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 فصل اول 
 این دوره آموزشی برای چه افرادی مناسب است؟  •
 المان محدود  افزارهاینرم معرفی کاربرد  •
 مفهوم مهندسی معکوس و کاربرد آن چیست؟  •
 مفهوم طراحی بر مبنای استاندارد چیست؟ •
 معرفی مراحل مهندسی معکوس •
 مهندسی معکوس چیست؟  هایچالش  •
 ارائه یک مثال از مهندسی معکوس با رویکرد تغییر ابعادی •
 معرفی مراحل طراحی بر مبنای استاندارد •
 ( چیست؟ Conceptual Designطراحی مفهومی ) •
 ( چیست؟ Basic Designطراحی پایه ) •
 ( چیست؟ Detailed Designطراحی تفصیلی ) •
 درک روند کلی طراحی یک قطعه یا تجهیز ارائه یک مثال )از طراحی مخزن( جهت  •
 تشریح مفهوم شرایط کاری و سناریوهای بارگذاری •
 تشریح مفهوم معیارهای پذیرش طراحی در شرایط عادی و حوادث  •
 المان محدود افزارهاینرم معرفی برخی از پرکاربردترین  •
 هاآن  افزارهاینرمو دازالت سیستم و  Simuliaمعرفی اجمالی شرکت   •
 آباکوس  افزارنرم زایای معرفی م •
 آباکوس  افزارنرم در  سازیشبیهمعرفی مراحل  •
 آباکوس  افزارنرم خروجی از  هایفایلمعرفی انواع  •
 آباکوس افزارنرم فرآیندهای مختلف در  سازیشبیهنمایش چند فیلم از  •
 آباکوس  افزارنرم و کاربردهای  هانوآوری معرفی چند مقاله از  •
 آباکوس  افزارنرممختلف محیط گرافیکی  هایبخش معرفی  •
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 آباکوس  افزارنرم هایماژولمعرفی اولیه  •
 در آباکوس استفاده شوند بایستمیکه  گیریاندازهمعرفی واحدهای  •
 در آباکوس  هاالمانمعرفی انواع  •
 تشریح مبحث المان محدود  •
ئل استفاده آباکوس از چه روشی برای حل مسا افزارنرم Explicitحلگر استاندارد و  •

 ؟ کنندمی
 معرفی روش تعادل در تحلیل المان محدود  •
 معرفی روش گسترش موج در تحلیل المان محدود  •
 آباکوس  افزارنرم  Keywordsمعرفی اولیه محیط  •
 آباکوس چیست؟ افزارنرم  Keywordsاهمیت محیط  •
 آباکوس  افزارنرم  subroutineمعرفی اولیه محیط  •
 آباکوس  افزارنرم  Pythonمعرفی اولیه محیط  •
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 فصل دوم 
 )خط( Lineمعرفی دستور  •
 )دایره( Circleمعرفی دستور  •
 )مستطیل(  Rectangleمعرفی دستور  •
 )خط مورب(  construction oblique Lineمعرفی دستور  •
 offsetمعرفی دستور  •
 Remove Gaps and Overlapsمعرفی دستور  •
 Auto trimمعرفی دستور  •
 Extendمعرفی دستور  •
 (بندیپارتیشن ) Splitمعرفی دستور  •
 Patternمعرفی دستور  •
 Sketchمحیط  Dimensionتشریح ابزار  •
 تشریح روش وابسته نمودن )ایجاد رابطه ریاضی( بین دو قید اندازه •
 رسم شده  Sketchتشریح روش ذخیره و بازخوانی  •
 Sketchرسم یک نمونه مثال در محیط  •
 یح روش استفاده از آنآباکوس و تشر  افزارنرم Helpمعرفی  •
 افزار نرم Viewمعرفی ابزار  •
 Part( دلخواه در محیط Viewتشریح روش ایجاد و ذخیره یک نما ) •
 آباکوس  افزارنرم تشریح روش تغییر تنظیمات پیکربندی موس در  •
 چیست؟  Partمحیط  دوبعدیو  بعدیتک کاربرد فضای  •
 و دوبعدی چیست؟  بعدیتک هایمدلمزیت استفاده از  •
 ( چیست؟ deformable) پذیرشکل( و rigidتفاوت جسم صلب ) •
 ؟ کنیممیاستفاده  از جسم صلب هاتحلیل چرا در بعضی  •
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 Analytical rigid و چه زمانی از Discrete rigid در تعریف جسم صلب، چه زمانی از •
 ؟ کنیممیاستفاده 

 تفاوت مفهوم الگرانژی و اویلری چیست؟  •
 اردی را باید مدنظر قرار داد؟چه مو Partدر انتخاب المان  •
 Partحجم دهی در محیط  هایروش معرفی انواع  •
 تشریح روش ایجاد صفحه مجازی با استفاده از سه نقطه  •
 در قالب یک مثال Project Edgesمعرفی کاربرد دستور  •
 Create Solid: sweepمعرفی دستور  •
 Create Shell: Revolveمعرفی دستور  •
صفحه مجازی با مشخص کردن یک صفحه، خط دوران و زاویه تشریح روش ایجاد  •

 چرخش 
 Create Cut: Extrudeمعرفی دستور  •
 Partدر ماژول  Delete Feature, Edit Feature, Suppressمعرفی کاربرد دستورات  •
 Create Roundمعرفی دستور  •
 ارائه دو نمونه تمرین  •
 در قالب این تمرین  Mirrorجلسه پیش و معرفی دستور   هایتمرین  سازیمدل •
کتیا و سالید  افزارهاینرم مونتاژی در  هایمجموعهقطعات و  سازیمدل مزیت  •

 چیست؟ 
آباکوس چه مشکالتی ممکن است   افزارنرمدیگر به  افزارهاینرم در حین انتقال فایل از  •

 ایجاد شود؟
 به آباکوس Solid Works افزارنرم تشریح روش انتقال فایل از  •
 آباکوس و سالید افزارنرمکردن دو  تشریح روش لینک •
 آباکوس افزارنرم Helpاصلی  هایبخش معرفی  •
 آباکوس  افزارنرم  Helpدر  searchتشریح روش صحیح  •
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 افزارنرم  Helpارائه چند مثال از سرچ عبارات فنی و مشاهده نتایج استخراج شده از  •
 آباکوس  افزارنرم  Helpدر قسمت   Tutorialsتشریح اهمیت بخش   •
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 فصل سوم 
 در جهات مختلف   هاآنمقدمه بر رفتار مواد و خواص مکانیکی  •
آباکوس(   افزارنرم کرنش که برای تعریف خواص مواد )در -معرفی چند مدل نمودار تنش •

 روندمیبه کار 
 افزارنرم کرنش حقیقی در -ضرورت استفاده از تنش •
 کرنش واقعی-ی بر حسب تنش کرنش حقیق-جهت محاسبه تنش ایرابطهمعرفی  •
 Propertyتشریح روش تعریف خواص ماده در ماژول  •
 مورد نظر  Sectionبه  Materialتعریف  •
و تعریف  Partition Cellتقسیم نمودن یک قطعه به دو بخش با استفاده از ابزار  •

 جنس متفاوت به هرکدام
 چیست؟  Propertyمفهوم رنگ قرمز و زرد یک قطعه در ماژول  •
 Beamو اجرای تحلیل بر روی یک تیر با المان  ازیسشبیه •
و مقایسه جواب  Solidو  Beam, Shellیک تیر با سه المان  سازیشبیهمشاهده نتایج  •

 با جواب دقیق )به روش حل تحلیلی(  هاآن
 یک تیر  بندیپارتیشنمعرفی دو روش  •
 Visualizationدر ماژول  Probe Valuesمعرفی دستور  •
 بر روی المان چیست؟  هاگره روش مشاهده  •
 تشریح روش به دست آوردن برش و خمش تیر  •
 ؟ کنیممیآباکوس از کدام ابزار استفاده  افزارنرم جهت مشاهده نمودار نتایج در  •
 Word افزارنرمآباکوس به  افزارنرم تشریح روش انتقال نتایج تحلیل از  •
  Shellقطعاتی که به صورت  Sectionمعرفی نکته مهمی در رابطه با تعریف  •

 اند شدهتعریف 
 Shellو اجرای تحلیل بر روی یک تیر با المان  سازیشبیه •
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چه تاثیری بر نتایج تحلیل خواهد   Shellانتخاب اشتباه در ضخامت دهِی مدل  •
 گذاشت؟

 Visualizationتشریح روش مشاهده دو نتیجه از دو تحلیل متفاوت در ماژول  •
 ( را با یکدیگر لینک نمود؟Viewا )دو نم توانمیچگونه  •
 Solidو اجرای تحلیل بر روی یک تیر با المان  سازیشبیه •
 آباکوس  افزارنرمدر  sketchمعرفی روش کپی کردن یک  •
 ترسیمی  sketchدر اصالح  Trimاستفاده از دستور  •
 Solidیک جسم  بندیپارتیشن مراحل  •
 Solidسم به ج Shellجسم  Materialتشریح مراحل کپی کردن  •
 هایمدلو اثبات مطالب قبلی در رابطه با کاربرد  Shellو  solidمقایسه تنش در مدل  •

Shell  وBeam 
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 فصل چهارم
 Assemblyمعرفی دستورات اصلی ماژول  •
 چیست؟  Assemblyکلی مونتاژ در ماژول  هایروش  •
 استفاده کرد؟ Translateاز دستور  توانمیبه چند روش  •
 Assemblyمعرفی نکات مهمی در ورود قطعات به محیط  •
 Assemblyدر ماژول  Rotate instantمعرفی دستور  •
 Assemblyدر ماژول  Translate toمعرفی دستور  •
 Assemblyدر ماژول  Parallel Faceمعرفی قید  •
 Assemblyدر ماژول  Coaxialمعرفی قید  •
 Assemblyدر ماژول  Face to Faceمعرفی قید  •
 آباکوس چیست؟  افزارنرم در   Mergeکاربرد دستور  •
 آباکوس چیست؟  افزارنرم در  Cut Geometryکاربرد دستور  •
 در قالب یک مثال Sketchدر ماژول  Radial Patternمعرفی کاربرد دستور  •
 مدل( سیمی قطعات در قالب مثال) معرفی کاربرد نما  •
 Assemblyماژول در  Radial Patternمعرفی کاربرد دستور  •
 Assemblyدر محیط  Independentو  Dependentتفاوت تعریف قطعات به صورت  •

 چیست؟ 
 آن ایصفحه هایتنش یک ورق و بررسی  سازیمدل •
 تشریح روش تعریف مبدا مختصات جدید •
 از مش بندی ریزتری استفاده نمود؟ بایستمیدر چه نقاطی از قطعه  •
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 فصل پنجم 
 stepمعرفی مراحل اصلی ماژول  •
 ی خطی هاتحلیلمعرفی انواع  •
 ی عمومیهاتحلیلمعرفی انواع  •
 بودن تحلیل  غیرخطیتشریح مفهوم خطی یا  •
 از تحلیل غیرخطی در حل مسئله استفاده کنیم؟ بایستمیچه زمانی  •
 چیست؟  stepماژول  Edit stepدر پنجره  Increment sizeو   Time periodمفهوم  •
 المان محدود چیست؟  افزارهاینرم واگرایی در معنای  •
 هاتحلیل معرفی عوامل ایجاد واگرایی در  •
 آباکوس  افزارنرم در  Standardو  Explicitتشریح تفاوت حلگرهای  •
 آباکوس حل کنیم  افزارنرم Explicitرا با حلگر  هاآن معرفی مسائلی که بهتر است  •
  ( درField Outputو خروجی میدانی )( History Output) ایتاریخچهتفاوت خروجی  •

 آباکوس چیست؟  افزارنرم 
 ارائه یک مثال از محاسبه تنش برشی و پیچشی یک تیر جدار نازک  •
 مقایسه نتایج حاصل از تحلیل یک تیر به همراه و بدون وجود عضو میانی  •
 ارائه یک مثال از استخراج پیچش یک پروفیل •
 و تخصیص خواص ماده و اعمال بار پیچشی به آن افزارنرم پروفیل در  سازیمدل •
 مشاهده نتایج تحلیل و مقایسه آن با مقادیر تئوری •
 نمود؟ سازیشبیه Beamبا المان  توانمی چه تیرهایی را  •
آباکوس با سه  افزارنرم یکنواخت در  فشارتحت ارائه یک مثال از استخراج خیز ورق  •

 هاآنروش مختلف و مقایسه نتایج 
 فتار پالستیک ماده در مسئله تعریف ر •
 رفع آن چیست؟  حلراهو  افتد میواگرایی چه زمانی اتفاق  •
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 فصل ششم
 interactionمعرفی دستورات اصلی ماژول  •
 Standardو  Explicitتماس )مکانیکی( در حلگرهای  هایالگوریتمتشریح انواع  •
 ( چیست؟ interactionدر بحث تماس ) Master Surfaceو  Slave Surfacesمفهوم  •
دقت الزم انجام نشود چه  Master Surfaceو  Slave Surfaces اگر در انتخاب •

 مشکالتی به وجود خواهد آمد؟
سطح، در  (Tangential Behavior( و مماسی )Normal Behaviorمفهوم رفتار نرمال ) •

 بحِث تماِس بیِن دو جسم چیست؟ 
 ؟شودمی( تعریف Thermal interactionحرارتی ) کنشبرهمچه زمانی بین دو جسم،  •
آباکوس   افزارنرم ضریب اصطکاک بین دو سطح را در  توانمیی هایروشبه چه  •

 تعریف کرد؟
به یکدیگر اتصال   Assemblyجهت تعریف تماس، بین دو جسمی که قبال در محیط  •

 چه باید کرد؟ اندشدهداده
 آباکوس  فزارانرم در  Find contact Pairsتشریح کاربرد ابزار  •
 interactionدر ماژول  Tieمعرفی قید  •
 interactionدر ماژول  Rigid bodyمعرفی قید  •
 interactionدر ماژول  Display bodyمعرفی قید  •
 interactionدر ماژول   Couplingمعرفی قید  •
 interactionدر ماژول  Embedded regionمعرفی قید  •
 interactionدر ماژول   Equationمعرفی قید  •
 با ارائه یک مثال  interactionدر ماژول  Tieتشریح قید  •
 چیست؟  Position toleranceمفهوم  •
 چیست؟  offset between tied surfacesمفهوم  •
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 ای استوانهبا تعریف مختصات و شرایط مرزی   ایاستوانهاستخراج بار کمانش پوسته  •
 Beamیک میله ساده به روش ارائه یک مثال از استخراج بار کمانش  •
 و تخصیص خواص ماده و اعمال بار متمرکز به آن افزارنرممیله در  سازیمدل •
 مشاهده نتایج تحلیل و مقایسه آن با مقادیر تئوری •
 Solidارائه یک مثال از استخراج بار کمانش یک میله ساده به روش  •
 و تخصیص خواص ماده و اعمال بار متمرکز به آن افزارنرممیله در  سازیمدل •
 مشاهده نتایج تحلیل و مقایسه آن با مقدار تئوری  •
 Solidشده به روش  سازیمدلاعمال بار فشاری به میله  •
آباکوس   افزارنرمیم خواص جسم )جرم، ممان اینرسی و ...( را توسط توانمیچگونه  •

 استخراج کنیم؟ 
 کمانش، در اثر اعمال بار متمرکز و بار فشاری چیست؟  علت متفاوت بودن نتایج تحلیل •
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 فصل هفتم 
 هابارگذاریمعرفی انواع  •
 آباکوس با ارائه مثال افزارنرم تشریح روش اعمال بار متمرکز بر روی قطعه در  •
 وارد کرد؟  افزارنرم( را در Pressure Loadبا بار فشاری یا کششی ) توانمیچگونه  •
 ؟باشدمی  پذیرامکانبر روی چه سطوحی  Shell edge Loadاعمال بار  •
 ؟باشدمی  پذیرامکانبر روی چه المانی   Pipe Pressureاعمال بار  •
 آباکوس چه باید کرد؟ افزارنرمجهت اعمال بار شناوری در  •
 آباکوس چه باید کرد؟  افزارنرمجهت تعریف شتاب گرانشی در  •
 آباکوس با ارائه مثال افزارنرم در  Bolt Loadتشریح روش اعمال  •
 کاربرد بارگذاری وابسته به زمان و مکان چیست؟  •
 د تعریف شود؟توان میبارگذاری وابسته به زمان به چند شکل  •
 آباکوس چیست؟  افزارنرم در  Amplitudeکاربرد  •
 Tabularنوع  Amplitudeمعرفی  •
آباکوس چه  افزارنرماساس توابع پیچیده به  برزمانجهت تعریف بارهای وابسته به  •

 به کار برد؟  بایستمیترفندی 
 Periodicنوع  Amplitudeمعرفی  •
 Modulatedنوع  Amplitudeمعرفی  •
 Decayنوع  Amplitudeمعرفی  •
 Smooth Stepنوع  Amplitudeمعرفی  •
اعمال   آباکوس افزارنرم یم اعمال نیرو بر حسب یک تابع مشخص را در توانمیچگونه  •

 کنیم؟
 آباکوس  افزارنرم  Visualizationتشریح روش استخراج تاریخچه خروجی در ماژول  •
 آباکوس وارد کنیم؟ افزارنرمیم شرایط مرزی تحلیل زلزله را در توانمیچگونه  •
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و مشاهده نتایج تحلیل  standardاعمال شرایط مرزی به یک تیر، تحلیل آن با حلگر  •
 و نمودارهای آن 

و مشاهده نتایج تحلیل و  Explicitایط مرزی به یک تیر، تحلیل آن با حلگر اعمال شر •
 نمودارهای آن 

 Explicitو  standardمقایسه نتایج تحلیل با حلگر  •
 آباکوس  افزارنرم تشریح فایل تحلیل یک راکتور در  •
 مفهوم فرکانس طبیعی سازه چیست؟  •
 وله کامپوزیتیتحلیل نتایج اثر نیروی محوری و داخلی بر فرکانس یک ل •
 فرکانس طبیعی یک سازه به چه عاملی بستگی دارد؟ •
 آباکوس  افزارنرم قطعه کامپوزیتی در  سازیمدلتشریح روش  •
 کامپوزیت  هایالیهجهت رویت  Query informationمعرفی کاربرد ابزار  •
 استخراج فرکانس طبیعی قطعه کامپوزیتی مدل شده بدون فشار و نیروی محوری  •
 استخراج فرکانس طبیعی قطعه کامپوزیتی مدل شده در اثر اعمال فشار داخلی  •
 استخراج فرکانس طبیعی قطعه کامپوزیتی مدل شده در اثر اعمال نیروی محوری  •
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 فصل هشتم 
 Meshمعرفی اولیه دستورات ماژول  •
 )مش ریزی( یک قطعه چیست؟  بندیدانهدر  deviation factorمفهوم  •
 چیست؟ Meshماژول  Local Seedsدر ابزار  Biasکاربرد  •
 آباکوس  افزارنرم رسم یک صفحه سوخدار و مش بندی اصولی آن در  •
 ؟باشدمی  ترمناسب پیچیده، کدام المان  هایهندسهجهت مش بندی  •
 ی مثلثی چیست؟ هاالمان عیب  •
 چیست؟  structuralو  sweepتفاوت تکنیک مش ریزی  •
 در مش ریزی قطعه چیست؟  بندیپارتیشن کاربرد  •
 جهت انتخاِب نوِع الماِن مش بندی در ماژوِل مش چه باید کرد؟ •
 ( Element shapeو مش ریزی آن با چند المان مختلف ) دارسوراخرسم یک مکعب  •
 افزارنرم  Mesh controlدر پنجره  Minimize the Mesh transitionکاربرد گزینه  •

 آباکوس چیست؟ 
 چیست؟   Advancing frontالگوریتم مش ریزی  •
و  Medial axis هایالگوریتمو مش ریزی آن با  دارسوراخرسم یک مکعب  •

Advancing front 
 تفاوت تیر اویلر برنولی و تیموشنکو چیست؟  •
 ؟شودمیآباکوس چگونه انجام  افزارنرمدر  هاالمان ارزیابی کیفیت  •
 ؟ شوندمییی باعث توقف روند حل مسئله هاان المچه نوع  •
 کاربرد مش ریزی مجدد تطبیقی چیست؟  •
 تشریح مفهوم همگرایی مش •
 ؟ آیدمی( به وجود singularity stressچه زمانی تکینگی تنش ) •
 داشتن یه مش بهینه برای مدل چیست؟  حلراه •
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 لماِن مش اندازه ا سازیبهینهبراِی درِک روِش صحیِح  شده حل ارائه یک مثال  •
 explicitو  standardبراِی درِک تفاوت نتایج تحلیل  شده حل ارائه یک مثال  •
 و تخصیص خواص پالستیک به ورق افزارنرمورق و سنبه در  سازیمدل •
 افزارنرم  Assembleمونتاژ ورق، سنبه و نگهدارنده ورق در محیط  •
 افزارنرم ورق در  دهی شکل ها یا مراحل عملیات  stepتعریف  •
 چه نکاتی را باید در نظر بگیریم؟  Time Periodدر محاسبه مقدار مناسب  •
 ورق دهیشکل موردنیاز عملیات  هایخروجی تعریف  •
 interactionتعریف ضریب اصطکاک بین اجزا در ماژول  •
 loadاعمال شرایط مرزی بین اجزا در ماژول  •
 افزارنرم انجام تحلیل و مشاهده سیمولیشن عملیات )به همراه نتایج آن( در  •
تحلیل آن و ارائه یک مثال  Time Periodتشریح کاربرد فرکانس طبیعی یک جسم در  •

 از استخراج فرکانس طبیعی ورق
 ؟ باشدمیمسئله چه زمانی شبه استاتیکی  •
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 فصل نهم
نوعی چگالی ماده چه اثری بر روش کاهش زمان حل مسئله از طریق افزایش مص •

 نتایج تحلیل خواهد داشت؟
 تغییر فرکانس ثبت یا رایت نتایج، چه تاثیری بر حل مسئله خواهد داشت؟ •
حل یک مسئله با حلگر استاندارد، جهت مقایسه زمان حل و نتایج آن با حلگر   •

Explicit 
 ضرورت استخراج مقدار تنش بر مبنای مبدا مختصات دلخواه چیست؟  •
 یح روش استخراج مقدار تنش بر مبنای مبدا مختصات دلخواهتشر  •
 چیست؟  Create jobدر پنجره  input fileکاربرد گزینه  •
 چیست؟  Edit jobدر پنجره  Recover(explicit)کاربرد گزینه  •
 چیست؟   Edit jobدر پنجره   Restartکاربرد گزینه  •
 آباکوس  افزارنرممعرفی برخی از خطاهای معمول در  •
با  Manual Adaptive Remeshو  Remeshing Ruleمش ریزی به روش تشریح  •

 ارائه یک مثال
 مش به دو روش دستی و اتوماتیک با ارائه یک مثال سازیبهینهتشریح روش  •
 بررسی اثر تعداد المان مش بر تعداد خطاهای حل در قالب نمودار  •
اتوماتیک مش( را به دست   سازیبهینهیم تعداد حلقه مناسب )جهت توانمیچگونه  •

 آوریم؟ 
 چیست؟  job( ماژول co-execution) زمانهمکاربرد ابزار تحلیل  •
 ( چیست؟ co-execution) زمانهممزایای ابزار تحلیل  •
 تحلیل کرد؟  افزارنرم با کدام حلگر  بایستمیبرگشت فنری ورق تحت خمش را  •
 برگشت فنری ورق تحت خمش با استفاده از آباکوس سازیمدل •
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ها و شرایط مرزی در این مثال و تشریح روش انتقال نتایج تحلیل قبلی  stepاصالح  •
 به ابتدای تحلیل فعلی 
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 فصل دهم
 Visualizationمعرفی دستورات اصلی ماژول  •
 زمانهما تغییر شکل نیافته جسم ر وضعیت تغییر شکل یافته و توانمیچگونه  •

 مشاهده کرد؟
 را تغییر داد؟ contourابزار  فرضپیشتنظیمات  توانمیچگونه  •
  Visualizationیم مقدار تنش ماکزیمم و مینیمم جسم را در ماژول توانمیچگونه  •

 مشاهده کنیم؟
و توسط کدام ابزار  کندمیی جسم، چه زمانی ضرورت پیدا هاالمان حذف بعضی از  •

 ؟گیردمیانجام  افزارنرم 
 ؟گیردمیآباکوس انجام  افزارنرمتهیه انیمیشن از روند تحلیل، با چه ابزاری در  •
 افزار نرم  viewتشریح روش ایجاد تغییرات در  •
 افزار نرمنمودارهای  فرضپیشتشریح روش ایجاد تغییرات در تنظیمات  •
 و اکسل چه باید کرد؟  wordجهت انتقال نمودار از آباکوس به  •
 Job Diagnosticsمعرفی کاربرد ابزار   •
 جهت مشاهده تنش بر روی هر المان چه باید کرد؟ •
 چه باید کرد؟  notepadجهت تهیه خروجی از آباکوس به  •
 آباکوس چیست؟  افزارنرم در  view cut managerکاربرد ابزار  •
 آباکوس چه باید کرد؟  زارافنرم در  view cut managerجهت استفاده از ابزار  •
 Free body cross-Sectionتشریح روش استفاده از ابزار  •
 Secondaryو  Primary هایتنشمعرفی انواع  •
 مفهوم خطی سازی تنش چیست؟  •
 جهت خطی سازی تنش( در آن  Path)مسیر  6یک قطعه و تعریف  سازیمدل •
 مود؟( ایجاد نPathدر یک قطعه، مسیر ) توانمیی هایروشبه چه  •



 

 

www.namatek.com 
 20 

 شدهتعریف مسیر  6تشریح روش خطی سازی تنش با استفاده از  •
 جهت سهولت گزارش دهی تحلیل  افزارنرم معرفی چند ابزار در  •
 overlay Plot Layer Managerمعرفی کاربرد ابزار  •


