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و کاربرد آن در صنعت و  Abaqusآشنایی با نرم افزار ) فصل اول
 (دانشگاه 

 یدوره آموزش نیهدف ا یعرفم •
 مناسب است؟ یچه افراد یبرا یدوره آموزش نیا •
 المان محدود  ی کاربرد نرم افزارها  یمعرف •
 ست؟ یمعکوس و کاربرد آن چ یمفهوم مهندس •
 ست؟یاستاندارد چ یبر مبنا یمفهوم طراح •
 معکوس یمراحل مهندس یمعرف •
 ست؟ یمعکوس چ یمهندس یچالش ها •
 یابعاد ر یتغ کردیمعکوس با رو  یمثال از مهندس کیارائه  •
 استاندارد  یبر مبنا یمراحل طراح  یمعرف •
 ست؟ی( چConceptual Design) یمفهوم یطراح •
 ست؟ی( چBasic Design) هیپا یطراح •
 ست؟ ی( چDetailed Design) ی لیتفص یطراح •
 ز یتجه ایقطعه   کی یطراح یمخزن( جهت درک روند کل  یمثال )از طراح کیارائه  •
 ی بارگذار  ی وهایو سنار یکار  طیمفهوم شرا حیتشر  •
 و حوادث  یعاد طیدر شرا یطراح رشیپذ یارهایمفهوم مع حیتشر  •
 المان محدود ینرم افزارها  نیاز پرکاربردتر   یبرخ یمعرف •
 ها  آن ی و نرم افزارها ستمی و دازالت س Simuliaشرکت  یاجمال یمعرف •
 نرم افزار آباکوس  یایمزا یمعرف •
 در نرم افزار آباکوس   یساز  هی مراحل شب یمعرف •
 از نرم افزار آباکوس  یخروج یها  لیانواع فا یمعرف •
 مختلف در نرم افزار آباکوس  یندهایفرآ یساز   هی از شب لمیچند ف شینما •
 نرم افزار آباکوس  یها و کاربردها  یچند مقاله از نوآور  یمعرف •
 نرم افزار آباکوس  یکیگراف  طیمختلف مح  یبخش ها یمعرف •
 نرم افزار آباکوس  ی ماژول ها ه یاول یمعرف •
 در آباکوس استفاده شوند ستی با یکه م یر ی اندازه گ ی واحدها یمعرف •
 انواع المان ها در آباکوس  یمعرف •
 مبحث المان محدود حیتشر  •
 کنند؟ یحل مسائل استفاده م یبرا  ینرم افزار آباکوس از چه روش Explicitحلگر استاندارد و   •



 

 

 المان محدود لیروش تعادل در تحل  یمعرف •
 المان محدود  لیروش گسترش موج در تحل  یمعرف •
 نرم افزار آباکوس  Keywords ط یمح  ه یاول یمعرف •
 ست؟ ینرم افزار آباکوس چ Keywords طیمح تیاهم •
 نرم افزار آباکوس  subroutine ط یمح  ه یاول یمعرف •
 نرم افزار آباکوس  Python ط یمح  ه یاول یمعرف •

  



 

 

و   Partماژول   -مدلسازی با نرم افزار آباکوس فصل دوم ) 
Sketch) 

 )خط(   Lineدستور  یعرفم •
 (ره ی)دا Circleدستور  یمعرف •
 (لی)مستط Rectangleدستور   یمعرف •
 )خط مورب(  construction oblique Lineدستور   یمعرف •
 offsetدستور  یمعرف •
 Remove Gaps and Overlapsدستور   یمعرف •
 Auto trimدستور   یمعرف •
 Extendدستور   یمعرف •
 (یبند شنی )پارت Splitدستور  یمعرف •
 Patternدستور  یمعرف •
 Sketch طیمح  Dimensionابزار  حیتشر  •
 اندازه  د یدو ق  نی ( بیاضیرابطه ر جادیروش وابسته نمودن )ا حیتشر  •
 رسم شده Sketch یو بازخوان رهی روش ذخ حیتشر  •
 Sketch طینمونه مثال در مح  کیرسم  •
 روش استفاده از آن  حینرم افزار آباکوس و تشر  Help یمعرف •
 نرم افزار  Viewابزار  یمعرف •
 Part طی( دلخواه در مح Viewنما ) کی رهی و ذخ جادیروش ا حیتشر  •
 موس در نرم افزار آباکوس  یکربندیپ ماتیتنظ ر یروش تغ حیتشر  •
 ست؟یچ Part ط یمح  یو دو بعد یتک بعد ی کاربرد فضا •
 ست؟یچ  یو دوبعد یتک بعد یاستفاده از مدل ها  تیمز •
 ست؟ی( چdeformable) ر ی( و شکل پذrigidتفاوت جسم صلب ) •
 م؟یکن  یاستفاده م ها از جسم صلب لیتحل یچرا در بعض •
 م؟یکن یاستفاده م Analytical rigid  از یو چه زمان Discrete rigid از یجسم صلب، چه زمان ف یدر تعر  •
 ست؟یچ یلر یو او ی تفاوت مفهوم الگرانژ  •
 مدنظر قرار داد؟ دیرا با یچه موارد Partدر انتخاب المان  •
 Part طی در مح  ی حجم ده یانواع روش ها  یمعرف •
 با استفاده از سه نقطه  یصفحه مجاز  جادیروش ا حیتشر  •
 مثال   کیدر قالب  Project Edgesکاربرد دستور  یمعرف •



 

 

 Create Solid: sweepدستور  یمعرف •
 Create Shell: Revolveدستور  یمعرف •
 چرخش  هیصفحه، خط دوران و زاو کیبا مشخص کردن    یصفحه مجاز  جادیروش ا حیتشر  •
 Create Cut: Extrudeدستور  یمعرف •
 Partدر ماژول  Delete Feature, Edit Feature, Suppressکاربرد دستورات  یمعرف •
 Create Roundدستور  یمعرف •
 ن یارائه دو نمونه تمر  •
 نی تمر  نیدر قالب ا Mirrorدستور   ی و معرف شیجلسه پ یها نیتمر  ی مدل ساز  •
 ست؟یچ دی و سال ایکت  یدر نرم افزارها  یمونتاژ  ی قطعات و مجموعه ها ی مدل ساز  تیمز •
 شود؟ جادیممکن است ا یبه نرم افزار آباکوس چه مشکالت  گر ید یاز نرم افزارها لیانتقال فا نیدر ح •
 به آباکوس   Solid Worksاز نرم افزار  لیروش انتقال فا حیتشر  •
 دی کردن دو نرم افزار آباکوس و سال نکیروش ل حیتشر  •
 نرم افزار آباکوس  Help  یاصل   یبخش ها یمعرف •
 نرم افزار آباکوس Helpدر  search ح یروش صح  حیتشر  •
 نرم افزار  Helpاستخراج شده از  جیو مشاهده نتا یارائه چند مثال از سرچ عبارات فن •
 نرم افزار آباکوس  Helpدر قسمت  Tutorialsبخش   تیاهم حیتشر  •

  



 

 

 (Propertyماژول  -تعریف خواص ماده در نرم افزار فصل سوم ) 
 در جهات مختلف  آن ها یکیقدمه بر رفتار مواد و خواص مکانم •
 روند  یخواص مواد )در نرم افزار آباکوس( به کار م فیتعر  یکرنش که برا  -چند مدل نمودار تنش یمعرف •
 در نرم افزار  یقیکرنش حق-ضرورت استفاده از تنش •
 یکرنش واقع -تنش برحسب یق یکرنش حق-جهت محاسبه تنش یرابطه ا  یمعرف •
 Propertyخواص ماده در ماژول  ف یروش تعر  حیتشر  •
 مورد نظر  Sectionبه  Material ف یتعر  •
 جنس متفاوت به هرکدام ف ی و تعر  Partition Cellقطعه به دو بخش با استفاده از ابزار   کینمودن  میتقس  •
 ست؟یچ Propertyقطعه در ماژول  ک یمفهوم رنگ قرمز و زرد  •
 Beamبا المان   ریت کی ی بر رو لی تحل یو اجرا یساز  هیشب •
  قیبا جواب دق  آن هاجواب  سهی و مقا Solidو  Beam, Shellبا سه المان   ر یت کی ی ساز  هیشب جیمشاهده نتا •

 ( یلی)به روش حل تحل 
 ریت کی یبند شنیدو روش پارت یمعرف •
 Visualizationدر ماژول  Probe Valuesدستور  یمعرف •
 ست؟ یالمان چ یروش مشاهده گره ها بر رو •
 ری روش به دست آوردن برش و خمش ت حیتشر  •
 م؟یکن ی در نرم افزار آباکوس از کدام ابزار استفاده م جی جهت مشاهده نمودار نتا •
 Wordاز نرم افزار آباکوس به نرم افزار  لیتحل جیروش انتقال نتا حیتشر  •
 شده اند ف یتعر Shellکه به صورت  یقطعات Section ف یدر رابطه با تعر  ینکته مهم یمعرف •
 Shellبا المان   ریت کی ی بر رو لی تحل یو اجرا یساز  هیشب •
 خواهد گذاشت؟ لیتحل جیبر نتا یر یچه تاث Shellمدل  ی  انتخاب اشتباه در ضخامت ده •
 Visualizationمتفاوت در ماژول  لیاز دو تحل  جهیروش مشاهده دو نت حیتشر  •
 نمود؟ نکیل گر یکدی( را با Viewتوان دو نما ) یچگونه م •
 Solidبا المان   ریت کی ی بر رو لی تحل یو اجرا یساز  هیشب •
 در نرم افزار آباکوس  sketch کیکردن   یروش کپ  یمعرف •
 ی م یترس sketchدر اصالح  Trimاستفاده از دستور  •
 Solidجسم   کی یبند شنیمراحل پارت •
 Solidبه جسم  Shellجسم  Materialکردن   ی مراحل کپ حیتشر  •
 Beamو  Shell ی در رابطه با کاربرد مدل ها ی و اثبات مطالب قبل Shellو  solidتنش در مدل  سهیمقا •



 

 

 (Assemblyماژول  -مونتاژ قطعات در نرم افزار فصل چهارم ) 
 Assemblyماژول  یدستورات اصل  یعرفم •
 ست؟یچ Assemblyمونتاژ در ماژول  یکل یروش ها •
 استفاده کرد؟ Translateتوان از دستور  یبه چند روش م •
 Assembly ط یدر ورود قطعات به مح  ینکات مهم یمعرف •
 Assemblyدر ماژول  Rotate instantدستور   یمعرف •
 Assemblyدر ماژول  Translate toدستور   یمعرف •
 Assemblyدر ماژول  Parallel Face د یق  یمعرف •
 Assemblyدر ماژول  Coaxial د یق  یمعرف •
 Assemblyدر ماژول  Face to Face د یق  یمعرف •
 ست؟ یدر نرم افزار آباکوس چ Mergeکاربرد دستور  •
 ست؟یدر نرم افزار آباکوس چ Cut Geometryکاربرد دستور  •
 مثال کیدر قالب  Sketchدر ماژول  Radial Patternکاربرد دستور   یمعرف •
 قطعات در قالب مثال ی میمدل( س ایکاربرد نما ) یمعرف •
 Assemblyدر ماژول  Radial Patternکاربرد دستور   یمعرف •
 ست؟یچ Assembly طیدر مح  Independentو  Dependentقطعات به صورت  ف یتفاوت تعر  •
 آن  یصفحه ا  یتنش ها یورق و بررس کی ی مدل ساز  •
 د یمبدا مختصات جد ف یروش تعر  حیتشر  •
 استفاده نمود؟  یزتر یر یاز مش بند ستیبا  ی از قطعه م یدر چه نقاط •

  



 

 

ماژول  -تعین مشخصات و روش حل مسئله فصل پنجم )
Step) 

 stepماژول  ی مراحل اصل یعرفم •
 یخط  یها  لیانواع تحل یمعرف •
 ی عموم یها  لیانواع تحل یمعرف •
 ل یبودن تحل یخط ریغ ای یمفهوم خط حیتشر  •
 م؟ یدر حل مسئله استفاده کن ی رخطی غ لیاز تحل ستی با یم یچه زمان •
 ست؟یچ stepماژول  Edit stepدر پنجره  Increment sizeو  Time periodمفهوم  •
 ست؟ی المان محدود چ یدر نرم افزارها ییواگرا یمعنا •
 ها  لیدر تحل ییواگرا جادیعوامل ا یمعرف •
 در نرم افزار آباکوس  Standardو  Explicit یتفاوت حلگرها حیتشر  •
 مینرم افزار آباکوس حل کن Explicitرا با حلگر   آن هاکه بهتر است   یمسائل یمعرف •
نرم افزار آباکوس  ( درField Output) یدانیم ی ( و خروجHistory Output) یا  خچه یتار یتفاوت خروج •

 ست؟یچ
 جدار نازک ر یت  کی یچشیو پ یمثال از محاسبه تنش برش کیارائه  •
 ی انی به همراه و بدون وجود عضو م ریت کی لیحاصل از تحل جینتا سهیمقا •
 لیپروف کی چشیمثال از استخراج پ کیارائه  •
 به آن یچشی خواص ماده و اعمال بار پ صیدر نرم افزار و تخص لیپروف یمدلساز  •
 ی تئور  ر ی آن با مقاد سهیو مقا لیتحل جیمشاهده نتا •
 نمود؟ ی ساز  ه یشب Beamتوان با المان  یرا م ییرهایچه ت •
  سهی در نرم افزار آباکوس با سه روش مختلف و مقا کنواختیورق تحت فشار  زیمثال از استخراج خ کیارائه  •

 آن ها جینتا
 ماده در مسئله  کیرفتار پالست ف یتعر  •
 ست؟یافتد و راه حل رفع آن چ  یاتفاق م  یچه زمان ییواگرا •

  



 

 

 ( Interactionماژول  -تعریف ارتباط بین اجزاء فصل ششم )
 interactionماژول  یدستورات اصل  یعرفم •
 Standardو  Explicit ی( در حلگرهایکیتماس )مکان ی ها تمیانواع الگور حیتشر  •
 ست؟ی( چinteractionدر بحث تماس ) Master Surfaceو  Slave Surfacesمفهوم  •
به وجود خواهد  یدقت الزم انجام نشود چه مشکالت Master Surfaceو  Slave Surfaces اگر در انتخاب •

 آمد؟ 
دو  ن  یسطح، در بحث  تماس  ب   (Tangential Behavior) ی( و مماسNormal Behaviorمفهوم رفتار نرمال ) •

 ست؟ی جسم چ
 شود؟ یم ف ی ( تعر Thermal interaction) یدو جسم، برهم کنش حرارت نی ب یچه زمان •
 کرد؟   ف یدو سطح را در نرم افزار آباکوس تعر  نیاصطکاک ب بیتوان ضر  یم ییبه چه روش ها •
 دیاتصال داده شده اند چه با  گر یکدیبه  Assembly طی که قبال در مح ی دو جسم  نیتماس، ب ف یجهت تعر  •

 کرد؟
 در نرم افزار آباکوس  Find contact Pairsکاربرد ابزار  حیتشر  •
 interactionدر ماژول  Tie د یق  یمعرف •
 interactionدر ماژول  Rigid body د یق  یمعرف •
 interactionدر ماژول  Display body د یق  یمعرف •
 interactionدر ماژول  Coupling د یق  یمعرف •
 interactionدر ماژول  Embedded region د یق  یمعرف •
 interactionدر ماژول  Equation د یق  یمعرف •
 مثال  کیبا ارائه  interactionدر ماژول   Tie دیق  حیتشر  •
 ست؟یچ Position toleranceمفهوم  •
 ست؟ یچ offset between tied surfacesمفهوم  •
 ی استوانه ا  یمرز  طیمختصات و شرا ف یبا تعر  یاستخراج بار کمانش پوسته استوانه ا  •
 Beamساده به روش  لهیم کیمثال از استخراج بار کمانش  کیارائه  •
 خواص ماده و اعمال بار متمرکز به آن  صیدر نرم افزار و تخص لهیم یمدلساز  •
 ی تئور  ر ی آن با مقاد سهیو مقا لیتحل جیمشاهده نتا •
 Solidساده به روش  لهیم کیمثال از استخراج بار کمانش  کیارائه  •
 خواص ماده و اعمال بار متمرکز به آن  صیدر نرم افزار و تخص لهیم یمدلساز  •
 ی آن با مقدار تئور  سهیو مقا لیتحل جیمشاهده نتا •
 Solidشده به روش  یمدلساز  له یبه م ی اعمال بار فشار  •



 

 

 م؟ یو ...( را توسط نرم افزار آباکوس استخراج کن  ینرسیخواص جسم )جرم، ممان ا م یتوان یچگونه م •
 ست؟ی چ یکمانش، در اثر اعمال بار متمرکز و بار فشار  لیتحل جیعلت متفاوت بودن نتا •

  



 

 

 (Loadماژول  -تعریف شرایط مرزی و بارگذاری فتم )فصل ه
 ها  یانواع بارگذار  یعرفم •
 قطعه در نرم افزار آباکوس با ارائه مثال یروش اعمال بار متمرکز بر رو  حیتشر  •
 افزار وارد کرد؟( را در نرم Pressure Load) یکشش ای یتوان با بار فشار  یچگونه م •
 باشد؟ یم ر یامکان پذ ی چه سطوح یبر رو Shell edge Loadاعمال بار  •
 باشد؟ یم ر یامکان پذ یچه المان یبر رو Pipe Pressureاعمال بار  •
 کرد؟  دیدر نرم افزار آباکوس چه با ی جهت اعمال بار شناور  •
 کرد؟  دیدر نرم افزار آباکوس چه با یشتاب گرانش ف یجهت تعر  •
 در نرم افزار آباکوس با ارائه مثال Bolt Loadروش اعمال  حیتشر  •
 ست؟ یوابسته به زمان و مکان چ یکاربرد بارگذار  •
 شود؟ ف یتواند تعر  یوابسته به زمان به چند شکل م یبارگذار  •
 ست؟ یدر نرم افزار آباکوس چ Amplitudeکاربرد  •
 Tabularنوع   Amplitude یمعرف •
به کار   ست یبا ی م یبه نرم افزار آباکوس چه ترفند دهیچیوابسته به زمان بر اساس توابع پ ی بارها  ف یجهت تعر  •

 برد؟
 Periodicنوع   Amplitude یمعرف •
 Modulatedنوع   Amplitude یمعرف •
 Decayنوع   Amplitude یمعرف •
 Smooth Stepنوع   Amplitude یمعرف •
 م؟ی تابع مشخص را در نرم افزار آباکوس اعمال کن کی برحسب روی اعمال ن م یتوان یچگونه م •
 نرم افزار آباکوس Visualizationدر ماژول  یخروج خچهی روش استخراج تار حیتشر  •
 م؟ی زلزله را در نرم افزار آباکوس وارد کن لیتحل  یمرز  طیشرا م یتوان یچگونه م •
 آن  یو نمودارها  لیتحل ج یو مشاهده نتا standardآن با حلگر  لیتحل  ر، یت کیبه  ی مرز  طیاعمال شرا •
 آن  ی و نمودارها لیتحل جیو مشاهده نتا Explicitآن با حلگر   لیتحل  ر، یت کیبه  ی مرز  طیاعمال شرا •
 Explicitو  standardبا حلگر   لیتحل جینتا سهیمقا •
 راکتور در نرم افزار آباکوس  کی لیتحل لیفا حیتشر  •
 ست؟یسازه چ یعیمفهوم فرکانس طب •
 ی تیلوله کامپوز کیبر فرکانس  یو داخل  یمحور  ی رویاثر ن جینتا لیتحل •
 دارد؟  یبستگ  یسازه به چه عامل کی یعیفرکانس طب •
 در نرم افزار آباکوس  یتیقطعه کامپوز ی روش مدل ساز  حیتشر  •



 

 

 تیکامپوز  یها هیال تی جهت رو Query informationکاربرد ابزار  یمعرف •
 یمحور  یروی مدل شده بدون فشار و ن یتیقطعه کامپوز  یعیاستخراج فرکانس طب •
 ی مدل شده در اثر اعمال فشار داخل یتیقطعه کامپوز  یعیاستخراج فرکانس طب •
 ی محور  ی رویمدل شده در اثر اعمال ن یتیقطعه کامپوز  یعیاستخراج فرکانس طب •

  



 

 

 ( Meshماژول  -تعریف المان و مش ریزی قطعات )  صل هشتمف
 Meshدستورات ماژول  ه یاول یعرفم •
 ست؟ی قطعه چ کی( یز ی)مش ر یدر دانه بند deviation factorمفهوم  •
 ست؟یچ  Meshماژول  Local Seedsدر ابزار  Biasکاربرد  •
 آن در نرم افزار آباکوس  ی اصول یمش بندو سوراخدار  یک صفحه رسم  •
 باشد؟ یکدام المان مناسب تر م  ده،یچ یپ یهندسه ها یجهت مش بند •
 ست؟یچ یمثلث ی المان ها بیع  •
 ست؟یچ structuralو  sweep  یز یمش ر کیتفاوت تکن •
 ست؟ یقطعه چ یز یدر مش ر ی بند شنیکاربرد پارت •
 کرد؟   دیدر ماژول  مش چه با یجهت انتخاب  نوع  المان  مش بند •
 ( Element shapeآن با چند المان مختلف ) یز یمکعب سوراخدار و مش ر کیرسم  •
 ست؟ ینرم افزار آباکوس چ Mesh controlدر پنجره  Minimize the Mesh transition نهیکاربرد گز •
 ست؟یچ Advancing front یز یمش ر تمیالگور •
 Advancing frontو  Medial axis یها تم یبا الگورآن  یز یمکعب سوراخدار و مش ر کیرسم  •
 ست؟یچ موشنکوی و ت یبرنول لریاو ر یتفاوت ت •
 شود؟ یالمان ها در نرم افزار آباکوس چگونه انجام م  تیفیک   یابیارز •
 شوند؟   ی باعث توقف روند حل مسئله م ییچه نوع المان ها •
 ست؟ی چ یقیمجدد تطب یز یکاربرد مش ر •
 مش ییمفهوم همگرا حیتشر  •
 د؟یآ ی( به وجود مsingularity stressتنش ) ینگیتک یچه زمان •
 ست؟یمدل چ  یبرا  نهی مش به هیراه حل داشتن  •
 اندازه المان  مش  ی  ساز  نه یبه  ح  یدرک  روش  صح ی  مثال حل شده برا  کیارائه  •
 explicitو  standard لی تحل جیدرک  تفاوت نتا ی  مثال حل شده برا  کیارائه  •
 به ورق  کیخواص پالست صیورق و سنبه در نرم افزار و تخص ی مدل ساز  •
 نرم افزار  Assemble  طیمونتاژ ورق، سنبه و نگهدارنده ورق در مح  •
 ورق در نرم افزار  یشکل ده ات یمراحل عمل ایها  step ف یتعر  •
 م؟ یر یدر نظر بگ دیرا با یچه نکات Time Periodدر محاسبه مقدار مناسب  •
 ورق یشکل ده اتیعمل ازیموردن  یها یخروج ف یتعر  •
 interactionاجزا در ماژول  نی اصطکاک ب بیضر  ف یتعر  •
 loadاجزا در ماژول  ن یب ی مرز  طیاعمال شرا •



 

 

 آن( در نرم افزار  جی)به همراه نتا اتی عمل  شنیمولیو مشاهده س لیانجام تحل  •
مثال از استخراج فرکانس  کیآن و ارائه  لیتحل Time Periodجسم در  کی یعیکاربرد فرکانس طب حیتشر  •

 ورق  یعیطب
 باشد؟ یم یکیشبه استات یمسئله چه زمان •

  



 

 

 ( Jobماژول  - حل مسئله در نرم افزار آباکوس  فصل نهم ) 
 خواهد داشت؟  لیتحل جیبر نتا  یماده چه اثر  یچگال یمصنوع  شیافزا قیوش کاهش زمان حل مسئله از طر ر •
 بر حل مسئله خواهد داشت؟ ی ر یچه تاث ج،ینتا تی را ایفرکانس ثبت  ر یتغ •
 Explicitآن با حلگر   جیزمان حل و نتا سهیمسئله با حلگر استاندارد، جهت مقا کیحل  •
 ست؟ یمبدا مختصات دلخواه چ یضرورت استخراج مقدار تنش بر مبنا •
 مبدا مختصات دلخواه یروش استخراج مقدار تنش بر مبنا حیتشر  •
 ست؟ یچ Create jobپنجره در  input file نهیکاربرد گز •
 ست؟یچ Edit jobدر پنجره   Recover(explicit) نهیکاربرد گز •
 ست؟یچ Edit jobدر پنجره  Restart نهیکاربرد گز •
 معمول در نرم افزار آباکوس  یاز خطاها  یبرخ یمعرف •
 مثال کیبا ارائه  Manual Adaptive Remeshو  Remeshing Ruleبه روش  یز یمش ر حیتشر  •
 مثال کیبا ارائه  کیو اتومات یمش به دو روش دست  یساز  نهیروش به حیتشر  •
 حل در قالب نمودار  یاثر تعداد المان مش بر تعداد خطاها ی بررس •
 م؟یمش( را به دست آور کیاتومات یساز  نهیتعداد حلقه مناسب )جهت به  م یتوان یچگونه م •
 ست؟ یچ job( ماژول co-executionهمزمان ) لیکاربرد ابزار تحل  •
 ست؟ ی( چco-executionهمزمان ) لیابزار تحل  یایمزا •
 کرد؟ لیبا کدام حلگر نرم افزار تحل  ستیبا یورق تحت خمش را م یبرگشت فنر  •
 ورق تحت خمش با استفاده از آباکوس  یبرگشت فنر  یمدلساز  •
 یفعل لیتحل  ی به ابتدا  یقبل لی تحل  جیروش انتقال نتا حی تشر ی در این مثال و مرز   طیها و شرا stepاصالح  •

  



 

 

ماژول  -استخراج و مشاهده نتایج تحلیل فصل دهم )
Visualization) 

 Visualizationماژول  یدستورات اصل  یعرفم •
 جسم را همزمان مشاهده کرد؟ افتهیشکل ن ر یتغ و افتهیشکل  ر یتغ تیتوان وضع یچگونه م •
 داد؟ ریرا تغ contourفرض ابزار  شیپ  ماتیتوان تنظ یچگونه م •
 م؟ یمشاهده کن Visualizationجسم را در ماژول   ممینیو م ممیمقدار تنش ماکز م یتوان یچگونه م •
 رد؟یگ  یکند و توسط کدام ابزار نرم افزار انجام م  یم دایضرورت پ یجسم، چه زمان  یاز المان ها یحذف بعض •
 رد؟ یگ  یدر نرم افزار آباکوس انجام م یبا چه ابزار  ل،ی از روند تحل  شنیمی ان هیته •
 نرم افزار  viewدر  راتیتغ جادیروش ا حیتشر  •
 نرم افزار  یفرض نمودارها  شیپ ماتیدر تنظ راتیتغ جادیروش ا حیتشر  •
 کرد؟ دیو اکسل چه با wordجهت انتقال نمودار از آباکوس به  •
 Job Diagnosticsکاربرد ابزار  یمعرف •
 کرد؟  دیالمان چه با  هر  یجهت مشاهده تنش بر رو  •
 کرد؟  دیچه با notepadاز آباکوس به  یخروج ه یجهت ته •
 ست؟یدر نرم افزار آباکوس چ view cut managerکاربرد ابزار  •
 کرد؟   دیدر نرم افزار آباکوس چه با view cut managerجهت استفاده از ابزار  •
 Free body cross-Sectionروش استفاده از ابزار  حیتشر  •
 Secondaryو  Primary ی انواع تنش ها یمعرف •
 ست؟یتنش چ ی ساز  یمفهوم خط •
 تنش( در آن یساز  یجهت خط  Path ای) ر ی مس  6 ف ی قطعه و تعر  کی یمدلساز  •
 نمود؟  جادی( اPath) ر یقطعه، مس کیتوان در  یم ییبه چه روش ها •
 شده ف یتعر  ریمس 6تنش با استفاده از   یساز  یروش خط حیتشر  •
 لیتحل  یچند ابزار در نرم افزار جهت سهولت گزارش ده  یمعرف •
 overlay Plot Layer Managerکاربرد ابزار  یمعرف •

 


