
 آموزش آباکوس: شروع کار با آباکوس از صفر 1

در این آموزش آباکوس شمممها آر آ که که برار ورود به این  رف ار ار یلی ی  
ید را ررا م  باکوس )  از دار که آ ید! )از این یا  (ABAQUSگ ر ته  چ سممم گ! گرر

مقدمات شمممروع کار با آباکوس از صمممفر! و  کات تزف دگ  یادگ رر ه  مممررته 
آباکوس و آهکن ن آ که باید از اد ا ملدود بدا  د یا آموزش آباکوس برایتان 
لذت بخش یر و آسان یر باشد(. بدون شک شناخ  شها ع ی ان از مس ر صل ح 

سرع  ب  تر و ک ف   به مرایب باتیر کند یا با آموزش آباکوس به شها کهک م 
 آموزش آباکوسآار خود در زم نه قدف در مسممم ر ه  مممرر  و یقوی  یوا ای 

 بردارید.

 :های این آموزشسرفصل

 مقدمه .1
 چرا آموزش آباکوس گ .2
 خط م   آموزش آباکوس .3

o آموزش آباکوس: اد ا ملدود 
o  مقدمای  –آموزش آباکوس 
o  ه  ررته –آموزش آباکوس 
o  آار صنعت آار کاربردر و هروژهمثال –آموزش آباکوس 

 ار ار آباکوس: آموزش روش اد اء ملدودشناخ  الفبار  رف .4

https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#introduction
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#why-abaqus-training
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-training-policy
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-training-FEM
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-training-basic
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-training-advanced
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-training-tutorials
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-training-Essential
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-training-Essential
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-training-Essential
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 گاف آار حل مسئیه در آباکوس .5
o یرس م آندسه مسئیه در آباکوس 
o عریف ماده و یخص ص آن به قطعات دریABAQUS  
o مو تاژ و دایاب  قطعات 
o قیب یپنده یلی ل : ا تخاب حیگر مناسب 
o قطعات در حلکنش ب ن یعیین برآم 
o بارگذارر و اعهال شرایط مرزر و اول ه در آباکوس 
o ز  بندر حاکم، الگوریتم مشآا، ررمولشناخ  دق ق الهان 
o  Submitماژول کردن حل درJob  
o هردازش و م اآده  تایج حلهس 

  )Fortran( ویس  در آباکوسسابروی ن .6
  )Python( ویس  در آباکوساسکریپ  .7
 آموزش آباکوس در یک  گاه )گاف آار حل مسئیه( .8
  PDFآموزش آباکوس .9

 

http://www.3ds.ir/
http://www.3ds.ir/
http://www.3ds.ir/
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-solve-steps
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-part-module
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-property-module
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-assembly-module
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-step-module
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-interaction-module
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-load-module
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-mesh-module
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-job-module
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-visualization-module
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-visualization-module
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-visualization-module
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-subroutine
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-script
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#abaqus-training-infographic
https://www.3ds.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/#PDF
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 مقدمه 
آار واقع  و یلی ل مسائل ر  یک  به شکل دق ق و کامل، سازر هدیدهمدل

ساده س  و در این راه آهواره  صورت م سازریقریبا غ رمهکن ا گ رد. حل آای  
آا یک  از معضالت و م کالت مگندس ن و ملقق ن معادتت حاکم بر ررتار هدیده

شد کامپ ویرآا در دآهشهار م به شگرف آمد اما ر سبب وقوع ا قالب   آار اخ ر 
آار حل آار مگندس ، روشدر یلی ل مسائل مگندس  و ر  یک  شد. در یلی ل

( و FEM(، روش الهان ملدود )FDMعددر مختیف  ما ند روش یفاضل ملدود )
لدود ) که از م ان آنFVMروش حجم م لدود آا روش ا( ودود دارد  د ار م

واسطه گستردگ  حوزه کاربرد، از ملبوب   به مرایب باتیرر در م ان ملقق ن به
یوان از آن برار برخوردار اس . روش اد ار ملدود یک روش عددر اس  که م 

آار مختیف هایدار، گذرا، خط  یا غ رخط  حل مسائل متعدد مگندس  در حال 
 و دریان س ال بگره دس . ما ند یلی ل ینش، مسائل ا تقال حرارت 

شد یا یک ا قالب در صنع  دگان و  بدون شک روش اد ار ملدود، سبب 
آار ودود آید. حل مسائی  که روش گرش به یلی ل و طراح  مگندس  به  لوه

آا عاد  بود، قابی   اطه نان بات در معهول  یلی ل از ارائه یک راه حل برار آن
سممازر باتر روش حل، اعهال کهترین سممادهدسمم  آمده، سممرع  آار بههاسمم 

مهکن در اصممول حاکم بر یک مسممئیه ر  یک  و ار ایش قابی   ایهن  در طراح  
 اهذیر حیقه ه  ممرر  عنوان بخش ددای سممبب شممد یا روش اد ار ملدود به

 صنع  یبدیل شود.

 چرا آموزش آباکوس گ 
ار ارآا، سممخ با گسممترش روزار ون عیوف کامپ ویر و قدرت یارتن هرشممتاب 

ار ارآای  که بر روش الهان ملدود در حل مسممائل مگندسمم  اسممتوار بود د،  رف
شهارر در بازار مودود د که بر اساس آه ن ار ارآار ب یوسعه یارتند. امروزه  رف

هرداز د آار ر  یک  روزا ه م روش عددر به حل مسائل مختیف صنعت  و هدیده
به ند و  قدریه بازور  یک  مدهبهعنوان  هک ملقق ن آ باکوس ا د.  رفک ار ار آ

http://www.3ds.ir/
http://www.3ds.ir/
http://www.3ds.ir/
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(ABAQUS( ا سممم س ،)ANSYS ،)Marc ،Nastran/Patran ،ALGOR  وNSA 
ار ارآا آسممتند که آار شممناخته شممده و معرور  از دریار ب کران این  رف هو ه

به ندسممم ن را  ده ملقق ن و مگ یب  هودهیو ا د. در م ان این گروه از خود د
ار ار عنوان یک  رفآار منلصمممربفرد خود به ار آباکوس با قابی  رار ارآا،  رف رف

س ار  صنع  و دا  گاه، موقع   ب س ار قور و دق ق یلق قای  و کاربردر در  ب
سازر مناسب  ه دا کرده اس . مل ط کاربرر بس ار زیبا و کاربرهسند، مل ط مدل

ریباط دامع با بعدر بسمم ار ه  ممررته و در ع ن حال قابل در ، ادوبعدر و سممه
( و سممممال ممدورکس CATiAار ارآممار طراح  یراز اول د  مما مثممل کت مما ) رف
(SOLIDWORKS عه قابی   یوسممم ند و دق ق غ رخط ،  قدریه آار حیگر  کد  ،)
(، قابی   ایجاد inp.(، رایل متن  ورودر )Pythonآار هایتون )کهک اسکریپ به

GUIمه کاربرر زیربر ا کان  بان رریرن )، ام قابی   یلی ل FORTRANآار ز  ،)
شده یا به سبب  س ار بات در دوامع دا  گاآ   روش هردازش موازر و مقبول   ب

آار رور م   ملقق ن حوزه مکا  ک، یرین گ ینهعنوان یک  از ددرآباکوس به
 .شهار آیدحل مسائل اد ا ملدود بهمتالورژر و عهران در 

 

به مقدمه روق، ل وف با یوده  ار ارآار آموزش صمممل ح  رف در این م ان و 
عاده، اآه   روقAbaqusآا، اد ار ملدود و در رأس آن بد. در این ار م ال یا

در راستار آموزش دق ق، دامع و عیه   ار ارآار مکا  کمردع آموزش  رفراستا، 
س ر حرره س . اعتقاد داریم که شها آهراآان گرام ، قدف در یک م شته ا ار بردا

شممود و زما   که کاربر در  آموزش از طریق مثال ینگا به در  سممطل  منجر م 
صل ل  را  شد، رو د  شته با ست  از عهیکرد، الفبار حل و امکا ات آباکوس  دا در

ته اسمم . با حل یک مثال مهکن اسمم  حس خوشممایندر در شممها دره ش  گرر
سئیه متفاوت )حت  ا د  یفاوت  شک در موادگه با یک م شود اما بدون  ایجاد 
ش . اگر در ح ن حل با خطای  مواده  سئیه( ابتکار عهل  خواآ د دا صورت م در 

http://www.3ds.ir/
http://www.3ds.ir/
http://www.3ds.ir/
http://www.3ds.ir/
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را ه دا  خواآ د کرد. رو در که در آموزش شممموید یوا ای  ارگار  ور و حل آن
ایم، مبتن  بر در  صمم ل  اصممول اد ار ملدود، شممناخ  آباکوس بکار گررته

آار کابردر اسمم . از کهک مثالآا بهمل ط و امکا ات آباکوس و یثب   آموخته
 ایم.بندر کردهآباکوس را در چگار گروه زیر دسته آار آموزشرو سررصلاین

 آموزش آباکوس: اد ا ملدود .1
 مقدمای  -آموزش آباکوس  .2
 ه  ررته -آموزش آباکوس  .3
 آار صنعت آار کاربردر و هروژهمثال -آموزش آباکوس  .4

 خط م   آموزش آباکوس 
خواآ م  Abaqusدر آموزش  3ds.irسممای  در ادامه به معرر  خط  م مم  

صل ح رراگ رر آباکوس به  س ر  شها ع ی ان از م شناخ   شک  هرداخ . بدون 
ب باتیر قدف در مسمم ر کند یا با سممرع  ب  ممتر و ک ف   به مرایشممها کهک م 

آار خود و اعتالر صممنع  ایران ع ی  بردارید. با ما ه  ممرر  و یقوی  یوا ای 
 آهراه باش د.

 

http://www.3ds.ir/
http://www.3ds.ir/
http://www.3ds.ir/
http://www.3ds.ir/finite-element-method/
http://www.3ds.ir/abaqus/basic-abaqus-training/
http://www.3ds.ir/abaqus/advanced-abaqus-training/
http://www.3ds.ir/abaqus/abaqus-tutorials/
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 آموزش آباکوس: اد ا ملدود 

شناخ  هایه ار و در  عهیکرد  رف ار ارآار اد ا ملدود، در با یوده به ل وف 
به ی مممریح د ئ ات و اصمممول   روش اد ا ملدودیک بخش دامع یل  عنوان 

حاکم بر این روش حل عددر هرداخته شممده اسمم . سممع  بر این بوده یا شممها 
آهراآان ع ی  با مطالعه این بخش بتوا  د لذت رراگ رر اد ار ملدود را در  

ار ارآای  ر این عیم که تزمه رراگ رر و یسیط بر  رفکن د و بر اصول هایه و ضرور 
یاریخکه روش  و ر آباکوس اس  مسیط شوید. آشنای  با روش اد ار ملدود، 

شناخ  ، Finite Element Methodار ارآار مبتن  بر آشنای  با  رف، اد ا ملدود
ل ینش آشمممنممای  بمما اصمممو،  Implicitو  Explicitآممار حممل و در  یفمماوت

صفلهصفله ساده ارار/کر ش  سائل ر  یک ، با آدف ا جاف  سازر در حل م
ینگا  تگرا ژرو  آ ال  آار اوییررو آشمممنای  با  در  یفاوت حل خط  و غ رخط 

صل سرر س  که در بخش اد ا ملدود از آموزش آباکوس برار بخ   از  آای  ا
 شها ع ی ان در  ور گررته شده اس .

 

http://www.3ds.ir/
http://www.3ds.ir/
http://www.3ds.ir/
http://www.3ds.ir/finite-element-method/
http://www.3ds.ir/finite-element-method/
http://www.3ds.ir/history-of-finite-element-method/
http://www.3ds.ir/history-of-finite-element-method/
http://www.3ds.ir/history-of-finite-element-method/
http://www.3ds.ir/finite-element-sofwares/
http://www.3ds.ir/explicit-implicit-methods/
http://www.3ds.ir/explicit-implicit-methods/
http://www.3ds.ir/explicit-implicit-methods/
http://www.3ds.ir/plane-stress-plane-strain-axisymmetric-problems/
http://www.3ds.ir/plane-stress-plane-strain-axisymmetric-problems/
http://www.3ds.ir/linear-vs-nonlinear-analysis/
http://www.3ds.ir/eulerian-analysis/
http://www.3ds.ir/eulerian-analysis/
http://www.3ds.ir/lagrangian-analysis/
http://www.3ds.ir/lagrangian-analysis/


 7 (www.3ds.ir) افزارهای مکانیکمرجع آموزش نرم

 مقدمای  –آموزش آباکوس  

صول عهیکرد  رف شناخ  روابط حاکم بر هس از در  صل ح ا ار ار آباکوس و 
آار مختیف آباکوس، آن، باید قادر باشمم د یا به کهک شممناخ  اب ارآا و مل ط

آموزش مقدمای  رو در بخش آار اول ه برار حل یک مسئیه را بردارید. از اینگاف
شناخ  مل ط کارر و  آباکوس شنای  ، ینو هات اول ه آباکوسمطالب  در حوزه  آ

ماژول باکوسبا دعبه اب ارآا و  هه لوه یعریف و ذخ ره، آار آ  سمممازر یرسممم 
آشنای  با مسائل استای ک ، شناخ  واحدآا و دردات آزادر در آباکوس، آندس 
شبه ستای کو  شنای  با خا واده الهان، ا آا بر یأث ر یعداد الهانو  آا در آباکوسآ

 و ر در کنار مطالب متنوع و ب  شممناخ  هاری  ممن در آباکوس، آهگرای  دواب
شها آهراآان گرام   س ر آموزش آباکوس  ستوار در م شتن گام  ا دیگر برار بردا

 یعب ه شده اس .

 

 ه  ررته –آموزش آباکوس  

ار ار آباکوس یوا ای  ه ت با   از ط ف گسترده آار مف د  رفیک  از ویژگ 
کاربران و مسائل عیه  و صنعت  مقدمای  یا ه  ررته اس . اعتقاد داریم در مس ر 
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آموزش آباکوس  قطه هایا   ودود  دارد و باید یالش کرد یا هس از در  مفاآ م 
یر     مسیط ر رور مباحث ه  ررتهاول ه و شناخ  رو د حل مسئیه در آباکوس، ب

آا آا در حل یک مسئیه صنعت  بس ار د و بدون یسیط بر بخششد چرا که چالش
آموزش ه  ررته آا ودود  دارد. بخش ار ار امکان حل آنو امکا ات ه  ررته  رف

خواآد ساخ   ABAQUS ور در حوزه ار و صاحبک کاربر حررهاز شها ی آباکوس
کار و مقدمای  متهای  خواآد کرد. کار س  یفاوت را و شها را از سایر کاربران یازه

دستور ، Remeshingیکن ک با مرادعه به این قسه  از سای  بسنج د. آشنای  با 
Restart، یقویت  در  آارسازر م یهمدل، یوهولوژر مجازر در آباکوسAbaqus ،

 Shearشناخ  مفگوف ، آار   هه ب نگای  و روش ایجاد آنآشنای  با الهان
Locking ار از مفاآ م ینگا گوشه ز  ینو هات الگوریتم مشو  و روش ررع م کل
ایم. یق ن داریم ار شدن کاربران در  ور گررتهار اس  که برار حررهه  ررته

 آهراآ  با این بخش، شها را در زمره کاربران خبره آباکوس قرار خواآد داد.

 

 آار صنعت ر و هروژهآار کاربردمثال –آموزش آباکوس  

ار ارآار بدون شمممک با من موارق د که یاکنون دسمممتورآار زیادر را در  رف
خاطر  دارید. آن چه که اید اما اکنون حت  اسممه  از آن را     بهگو اگون رراگررته
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ش  م  س . در آار کاربردر و حررهشود حل مثالسبب یثب    کات آموز ار ا
ایم یا مسائل منتخب، هرکاربرد آار آموزش  یهاف سع  خود را کردها تخاب مثال

شها ع ی ان آماده کن م یا با یک ی ر، دو   ان را و چالش صنعت  را برار  برا گ   
عه ق صمممنعت . رو د بکار ررته در آا و ایجاد دید زده باشممم د : یثب   آموخته

ش مثال س  یا ابتکار عهل ه دا کن د و در موادگه به گو ه آباکوس آار آموز ار ا
هردازر در سممطوع عال  را با مسممائل متفاوت و گو اگون قدرت اعهال  ور و ایده

آموزش مدلسمممازر مسمممائل ، سمممازر سمممقوط آزاد در آباکوسشمممب هه دا کن د. 
آار یلی ل رشد یر  در ورق، یلی ل ایصاتت دازد  ، آایپراتست ک در آباکوس

به باکوسیلی ل خهش سممممه، XFEMروش کامپوزیت   طه در آ یلی ل ،  ق
ینگا بخ   از  Abaqusیلی ل کها ش ورق در و  ملورر مخازن یل  ر اریقارن
صنعت  و کمثال شها در  ور گررتهآار  س  که برار  یفاوت از اینجا ایم. اربردر ا

ش  باید برار یثب   آموختهآغاز م  آا و ایجاد دید شود. ما معتقدیم مثال آموز
شود،  ه یادگ رر مستق م. ایجاد راآنهار یصویرر گاف  صنعت  بکار گررته  دامع 

آار ما    از یالشبه گاف در کنار یصاویر متلر  و زیبار یلی ل مسئیه ینگا بخ
 آار زیبار شها ع ی ان اس .در احتراف به  گاه

ار آباکوس را در ادامه قصد داریم یا در قالب یک راآنها، ررآیند آموزش حرره
 به شها معرر   هاییم. با ما آهراه باش د.
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 ار ار آباکوس: آموزش روش اد اء ملدودشناخ  الفبار  رف 

 

ار ارآای   و ر آباکوس و آها طور که در بخش مقدمه     اشممماره کردیم،  رف
رو ضرورر ا س س بر روش اد اء ملدود در حل مسائل گو اگون استوار د. از این

شناخ  دق ق و دامع از  س  یا با یک  صول حاکم بر روا ، قوائد ش اد ا ملدودا
یوابع شممکل یا حاکم بر ایجاد الهان و شممبکه اد ا ملدود، شممناخ  گره و الهان، 

و سممایر می ومات این  دن مایریس سممخت قوا  ن یرک ب و اسممهبل کر، درو  اب
صول ا تگرالروش  شود یا دیدر گ رر عددر و ر ا ، به آموزش آباکوس هرداخته 

عه ق و دامع  سمممب  به این اب ار در اخت ار کاربر قرار گ رد. رراموش  کن د که 
 ارر بسم ار کارا و قدریهند  اگر به آن داده ورودر غیط آباکوس یک اب ار اسم ، اب

س  س ر یادگ رربدآ د ها آباکوس،  آار غیط      دریار  خواآ د کرد. لذا در م
آار استوارر در سرزم ن اد ار ملدود بردارید کن م حتها گافبه شها یوص ه م 

در و صممررای یک کاربر  باشمم د. قطعا شممناخ  اصممول حاکم بر حل یک مسممئیه 
 ور خواآد سمماخ  که از یوا ای  یج یه و یلی ل آباکوس، از شممها یک صمماحب

 مسائل برخوردار اس .
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 گاف آار حل مسئیه در آباکوس 

 

 گاف اول : یرس م آندسه مسئیه در آباکوس 

به روش اد ا ملدود، ایجاد مدل  یه ر  یک   اول ن قدف در حل یک مسمممئ
در آباکوس، مل ط یخصص  ایجاد  Partآندس  مناسب از مسئیه اس . ماژول 

(، Truss، خرها )Solidآندسه قطعات )از ساده یا ه ک ده( اس . یرس م قطعات 
از آباکوس یک اب ار  CAD( در کنار اب ارآار ه  ررته Shell( و هوسته )Plateورق )

س   اما رراموش  کن د، آباکوس  ساخته ا آهه رن حریف در ایجاد مدل آندس  
د ا ملدود اسمم  و  باید ا توار داشممته باشمم د اب ارآار مودود در ار ار ایک  رف
، CATIAار ارآار یخصممصمم  طراح   و ر امکا ای  به وسممع   رف Partماژول 

SolidWorks  یاInventor   شها قرار دآد. یک  از  قاط مثب ، Abaqusدر اخت ار 
یخصص   و ر ار ارآار آار آندس  ساده و ه  ررته از  رفامکان رراخوا   مدل

کت ا و سممال دورکس اسمم  که به کهک آن عهالی ملدودیت  در یلی ل قطعات با 
 آار ه ک ده و د ئ ات بات  خواآ د داش .آندسه
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 Abaqusیعریف ماده و یخص ص آن به قطعات در  

را در هس از اینکه مدل آندسمم  مورد  ور خود را در آباکوس یرسمم م و یا آن
به ار ار رراخومل ط این  رف ماده و اختصمممان آن  به یعریف  ید  با ید،  ا   کرد

Part آار ایجاد شده در گاف قبل بپردازید. در این راستا، ماژولProperty  آباکوس
امکا ات وسممم ع  در اخت ار کاربران قرار داده اسممم : یعریف خوان مکا  ک ، 
چگال ، خوان حراری  و مغناط سمم ، مع ارآار آسمم ب و گسمم ختگ ، یعریف 

سخ هارامتر سته به دما و ... در آار  س کی ، خوان واب شو دگ  در بارگذارر 
ضرورر که ه شکنار قابی   بر امه س  در مواقع  ار ار دوابگور آار  رفررض وی
( د  ای  از User Material Subroutine : UMATآشممنای  با   از کاربر   سمم  )

عالوه یعریف سمممطح دآد. بهامکا ات خان و ویژه را در اخت ار شمممها قرار م 
آار مناسب برار اختصان به قطعه، سطح مقطع یا هرور ل مناسب برار مقطع

آا به شممکل دق ق از دیگر امکا ای  اسمم  که به کهک چ ن  کامپوزی ی ر و تیه
 بود.قادر به یعریف آن خواآ د  Propertyماژول 

 مو تاژ و دایاب  قطعات 

سممازر یک سمم سممتم که در آن چندین قطعه مختیف ودود داشممته برار مدل
ق ود کهک اب ارآا و ، بهPartیک قطعات در ماژول باشمممد، هس از یرسممم م یک
شده در ماژول  س  یعب ه  قادر خواآ د بود یا به یعداد مورد   از  yAssemblآند
آا را در موقع   دلخواه مناسمممب برار یلی ل قرار از آر قطعه کپ  کرده و آن

صالع  Assemblyوس یه ماژول دآ د. در واقع به موقع   و دایگ رر قطعات را ا
  هایید.م 

 قیب یپنده یلی ل : ا تخاب حیگر مناسب 

ده و دایاب  قطعات  سمممب  به یکدیگر به هس از ایجاد قطعه، یعریف ما
آار یرین قسه شویم. شاید این بخش را بتوان یک  از مگموارد م  Stepماژول 

یک یلی ل اد ا ملدود در آباکوس دا سممم . بسمممته به اینکه معادتت حاکم بر 
شها در چه حوزه سئیه  سب  برار حل آن ا تخاب ار قرار م م گ رد، باید اب ار منا
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شها از یلی ل و ماآ   کن د. ا  تخاب یک یا چند گاف حل مناسب کامالی به آدف 
گردد. آهکن ن در صوری  که در یک مسئیه چندین  وع بارگذارر به مسئیه بازم 

دداگا ه در ور گرر .  Stepیوان برار آر بارگذارر یک یری ب ا جاف شمممود، م 
کوهل ، دآ شممکل، ا تقال حرارت، کها ش، یلی ل ررکا سمم آار آ ال   )ایجاد گاف
(، مع ن کردن تگرا ژر -لی ممل کوهممل اوییرر ی، ین ممم  در آبمماکوس -حراری 
ور خرود  مورد   کردن Field Outputو  History Outputدر آممار  مع ن   ،
سازگار یا یطب ق مش س  که به کهک  آار حلینو مو  آار  از دهیه امکا ای  ا

 در اخت ار شها قرار م  گ رد. Stepماژول 

 

 کنش ب ن قطعات در حلیعیین برآم 

س و  آار حوزه مکا  ک برخوردیلی ل سائل یها سترده م یرین و را باید از گ
خود دیب ا سمم  که یوده ملقق ن را بهدر ع ن حال ملبوبترین موضمموعای  د

قادر خواآ د بود به  Interactionکهک امکا ات مودود در ماژول کرده اسممم . به
، ی خ ص  قاط آاایصال دآنده، ارایجاد ق ود چند  قطهیعیین خوان برخورد، 

س  که  ضح ا س  از ماژول Interactionبرخورد و . . . بپردازید. هروا آار مگه  ا
آار ضمممرورر در آر کن د و د و ماژولکه به رراخور مسمممئیه، به آن   از ه دا م 
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 یلی ی    س .

 بارگذارر و اعهال شرایط مرزر و اول ه در اباکوس 

کنش ب ن قطعات مختیف، ضممرورر آار زما   حل و برآمهس از یعریف گاف
بپردازیم.  Loadاس  به یعیین شرایط مرزر و اول ه حاکم بر یک مسئیه در ماژول 

ه یعریف دامنمق د کردن قطعه در راستار خان، اعهال بارآار متهرک  و گسترده، 
در مواردر  و ر یعریف م دان دما یا ینش یا  Predefined Fieldایجاد ، اعهال بار

ستفاده از قابی   ،  سرع  اول ه در قطعه در  ور گررتن ، در آباکوس Submodelا
یعریف سرع  و ر ار در یلی ل ، بارآار مغناط س ،   رور داذبه در یک یلی ل

CFDهه و آهه بخ مم  از امکا ای  اسمم  که در ماژول ، آLoad  در اخت ار کابران
 قرار گررته اس .

 ز  بندر حاکم، الگوریتم مشآا، ررمولشناخ  دق ق الهان 

آار حاکم بر اد ار ملدود و یوان  قطه اشممترا  یئورررا م   Meshماژول
اد در گرو آار قابل اعتهدا سممم . رسممم دن به دواب Abaqusاب ارآای   و ر 

سب )از  ور ا دازه و ک ف  ( و آه ن شبکه اد ا ملدود منا ستفاده از یک  طور ا
آا با الهان، شممناخ  آاشممناخ  قواعد  امگذارر الهانآار مریبط اسمم . الهان
ملا تگرال کا تهو  گ رر  یار هان، کاآش  یدرال ، ز  آار مشیکن ک، آار آ بر
قابل کنترل اس .  Meshاز موارد مگه  اس  که در ماژول  ز  آار مشالگوریتم

 Stepرراموش  کن د ا تخاب الهان مناسممب کامال به حیگر یعریف شممده در ماژول 
 وابسته اس .

 Submit  کردن حل در ماژولJob 

ار ار وسممم یه  رفآار روق قادر خواآ د بود یا مسمممئیه را بههس از ایهاف گاف
آباکوس حل کن د. چنا که در ح ن حل، خطای  رخ دآد و آباکوس ررایند حل را 

یوا د در آر متوقف سممازد باید با مریفع کردن دتیل ایجاد خطا )من ممأ خطا م 
سئیه هرداخ . در ح ن ررایند آاکداف از ماژول شد( به حل مجدد م ر ه   ن با
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شممود که اطالعات مف د و کاربردر در خصممون آار متنوع  ایجاد م حل رایل
آشممنای  با دآد )آار زما   و . . . را در اخت ار کاربر قرار م زمان حل،  تایج، گاف

 (.ع رایل در آباکوسا وا

 هردازش و م اآده  تایج حلهس 

آار مورد یوا  د  تایج و خرود هس از به ایهاف رس دن حل یک مسئیه، م 
اید را در قالب کا تورآار ر گ ، ر یم و یا یعریف کرده Stepا توار که در ماژول 

سمیوا  د با  هودار م اآده کن د. آهکن ن م  س ر بر رور د ، مقادیر یعریف م
 مورد  وریان را در یک مس ر خان قرائ   هایید.

 در آباکوس ویس  و اسکریپ  ویس  سابروی ن 

آهکن ن در کنار امکا ات یعب ه شمممده در آباکوس برار حل یک مسمممئیه، 
 ویس  سابروی نو یا  Python ویس  به کهک زبان اسکریپ امکا ات دا ب   و ر 

ا ند     برار کاربران ودود دارد یا در صمممورت ل وف بتو FORTRANکهک زبان به
ار ار را شمممکسمممته و بدون ملدودی  خاصممم  به آار ه ش ررض  رفچارچوب

 کد ویس  برار یعریف ماده، بارگذارر مورد  ور و حت  الهان دلخواه بپرداز د.
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 آموزش آباکوس در یک  گاه )گاف آار حل مسئیه( 
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آار دذاب، عه قای اعتقاد داریم که رو د یادگ رر با در اخت ار داشمممتن مثال
ت  و کاربردر یکه ل خواآد شمممد. در این راسمممتا و در کنار ارائه مجهوعه صمممنع
آا و امکا ات آباکوس آار دامع در حوزه اد ار ملدود، شممناخ  قابی  آموزش

آا، آشمممنای  با یررندآار گو اگون حل و  کات کی در، به ارائه در یهام  ماژول
ستا دارد و دامع آموزش  هرداختهمثال طور که در مقدمه این متن ایم. آها آار ا

ایم : آا د بال کردهیک آدف اساس  و بس ار دق ق را در این مثال    عنوان شد، 
ش . یثب   آموخته ستق م یک مبلث آموز اعتقاد ما آار کاربران و  ه آموزش م

سای   س ر روق، آهراآان گرام   س  که با ط  کردن مرحیه به مرحیه م بر این ا
صاحبار امردع آموزش  رف صص،   ور و رآار مکا  ک در زم نه کارر خود متخ

 ار خواآند شد.حرره

به استرایژر خود هایبند آست م و در راه خود ثاب  قدف و استوار  یا رس دن  
آار ه  ممرر  صممنع  و یرب   مگندسمم ن خبره و کارآمد در اسممتفاده از به قیه

اب ارآار ه  ممررته یلی ی .  بدون شممک شممها آهراآان گرام ، خط م مم  ما در 
عه آموزش ما را دق ق و عیه  خوا ABAQUSار ار آار  رفمجهو با  ر .  یا آ د 

 ار ب اموزید و لذت یادگ رر را یجربه کن د ...حرره

 ار ارآار مکا  کمردع آموزش  رف یگ ه و ینو م:

www.3ds.ir 
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