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 آباکوس چیست؟
سازی، تحلیل های مدلای بسیار توانمند از برنامهمجموعه )ABAQUS (آباکوس افزارنرم

شکل گرفته است و توانایی  (FEM) سازی است که بر پایه روش اجزاء محدودشبیه و
ای از مسائل علمی و صنعتی، از مسائل ساده و دارای تحلیل خطی تا حل طیف گسترده

باشد. محیط کاربرپسند و جذاب در کنار سازی غیرخطی را دارا میمباحث پیچیده مدل
ها، مواد پلیمری، مهندسی )از قبیل فلزات، الستیکبینی رفتار مواد کتابخانه قوی پیش

های فنری، سنگ و خاک( از شده، فومهای تقویتها، مصالح عمرانی مثل بتنکامپوزیت
افزاری کارآمد و مورد توجه محققین ساخته است. نام و لوگوی آباکوس از آباکوس نرم

ام محاسبات ریاضی است. الهام گرفته شده که خود یادآور انج ”(Abacus) چرتکه“کلمه 
های حل، گیری از قدرتمندترین الگوریتمافزار آباکوس به واسطه تنوع در ابزارها و بهرهنرم

های خودرو، صنایع هوافضا، ساخت و تولید تجهیزات نیروگاهی، بنا برای فعالین در حوزه
اخت و تولید های پیچیده عمرانی، صنایع مرتبط با علوم برق و الکترومغناطیس، سو سازه
 .شودترین ابزارهای تحلیلی محسوب میهای صنعتی از مهمقالب

در این آموزش آباکوس شما هر آنچه که برای ورود به این نرم افزار تحلیلی نیاز دارید را 
چیست؟! گرفته تا مقدمات شروع کار با  (ABAQUS) گیرید! )از اینکه آباکوسفرا می

https://umec.ir/abaqus/
https://umec.ir/abaqus/
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گام به گام، کاربردی و مقدماتی تا پیشرفته همراه با آباکوس از صفر تا صد! بصورت 
آموزش آباکوس همگی در این مقاله ارائه شده  PDF فایل + ABAQUS های آموزشیفیلم

است همچنین نکات الزم جهت یادگیری پیشرفته آباکوس و تمام آنچه باید از اجزا 
باشد بصورت مفصل محدود بدانید تا آموزش آباکوس برایتان لذت بخش تر و آسان تر 

بیان شده است. بدون شک شناخت شما عزیزان از مسیر صحیح آموزش آباکوس به شما 
کند تا با سرعت بیشتر و کیفیت به مراتب باالتر قدم در مسیر پیشرفت و تقویت کمک می

های خود در زمینه آموزش آباکوس بردارید. به شما توصیه میکنم با دقت کامل توانایی
را به درستی درک  آموزش آباکوس موزشی را مطالعه بفرمایید تا مسیر صحیحاین مقاله آ

 .کنید

پکیج آموزش  کنید و از کلیکلینک زیر  رویتوانید شما دوستان عزیز می :توجه

فیلم  58 شامل فصل آموزشی 10در  و 100تا  0  گام به گام و صورتکه ب آباکوس
 .تهیه شده است بهره ببرید ساعت 25 در مدت آباکوسآموزشی 

 و گام به گام 100تا  0پکیج آموزش ویدیویی آباکوس؛ 

 

https://umec.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/
https://umec.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3/
https://umec.ir/course/abaqus/
https://umec.ir/course/abaqus/
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 آموزش آباکوس مقدمه
ق و کامل، تقریبا و تحلیل مسائل فیزیکی به شکل دقیهای واقعی سازی پدیدهمدل

گیرد. حل معادالت حاکم هایی صورت میسازیغیرممکن است و در این راه همواره ساده
آمد اما شمار میها یکی از معضالت و مشکالت مهندسین و محققین بهبر رفتار پدیده

حلیل مسائل مهندسی تر های اخیر سبب وقوع انقالبی شگرف درشد کامپیوترها در دهه
انند روش تفاضل مهای حل عددی مختلفی های مهندسی، روشو فیزیکی شد. در تحلیل

( وجود دارد که FVM( و روش حجم محدود )FEM(، روش المان محدود )FDMمحدود )
واسطه گستردگی حوزه کاربرد، از محبوبیت به مراتب ها روش اجزای محدود بهاز میان آن

باالتری در میان محققین برخوردار است. روش اجزای محدود یک روش عددی است که 
های مختلف پایدار، گذرا، خطی توان از آن برای حل مسائل متعدد مهندسی در حالتمی

 نند تحلیل تنش، مسائل انتقال حرارت و جریان سیال بهره جست. یا غیرخطی ما

نگرش  بدون شک روش اجزای محدود، سبب شد تا یک انقالب در صنعت جهان و نحوه
های معمولی تحلیل از وجود آید. حل مسائلی که روشبه تحلیل و طراحی مهندسی به

دست آمده، های بهپاسخ اال درها عاجز بود، قابلیت اطمینان بارائه یک راه حل برای آن
سازی ممکن در اصول حاکم بر یک مسئله سرعت باالی روش حل، اعمال کمترین ساده

عنوان فیزیکی و افزایش قابلیت ایمنی در طراحی سبب شد تا روش اجزای محدود به
 ناپذیر حلقه پیشرفت صنعت تبدیل شود.بخش جدایی

 آباکوس ؟ آموزشچرا 
افزارهایی افزارها، نرمعلوم کامپیوتر و قدرت یافتن پرشتاب سختبا گسترش روزافزون 

که بر روش المان محدود در حل مسائل مهندسی استوار بودند، توسعه یافتند. امروزه 
شماری در بازار موجودند که بر اساس همین روش عددی به حل مسائل افزارهای بینرم

عنوان یک بازوی قدرتمند دازند و بهپرهای فیزیکی روزانه میمختلف صنعتی و پدیده
، Marc(، ANSYS(، انسیس )ABAQUSافزار آباکوس )اند. نرمکمک محققین آمدهبه

Nastran/Patran ،ALGOR  وNSA های شناخته شده و معروفی از دریای بیکران نمونه
یان اند. در مخود جلب نمودهافزارها هستند که توجه محققین و مهندسین را بهاین نرم

عنوان یک های منحصربفرد خود بهفزار آباکوس با قابلیتافزارها، نرماین گروه از نرم
افزار بسیار قوی و دقیق تحقیقاتی و کاربردی در صنعت و دانشگاه، موقعیت بسیار نرم
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سازی دوبعدی مناسبی پیدا کرده است. محیط کاربری بسیار زیبا و کاربرپسند، محیط مدل
افزارهای طراحی ر پیشرفته و در عین حال قابل درک، ارتباط جامع با نرمبعدی بسیاو سه

(، کدهای حلگر قدرتمند SOLIDWORKS( و سالیدورکس )CATiAتراز اول دنیا مثل کتیا )
(، فایل متنی Pythonهای پایتون )کمک اسکریپتو دقیق غیرخطی، قابلیت توسعه به

(، FORTRANهای زبان فرترن )اربری زیربرنامه، امکان کGUI(، قابلیت ایجاد inp.ورودی )
روش پردازش موازی و مقبولیت بسیار باال در جوامع دانشگاهی سبب قابلیت تحلیل به

های روی میز محققین حوزه مکانیک، ترین گزینهعنوان یکی از جدیشده تا آباکوس به
 .شمار آیدحل مسائل اجزا محدود بهمتالورژی و عمران در 

 

افزارهای اجزای محدود در این میان و با توجه به مقدمه فوق، لزوم آموزش صحیح نرم
آکادمی یابد. در این راستا، ای میالعاده، اهمیت فوقAbaqusها، و در رأس آن

قدم  در راستای آموزش دقیق، جامع و علمی شما همراهان گرامی، افزارهای مکانیکنرم
ای برداشته است. اعتقاد داریم که آموزش از طریق مثال تنها به درک در یک مسیر حرفه
شود و زمانی که کاربر درک درستی از عملکرد، الفبای حل و امکانات سطحی منجر می

آباکوس نداشته باشد، روند صحیحی را درپیش نگرفته است. با حل یک مثال ممکن 
اد شود اما بدون شک در مواجهه با یک مسئله متفاوت است حس خوشایندی در شما ایج

)حتی اندک تفاوت در صورت مسئله( ابتکار عمل نخواهید داشت. اگر در حین حل با 
را پیدا نخواهید کرد. روندی که در خطایی مواجه شوید توانایی اظهار نظر و حل آن

حدود، شناخت ایم، مبتنی بر درک صیحی اصول اجزای مآموزش آباکوس بکار گرفته
رو های کابردی است. از اینکمک مثالها بهمحیط و امکانات آباکوس و تثبیت آموخته

 ایم.بندی کردهآباکوس را در چهار گروه زیر دسته های آموزشسرفصل

 آموزش آباکوس: اجزا محدود .1
 مقدماتی -آموزش آباکوس  .2
 پیشرفته -آموزش آباکوس  .3

https://umec.ir/
https://umec.ir/
https://umec.ir/
https://umec.ir/
https://umec.ir/
https://umec.ir/finite-element-method/
https://umec.ir/abaqus/basic-abaqus-training/
https://umec.ir/abaqus/advanced-abaqus-training/
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 های صنعتیاربردی و پروژههای کمثال -آموزش آباکوس  .4

 آموزش آباکوس مشیخط 
خواهیم پرداخت.  Abaqusدر آموزش  umec.irدر ادامه به معرفی خطی مشی سایت 

کند بدون شک شناخت شما عزیزان از مسیر صحیح فراگیری آباکوس به شما کمک می
های اناییتا با سرعت بیشتر و کیفیت به مراتب باالتر قدم در مسیر پیشرفت و تقویت تو

 خود و اعتالی صنعت ایران عزیز بردارید. با ما همراه باشید.

 

 آباکوس: اجزا محدود آموزش
افزارهای اجزا محدود، در یک بخش با توجه به لزوم شناخت پایه ای و درک عملکرد نرم

به تشریح جزئیات و اصول حاکم بر این روش حل   دروش اجزا محدوجامع تحت عنوان 
عددی پرداخته شده است. سعی بر این بوده تا شما همراهان عزیز با مطالعه این بخش 
بتوانید لذت فراگیری اجزای محدود را درک کنید و بر اصول پایه و ضروری این علم که 

ط شوید. آشنایی با روش افزارهایی نظیر آباکوس است مسلالزمه فراگیری و تسلط بر نرم
 Finiteافزارهای مبتنی بر آشنایی با نرم، تاریخچه روش اجزا محدوداجزای محدود، 

Element Method ،های حل شناخت و درک تفاوتExplicit  وImplicit  ، آشنایی با
سازی در حل مسائل فیزیکی، با هدف انجام ساده ایای/کرنش صفحهاصول تنش صفحه

https://umec.ir/abaqus/abaqus-tutorials/
https://umec.ir/finite-element-method/
https://umec.ir/history-of-finite-element-method/
https://umec.ir/history-of-finite-element-method/
https://umec.ir/finite-element-sofwares/
https://umec.ir/finite-element-sofwares/
https://umec.ir/explicit-implicit-methods/
https://umec.ir/plane-stress-plane-strain-axisymmetric-problems/
https://umec.ir/plane-stress-plane-strain-axisymmetric-problems/
https://umec.ir/plane-stress-plane-strain-axisymmetric-problems/
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تنها بخشی  الگرانژیو  آنالیزهای اویلریو آشنایی با  درک تفاوت حل خطی و غیرخطی
ی است که در بخش اجزا محدود از آموزش آباکوس برای شما عزیزان در هایاز سرفصل

 نظر گرفته شده است.

 

 مقدماتی –آباکوس  آموزش
افزار آباکوس و شناخت روابط حاکم بر آن، باید پس از درک صحیح اصول عملکرد نرم

رای های اولیه بهای مختلف آباکوس، گامقادر باشید تا به کمک شناخت ابزارها و محیط
مطالبی در حوزه  آموزش مقدماتی آباکوسرو در بخش حل یک مسئله را بردارید. از این

های آشنایی با جعبه ابزارها و ماژول، تنظیمات اولیه آباکوسشناخت محیط کاری و 
شناخت واحدها و درجات آزادی ، سازی ترسیمه هندسینحوه تعریف و ذخیره، آباکوس

ها در آشنایی با خانواده المان، استاتیکآشنایی با مسائل استاتیک و شبه، آباکوسدر 
در کنار  شناخت پارتیشن در آباکوس، ها بر همگرایی جوابتأثیر تعداد المانو  آباکوس

مسیر آموزش آباکوس شما نظیر دیگر برای برداشتن گامی استوار در مطالب متنوع و بی
 همراهان گرامی تعبیه شده است.

https://umec.ir/linear-vs-nonlinear-analysis/
https://umec.ir/eulerian-analysis/
https://umec.ir/eulerian-analysis/
https://umec.ir/lagrangian-analysis/
https://umec.ir/lagrangian-analysis/
https://umec.ir/abaqus/basic-abaqus-training
https://umec.ir/abaqus/basic-abaqus-training
https://umec.ir/abaqus-mouse-configuration/
https://umec.ir/abaqus-mouse-configuration/
https://umec.ir/abaqus-modules/
https://umec.ir/abaqus-modules/
https://umec.ir/saving-sketch-in-abaqus/
https://umec.ir/abaqus-unit-dof/
https://umec.ir/abaqus-unit-dof/
https://umec.ir/abaqus-unit-dof/
https://umec.ir/static-quasi-static-dynamic-problems/
https://umec.ir/introduction-to-abaqus-element-families/
https://umec.ir/introduction-to-abaqus-element-families/
https://umec.ir/abaqus-convergence-by-elements-number/
https://umec.ir/create-partition-in-abaqus/
https://umec.ir/create-partition-in-abaqus/
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 پیشرفته –آباکوس  آموزش
افزار آباکوس توانایی پشتیبانی از طیف گسترده کاربران و های مفید نرمیکی از ویژگی

مسائل علمی و صنعتی مقدماتی تا پیشرفته است. اعتقاد داریم در مسیر آموزش آباکوس 
و باید تالش کرد تا پس از درک مفاهیم اولیه و شناخت روند نقطه پایانی وجود ندارد 

ها در حل تر نیز مسلط شد چرا که چالشحل مسئله در آباکوس، بر روی مباحث پیشرفته
افزار امکان ها و امکانات پیشرفته نرمیک مسئله صنعتی بسیارند و بدون تسلط بر بخش

ای و از شما یک کاربر حرفه آموزش پیشرفته آباکوسها وجود ندارد. بخش حل آن
کار و مقدماتی خواهد ساخت و شما را از سایر کاربران تازه ABAQUSنظر در حوزه صاحب

متمایز خواهد کرد. کافیست تفاوت را با مراجعه به این قسمت از سایت بسنجید. آشنایی 
سازی مدل، توپولوژی مجازی در آباکوس ،Restartدستور ، Remeshingتکنیک با 

، های نیمه بینهایت و روش ایجاد آنآشنایی با المان، Abaqusهای تقویتی در میله
تنها  زنیتنظیمات الگوریتم مشو  و روش رفع مشکل Shear Lockingشناخت مفهوم 

ایم. ای شدن کاربران در نظر گرفتهای است که برای حرفهای از مفاهیم پیشرفتهگوشه
 ان خبره آباکوس قرار خواهد داد.یقین داریم همراهی با این بخش، شما را در زمره کاربر

https://umec.ir/abaqus/advanced-abaqus-training/
https://umec.ir/abaqus/advanced-abaqus-training/
https://umec.ir/remeshing-in-abaqus/
https://umec.ir/restart-analyses-in-abaqus/
https://umec.ir/abaqus-virtual-topology/
https://umec.ir/abaqus-virtual-topology/
https://umec.ir/defining-stringer-reinforcement-in-abaqus/
https://umec.ir/defining-stringer-reinforcement-in-abaqus/
https://umec.ir/infinite-elements-in-abaqus/
https://umec.ir/shear-locking/
https://umec.ir/setting-mesh-algorithm-in-abaqus/
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 های صنعتیهای کاربردی و پروژهمثال –آباکوس  آموزش
افزارهای گوناگون بدون شک با من موافقید که تاکنون دستورهای زیادی را در نرم

خاطر ندارید. آن چه که سبب تثبیت اید اما اکنون حتی اسمی از آن را نیز بهفراگرفته
های ای است. در انتخاب مثالهای کاربردی و حرفهحل مثالشود نکات آموزشی می

برانگیز صنعتی ایم تا مسائل منتخب، پرکاربرد و چالشآموزشی تمام سعی خود را کرده
ها و را برای شما عزیزان آماده کنیم تا با یک تیر، دو نشان را زده باشید : تثبیت آموخته

ای است به گونه آباکوس های آموزشیمثال ایجاد دید عمیق صنعتی. روند بکار رفته در
تا ابتکار عمل پیدا کنید و در مواجهه با مسائل متفاوت و گوناگون قدرت اعمال نظر و 

آموزش ، سازی سقوط آزاد در آباکوسشبیهپردازی در سطوح عالی را پیدا کنید. ایده
تحلیل رشد ترک ، تحلیل اتصاالت جازدنی، مدلسازی مسائل هایپراالستیک در آباکوس

تحلیل ، نقطه در آباکوستحلیل خمش سه، XFEMروش های کامپوزیتی بهدر ورق
تنها بخشی از  Abaqusتحلیل کمانش ورق در و  محوری مخازن تحت فشارتقارن
تفاوت از اینجا آغاز ایم. و کاربردی است که برای شما در نظر گرفته های صنعتیمثال
ها و ایجاد دید جامع صنعتی شود. ما معتقدیم مثال آموزشی باید برای تثبیت آموختهمی

بکار گرفته شود، نه یادگیری مستقیم. ایجاد راهنمای تصویری گام به گام در کنار تصاویر 

https://umec.ir/abaqus/abaqus-tutorials/
https://umec.ir/free-fall-simulation-in-abaqus/
https://umec.ir/modeling-rubber-with-abaqus/
https://umec.ir/modeling-rubber-with-abaqus/
https://umec.ir/modeling-rubber-with-abaqus/
https://umec.ir/snap-fit-analysis-using-abaqus/
https://umec.ir/snap-fit-analysis-using-abaqus/
https://umec.ir/xfem-analysis-of-composite-specimen-using-abaqus/
https://umec.ir/xfem-analysis-of-composite-specimen-using-abaqus/
https://umec.ir/xfem-analysis-of-composite-specimen-using-abaqus/
https://umec.ir/abaqus-plastic-deformation/
https://umec.ir/axisymmetric-analysis-of-cylindrical-pressure-vessel-using-abaqus/
https://umec.ir/axisymmetric-analysis-of-cylindrical-pressure-vessel-using-abaqus/
https://umec.ir/axisymmetric-analysis-of-cylindrical-pressure-vessel-using-abaqus/
https://umec.ir/axisymmetric-analysis-of-cylindrical-pressure-vessel-using-abaqus/
https://umec.ir/axisymmetric-analysis-of-cylindrical-pressure-vessel-using-abaqus/
https://umec.ir/axisymmetric-analysis-of-cylindrical-pressure-vessel-using-abaqus/
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های زیبای های ما در احترام به نگاها بخشی از تالشمتحرک و زیبای تحلیل مسئله تنه
 شما عزیزان است.

ای آباکوس را به شما در ادامه قصد داریم تا در قالب یک راهنما، فرآیند آموزش حرفه
 معرفی نماییم. با ما همراه باشید.

 افزار آباکوس: آموزش روش اجزاء محدودالفبای نرم شناخت

 

افزارهایی نظیر آباکوس و انسیس بر همانطور که در بخش مقدمه نیز اشاره کردیم، نرم
رو ضروری است تا با یک روش اجزاء محدود در حل مسائل گوناگون استوارند. از این

، قوائد حاکم بر ایجاد المان و روش اجزا محدوداصول حاکم بر شناخت دقیق و جامع از 
قوانین ترکیب و اسمبل ، توابع شکل یا درونیابشبکه اجزا محدود، شناخت گره و المان، 

، به گیری عددینظیر اصول انتگرالو سایر ملزومات این روش  ماتریس سختیکردن 
آموزش آباکوس پرداخته شود تا دیدی عمیق و جامع نسبت به این ابزار در اختیار کاربر 

بسیار کارا و قدرتمند؛ اگر به  قرار گیرد. فراموش نکنید که آباکوس یک ابزار است، ابزاری
د. لذا در مسیر های غلطی نیز دریافت خواهید کرآن داده ورودی غلط بدهید پاسخ

های استواری در سرزمین اجزای کنیم حتما گامیادگیری آباکوس، به شما توصیه می
محدود بردارید و صرفًا یک کاربر نباشید. قطعا شناخت اصول حاکم بر حل یک مسئله 

https://umec.ir/finite-element-method-applications/
https://umec.ir/element-and-shape-function-in-fem/
https://umec.ir/element-and-shape-function-in-fem/
https://umec.ir/stiffness-matrix-assembly/
https://umec.ir/stiffness-matrix-assembly/
https://umec.ir/stiffness-matrix-assembly/
https://umec.ir/numerical-integration/
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نظر خواهد ساخت که از توانایی تجزیه و تحلیل مسائل باکوس، از شما یک صاحبدر آ
 برخوردار است.

 های حل مسئله در آباکوسگام

 

 : ترسیم هندسه مسئله در آباکوس اولگام 
اولین قدم در حل یک مسئله فیزیکی به روش اجزا محدود، ایجاد مدل هندسی مناسب 

در آباکوس، محیط تخصصی ایجاد هندسه قطعات )از ساده  Partاز مسئله است. ماژول 
( Shell( و پوسته )Plate(، ورق )Truss، خرپا )Solidتا پیچیده( است. ترسیم قطعات 

از آباکوس یک ابزار همه فن حریف در ایجاد مدل هندسی  CADدر کنار ابزارهای پیشرفته 
جزا محدود است و نباید انتظار افزار اساخته است؛ اما فراموش نکنید، آباکوس یک نرم

افزارهای تخصصی امکاناتی به وسعت نرم Partداشته باشید ابزارهای موجود در ماژول 
در اختیار شما قرار دهد. یکی از نقاط  Inventorیا  CATIA ،SolidWorksطراحی نظیر 

افزارهای و پیشرفته از نرم های هندسی ساده، امکان فراخوانی مدلAbaqusمثبت 
تخصصی نظیر کتیا و سالیدورکس است که به کمک آن عماًل محدودیتی در تحلیل 

 اشت.های پیچیده و جزئیات باال نخواهید دقطعات با هندسه
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 Abaqusماده و تخصیص آن به قطعات در  تعریف
را در محیط این پس از اینکه مدل هندسی مورد نظر خود را در آباکوس ترسیم و یا آن

های ایجاد شده در Partانی کردید، باید به تعریف ماده و اختصاص آن به افزار فراخونرم
آباکوس امکانات وسیعی در اختیار  Propertyگام قبل بپردازید. در این راستا، ماژول 

کاربران قرار داده است: تعریف خواص مکانیکی، چگالی، خواص حرارتی و مغناطیسی، 
شوندگی در بارگذاری سیکلی، های سختمعیارهای آسیب و گسیختگی، تعریف پارامتر

نویسی در مواقع ضروری که خواص وابسته به دما و ... در کنار قابلیت برنامه
 User Materialآشنایی با افزار جوابگوی نیاز کاربر نیست )های نرمفرضپیش

Subroutine : UMATدهد. از امکانات خاص و ویژه را در اختیار شما قرار می ( دنیایی
های مناسب برای اختصاص به قطعه، سطح مقطع یا پروفیل عالوه تعریف سطح مقطعبه

ها به شکل دقیق از دیگر امکاناتی است که به چینی کامپوزیتمناسب برای تیر و الیه
 قادر به تعریف آن خواهید بود. Propertyکمک ماژول 

 و جایابی قطعات تاژمون
سازی یک سیستم که در آن چندین قطعه مختلف وجود داشته باشد، پس از برای مدل

قیود هندسی تعبیه شده در کمک ابزارها و ، بهPartتک قطعات در ماژول ترسیم تک
ها قادر خواهید بود تا به تعداد مورد نیاز از هر قطعه کپی کرده و آن Assemblyماژول 

 Assemblyوسیله ماژول را در موقعیت دلخواه مناسب برای تحلیل قرار دهید. در واقع به
 نمایید.موقعیت و جایگیری قطعات را اصالح می

 تپنده تحلیل : انتخاب حلگر مناسب قلب
وارد  Stepجایابی قطعات نسبت به یکدیگر به ماژول  پس از ایجاد قطعه، تعریف ماده و

های یک تحلیل اجزا محدود ترین قسمتشویم. شاید این بخش را بتوان یکی از مهممی
ای قرار در آباکوس دانست. بسته به اینکه معادالت حاکم بر مسئله شما در چه حوزه

ب یک یا چند گام حل مناسب گیرد، باید ابزار مناسبی برای حل آن انتخاب کنید. انتخامی
گردد. همچنین در صورتی که در یک کاماًل به هدف شما از تحلیل و ماهیت مسئله بازمی

 Stepتوان برای هر بارگذاری یک مسئله چندین نوع بارگذاری به ترتیب انجام شود، می
، انتقال حرارت، کمانش، تحلیل فرکانسیهای آنالیز )جداگانه درنظر گرفت. ایجاد گام

(، معین کردن الگرانژی -تحلیل کوپل اویلری ، تنشی در آباکوس -کوپل حرارتی، دهیشکل

https://umec.ir/introduction-to-umat/
https://umec.ir/introduction-to-umat/
https://umec.ir/constraints-in-abaqus-assembly-module/
https://umec.ir/constraints-in-abaqus-assembly-module/
https://umec.ir/constraints-in-abaqus-assembly-module/
https://umec.ir/pipe-vibration-analysis-in-abaqus/
https://umec.ir/pipe-vibration-analysis-in-abaqus/
https://umec.ir/column-buckling-in-abaqus/
https://umec.ir/column-buckling-in-abaqus/
https://umec.ir/heat-transfer-analysis-of-teapot-with-abaqus/
https://umec.ir/heat-transfer-analysis-of-teapot-with-abaqus/
https://umec.ir/forging-simulation-with-abaqus/
https://umec.ir/forging-simulation-with-abaqus/
https://umec.ir/forging-simulation-with-abaqus/
https://umec.ir/thermal-stress-analysis-in-abaqus/
https://umec.ir/coupled-eulerian-lagrangian-analysis-with-abaqus/
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های سازگار مش، معین کردن Field Outputو  History Outputدر ای مورد نظر هخروجی
در اختیار  Stepاز جمله امکاناتی است که به کمک ماژول  های حلتنظیمو  یا تطبیقی

 شما قرار می گیرد.

 

 کنش بین قطعات در حلبرهم تعیین
ترین و در عین حال را باید از گسترده مسائل تماسیو  برخوردهای حوزه مکانیک تحلیل

کمک خود جلب کرده است. بهمحبوبترین موضوعاتی دانست که توجه محققین را به
ایجاد اص برخورد، قادر خواهید بود به تعیین خو Interactionامکانات موجود در ماژول 

، تشخیص نقاط برخورد و . . . بپردازید. پرواضح هااتصال دهنده، ایقیود چند نقطه
که به فراخور مسئله، به آن نیاز پیدا  های مهمی استاز ماژول Interactionاست که 

 های ضروری در هر تحلیلی نیست.کنید و جزو ماژولمی

 و اعمال شرایط مرزی و اولیه در اباکوس بارگذاری
کنش بین قطعات مختلف، ضروری است به های زمانی حل و برهمپس از تعریف گام

بپردازیم. مقید کردن  Loadتعیین شرایط مرزی و اولیه حاکم بر یک مسئله در ماژول 
ایجاد ، تعریف دامنه اعمال بارقطعه در راستای خاص، اعمال بارهای متمرکز و گسترده، 

Predefined Field ان دما یا تنش یا سرعت اولیه در قطعهدر مواردی نظیر تعریف مید  ،

https://umec.ir/field-output-vs-history-output-in-abaqus/
https://umec.ir/ale-adaptive-mesh/
https://umec.ir/ale-adaptive-mesh/
https://umec.ir/control-of-solving-process-in-abaqus/
https://umec.ir/impact-of-ball-to-plate-with-elements-deletion-in-abaqus/
https://umec.ir/pipe-whip-analysis-using-abaqus/
https://umec.ir/pipe-whip-analysis-using-abaqus/
https://umec.ir/multi-point-constraint-in-abaqus/
https://umec.ir/multi-point-constraint-in-abaqus/
https://umec.ir/multi-point-constraint-in-abaqus/
https://umec.ir/multi-point-constraint-in-abaqus/
https://umec.ir/multi-point-constraint-in-abaqus/
https://umec.ir/multi-point-constraint-in-abaqus/
https://umec.ir/abaqus-load-types/
https://umec.ir/abaqus-load-types/
https://umec.ir/predefined-field-in-abaqus/
https://umec.ir/predefined-field-in-abaqus/
https://umec.ir/predefined-field-in-abaqus/
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، در نظر گرفتن نیروی جاذبه در یک تحلیل، در آباکوس Submodelاستفاده از قابلیت 
، همه و همه بخشی از امکاناتی CFDتعریف سرعت و فشار در تحلیل بارهای مغناطیسی، 
 در اختیار کابران قرار گرفته است. Loadاست که در ماژول 

 زنیبندی حاکم، الگوریتم مشها، فرمولدقیق المان شناخت
های حاکم بر اجزای محدود و ابزارهایی توان نقطه اشتراک تئوریرا می  Meshماژول
های قابل اعتماد در گرو استفاده از یک شبکه دانست. رسیدن به جواب Abaqusنظیر 

شناخت های مرتبط است. طور الماناجزا محدود مناسب )از نظر اندازه و کیفیت( و همین
های المان، کاهش یافتهو  گیری کاملها با انتگرالالمان، شناخت هاقواعد نامگذاری المان

ی است که در ماژول از موارد مهم زنیهای مشالگوریتم، زنیهای مشتکنیک، هیبریدی
Mesh  قابل کنترل است. فراموش نکنید انتخاب المان مناسب کامال به حلگر تعریف شده

 وابسته است. Stepدر ماژول 

Submit  کردن حل در ماژولJob 
افزار آباکوس حل وسیله نرمهای فوق قادر خواهید بود تا مسئله را بهپس از اتمام گام

ایی رخ دهد و آباکوس فرایند حل را متوقف سازد باید با کنید. چنانچه در حین حل، خط
های پیشین تواند در هر کدام از ماژولمرتفع کردن دالیل ایجاد خطا )منشأ خطا می

شود های متنوعی ایجاد میباشد( به حل مجدد مسئله پرداخت. در حین فرایند حل فایل
های زمانی و . . . را در امکه اطالعات مفید و کاربردی در خصوص زمان حل، نتایج، گ

 (.آشنایی با انواع فایل در آباکوسدهد )اختیار کاربر قرار می

 و مشاهده نتایج حل پردازشپس
های مورد انتظار که توانید نتایج و خروجیپس از به اتمام رسیدن حل یک مسئله، می

اید را در قالب کانتورهای رنگی، فیلم و یا نمودار مشاهده تعریف کرده Stepدر ماژول 
، مقادیر مورد نظرتان را در یک تعریف مسیر بر روی جسمتوانید با کنید. همچنین می

 مسیر خاص قرائت نمایید.

 آباکوس نویسی درنویسی و اسکریپتسابروتین
همچنین در کنار امکانات تعبیه شده در آباکوس برای حل یک مسئله، امکانات جانبی 

کمک زبان نویسی بهسابروتینو یا  Pythonنویسی به کمک زبان اسکریپتنظیر 

https://umec.ir/submodeling-with-abaqus/
https://umec.ir/define-gravity-in-abaqus/
https://umec.ir/define-gravity-in-abaqus/
https://umec.ir/cfd-analysis-of-blood-flow-in-bifurcation-vessel-with-abaqus/
https://umec.ir/abaqus-element-library/
https://umec.ir/abaqus-element-library/
https://umec.ir/abaqus-element-library/
https://umec.ir/abaqus-element-library/
https://umec.ir/abaqus-element-library/
https://umec.ir/abaqus-element-library/
https://umec.ir/reduced-integration-elements-in-abaqus/
https://umec.ir/reduced-integration-elements-in-abaqus/
https://umec.ir/hybrid-elements-in-abaqus/
https://umec.ir/hybrid-elements-in-abaqus/
https://umec.ir/meshing-techniques-in-abaqus/
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FORTRAN های پیش نیز برای کاربران وجود دارد تا در صورت لزوم بتوانند چارچوب
افزار را شکسته و بدون محدودیت خاصی به کدنویسی برای تعریف ماده، فرض نرم

 بارگذاری مورد نظر و حتی المان دلخواه بپردازند.

 ای حل مسئله(آموزش آباکوس در یک نگاه )گام ه
در اینفوگرافیک زیر بصورت کامل تمام گام های حل مساله در آباکوس را مشاهده 

 میکنید.

 

https://umec.ir/writing-user-subroutine-with-abaqus/
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های جذاب، صنعتی و عمیقًا اعتقاد داریم که روند یادگیری با در اختیار داشتن مثال
های جامع در کاربردی تکمیل خواهد شد. در این راستا و در کنار ارائه مجموعه آموزش

ها، آشنایی ها و امکانات آباکوس در تمامی ماژولحوزه اجزای محدود، شناخت قابلیت
های استاندارد و جامع آموزشی و نکات کلیدی، به ارائه مثالبا ترفندهای گوناگون حل 

یک هدف اساسی و بسیار نیز عنوان شد،  ایم. همانطور که در مقدمه این متنپرداخته
ش مستقیم های کاربران و نه آموزایم : تثبیت آموختهها دنبال کردهدقیق را در این مثال

ا طی کردن مرحله به مرحله مسیر فوق، اعتقاد ما بر این است که بیک مبحث آموزشی. 
در زمینه کاری خود متخصص،  افزارهای مکانیکآکادمی نرمهمراهان گرامی سایت 

 ای خواهند شد.نظر و حرفهصاحب

های به استراتژی خود پایبند هستیم و در راه خود ثابت قدم و استوار؛ تا رسیدن به قله 
آمد در استفاده از ابزارهای پیشرفته پیشرفت صنعت و تربیت مهندسین خبره و کار

افزار های نرمتحلیلی.  بدون شک شما همراهان گرامی، خط مشی ما در مجموعه آموزش
ABAQUS ای بیاموزید و لذت یادگیری را را دقیق و علمی خواهید یافت. با ما حرفه

 تجربه کنید ...

 بهترین روش آموزش آباکوس چیست؟
فزار بسیار بسیار گسترده است. اگر دنبال اعتبارسنجی این عرض اافزار آباکوس یک نرمنرم

 هایافزار را به شکل کامل در قالب فایلنرم Documentation بنده هستید کافی ست
PDF  دانلود کنید تا ببینید چند هزار صفحه آموزش ریز و دقیق وجود دارد. قطعًا شما هم

باز کردن کامل همه مباحث وجود  با من هم عقیده خواهید بود که امکان تدریس و
بصورت صفر تا صد  پکیج آموزش آباکوس سعی کردیم با ارائه UMEC ندارد ما در سایت

برداریم. در این دوره آموزشی آباکوس  Abaqus گامی در جهت آموزش بهتر و باکیفیت
یح آموزش، خیلی شفاف و آکادمیک به مخاطبین سعی بر این بوده است تا راه صح

فرمایند که اگر با یک نشان داده شود، قطعا دانشجویان این دوره آموزشی تایید می
های مختلف مسئله جدید مواجه شوند خیلی راحت میتوانند با استدالل و منطق ماژول

 .ها کامال مشخص استرا جلو برده و دلیل انتخاب هر آیتم برای آن

https://umec.ir/course/abaqus/
https://umec.ir/course/abaqus/
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 ج ویژه آموزش آباکوسپکی
پکیج آموزش  کنید و از کلیکلینک زیر  رویتوانید شما دوستان عزیز می :توجه

فیلم  85 املش فصل آموزشی 10و در  010تا  0  گام به گام و که بصورت آباکوس
 .تهیه شده است بهره ببرید ساعت 25 در مدت آباکوسآموزشی 

 و گام به گام 100تا  0پکیج آموزش ویدیویی آباکوس؛ 
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