی 
نیز میتواند با نرمافزارهاي AutoCAD و SAP2000 و سایر نرمافزارهاي شرکت MIDAS تبادل اطالعات نماید.  

از مهمترین قابلیتهاي نرمافزار Midas Gen این است که پس از طراحی اولیۀ سازهها مطابق با آییننامههاي 
معتبر بینالمللی و یا ایران، میتوان سایر آنالیزهاي تکمیلی را به روش المان محدود و به صورت واقعی بر روي 
سازه انجام داد. مثالً به منظور انجام آنالیز اندرکنش خاك-سازه به روش زیرسازه (Sub Structure) بر روي مدل 
سازهاي به همراه پی سطحی و یا عمیق و مشبندي سازه و پی و اختصاص دادن فنرها و میراگرها در نقاط 
مشبنديِ پی و انجام همزمان تحلیلهاي خطی و غیرخطی (استاتیکی و دینامیکی) ملزم به استفاده از نرمافزار 
قدرتمندِ Midas Gen هستیم. در بررسیهاي بزرگتر و پیچیدهتر و بهویژه براي برجهاي سازهايِ عظیم، به منظور 
در نظر گرفتن شرایط ساختگاهی و ژئوتکنیکی به صورت مستقیم و مدلسازي کاملِ بلوك خاك یا سنگ در شرایط 
خاص با رفتارهاي خطی و غیرخطیِ ساختگاه خاك میتوان از طریق ارتباط با نرمافزار Midas GTS NX به آنالیز 
اندرکنش خاك-سازه و در صورت وجود میراگر و جداسازهاي لرزهاي به آنالیز اندرکنش خاك-سازه-میراگر 
پرداخت و خروجیهاي آنالیز را با دقت باالتر و با نتایج واقعبینانهتري بهدست آورد. انجام این آنالیزها در شرایط 
خاك اشباع و یا نیمهاشباع و با وجود جریان سیال و یا فشارهاي هیدرواستاتیکی در شرایط سختتر و به صورت 

مستقیم، اجتنابناپذیر است.  

همچنین در برخی از پروژههاي بزرگِ دنیا مشاهده شده که از خاصیت میرایی و سختی خاكها استفاده شده و با 
ایجاد الیههاي مرزي، از حجم باالیی از خاكهاي دستی در نقش کمکفنر به همراه میراگرها در زیر ساختمان 

استفاده میکنند.  
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کمپانی نرمافزاريِ MIDAS شرایطی را فراهم کرده که پس از انجام آنالیزهاي خاص و پیچیده، میتوان به عملیات 
بازطراحیِ سازهها پرداخت و در شرایط جدید و پیچیده به طراحی تکتکِ اعضاي سازه پس از طراحی اولیه 
پرداخت که از جملۀ روشهاي طراحی، طراحی به روش LRFD 10 براي سازههاي فوالدي و طراحی به روش 
ACI 318 براي سازههاي بتنی میباشد. همچنین جدا از بحث طراحی، میتوان اعضا و المانهاي خاص با شرایط 

هندسی پیچیده را در ابعاد دلخواه مشبندي نمود و تحت بارگذاريهاي متفاوت در شرایط استاتیکی یا دینامیکی 
(به روش خطی و یا غیرخطی) آنالیز کرد و نتایج تغییرات نیروها، تنشها و جابجاییها را به راحتی مشاهده کرد. 

در نرمافزار Midas Gen، به منظور انجام تحلیلهاي غیرخطی، میتوان مفاصل غیرخطی را در کمترین زمانِ 
ممکن به نرمافزار معرفی نمود و منحنیهاي پوشآور را در تحلیلهاي استاتیکی با دقت باالیی بهدست آورد. 
همچنین در تحلیلهاي دینامیکی میتوان نمودارهاي خروجیِ تاریخچه تغییر مکان، سرعت و شتاب و منحنیهاي 
هیسترزیس را به راحتی و با دقت باال براي سازه بهدست آورد. امروزه کشور کرة جنوبی در زمینۀ صنعت نرمافزاري 
یکی از پیشگامانِ این صنعت در دنیا بوده که شرکت نرمافزاريِ MIDAS Information Technology نیز جدا 
از این مقوله نمیباشد؛ به طوري که این کمپانی نرمافزاريِ قدرتمند، در حال حاضر در بیش از دهها کشور پیشرفته 
و صنعتیِ دنیا نمایندگی داشته و در زمینۀ تحلیل و طراحی سازهها و ساخت اَبَرسازهها خدمات ارائه میدهد. ورژن 
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