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است که  ی مهندس یرشته ها ی نرم افزار آباکوس نرم افزار مختص برخ
  .رود ی به کار م زات ی مختلف تجه یجنبه ها لیو تحل یساز  هیشب یبرا

و   ی کیاستات  یروهاین یکه سخن از شکست قطعات، بارگذار  ی زمان 
  قیجذاب و دق یساز  هیبا شب آباکوس د،یآ ی م  انیبه م ی ک ینامید

از امکانات آباکوس شما  یر یبهره گ با .نرم افزار خواهد بود نی کارآمدتر
زمان  نیرا در کمتر  ی رخطیو غ ی خط دهیچیبه مسائل پ ی ابیفرصت دست

 .دیممکن دار

 یبرا م،یکن انیرا ب ی نرم افزار نکات مهم نیدرباره ا میمقاله قصد دار نیا در
 .دی کن ی متن ما را همراه  انیتا پا  نهیزم نی کسب اطالعات در ا

 

 ست؟ینرم افزار آباکوس چ 1#

به شمار  ی مهندس یساز  هینرم افزارها در حوزه شب نیاز بهتر  ی کی اکوسآب
 نی ا .ها کاربر را به سمت خود جذب کرده است ونیلیم  تاکنون رود که ی م

  یکاربردها شده و یو تکنولوژ  یوارد عرصه فناور  1978برنامه از سال 
  ی علوم مهندس  شرفتیبه پ یار یمختلف کمک بس یها نهیفراوان آن در زم

به کار  یساز  هیشب یکه آباکوس تنها برا دیبهتر است بدان البته .کرده است
از   یو موارد یمدل ساز  ل،یتحل ریگوناگون نظ یها نهیدر زم  بلکه رود؛ ی نم

 .شود ی از نرم افزار آباکوس استفاده م  زیدست ن نیا



 

2 www.namatek.com 

  نام شده که با ی معتبر طراح  یاز شرکت ها ی کینرم افزار توسط  نیا
HKS اجزا  لیاز روش تحل یر یکار آباکوس به بهره گ اساس .معروف است

 لیتحل .باشد ی باال م اریخاطر دقت محاسبات آن بس نیمحدود است؛ به ا
  یی باال تیروند، از اهم ی به کار م ی مهندس  زات ی که در ساخت تجه یمواد

 .برخوردار است

  ی م  یوارد عرصه تکنولوژ  ی از محصوالت مهندس یشمار  ی تعداد ب روزانه
را  یر یجبران ناپذ یها بیخطا در ساخت آن ها، آس  نیکوچکتر  شود که
 لیاز ساخت محصوالت نسبت به تحل شیپ لیدل نیهم به .آورد ی به بار م

از پس   ی منظور آباکوس به خوب نیبد .شود ی آن ها اقدام م یساز  هیو شب
 ارینرم افزار بس نی ا یکاربردها .دیآ ی ر م ب زات یتجه  یها ی ژگ یو ی بررس

 .میآن ها بپرداز انیبه ب میاست که در ادامه بنا دار ادیز
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  یاستفاده م یاز نرم افزار آباکوس در چه موارد 2#
 شود؟

و عمران نسبت به ساخت آن ها اقدام   کیکه مهندسان مکان یی ها سازه
 ی م یعظ زات ی تجه .ندیآ ی به حساب م  ی بزرگ  یکنند، اغلب پروژه ها ی م

از   دیمطبوع با  هیتهو یها ستمیدر س  کریغول پ یلوله ها ایپل ها  رینظ
  زانیاگر اصول مذکور همچون م نهیزم نیا در .کنند ی رویپ ی اصول خاص

 یها بینشود، آس تیرعا دیشد یدوام باال و عدم بروز ترک بر اثر بارگذار 
از  ینرم افزار آباکوس با برخوردار  لیدل نیهم به .دیآ  ی م دیپد یبار  انیز

  نیچن شیدای و متنوع مانع از پ قیدق ی لیو تحل یساز  هیشب یها طیمح
نرم افزار عملکرد پل را در زمان  نیعنوان مثال ا به  .شود ی م  ی مشکالت
ساخته  ی میکه اگر پل عظ یطور  به .دهد ی مختلف نشان م  یها یبارگذار 

  ی آن م یبرا ی چه اتفاق رد،یاندازه معلوم قرار گشود و تحت فشار بار به 
 ر؟ یخ ایشود  ی و شکست م  ی دچار ترک خوردگ ایآ .افتد

  ی م انیع ی پل را به خوب ی و مشکالت طراح  ی محاسبات  یخطاها نیهمچن
 .کند

و با سرعت و دقت   ی معادالت خاص را به سادگ دیاگر قصد دار نی برا عالوه
 ینرم افزار به گونه ا نیا .کند ی آباکوس به شما کمک م  د،یباال حل کن

  یرا با روش ها یو خط ی رخطیغ یمعادله ها  ی شده است که تمام  ی طراح 
 .کند ی حل م قیمنحصر به فرد و دق
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  ی بررسانتقال حرارت، ضربه،  ک، ی نامید  ک،ی استات   رینظ یی حوزه ها در
 ی از جنبه حرارت ده  ی ک یالکتر  زات یتجه لیگسترش ترک، گرما، تحل زانیم

 .است یآباکوس کاربرد لیقب نیاز ا  یآن ها و موارد

 

 

 مختلف آباکوس یها  طیمح 3#

است که کاربر را به   ی متنوع و جذاب یها طیمح یافزار آباکوس دارا نرم
است که  ینرم افزار به گونه ا نیدر ا لیتحل .کند ی عنوان خسته نم چیه

  هیو شب لیرا هنگام تحل فرد دهد تا ی خاص نشان م ی هر المان را با رنگ
 .ندازدیبه اشتباه ن یساز 
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ها  نهیکه آباکوس در آن زم ی مختلف یحوزه ها میخواه ی بخش م  نیا در
  نیدر ا اگر .میآن ها بپرداز حی توض به و میا نام ببرگفتن دارد ر یبرا ی حرف

 .دیادامه متن را از دست نده د،یباره کنجکاو هست

 

• (Explicit یر یانتگرال گ قیاز طر ی رخطی مسائل و معادالت غ لیتحل 
 ( ندهایفرآ یساز  هیو شب

• (CAE المان   ی تمام  لیو تحل ی کیمکان زات یاعضا در تجه یساز  هیشب
 ( موجود  یها

• (Standard  ی بررس ل، یطو یکمانش اعضا ،ی ک یحل مسائل استات 
 (ره ی و غ ی حرکت  یمدها

• (CFD  یمحاسبات  االتیمسائل مربوط به س ی بررس ) 



 

6 www.namatek.com 

• (Electromagnetic سیبه مسائل الکترومغناط ی پاسخ ده 
 ( ی محاسبات

 Explicit طیمح 3#- 1

 یر یمسائل و معادالت به وجود آمده را با روش انتگرال گ دیقصد دار اگر
از  ی برخ طی مح نیا در .دینیرا برگز Explicit طیمح د،یحل کن حی صر

شوند، قابل   یباال ظاهر م  یو با درجه ها ی رخطیکه به شکل غ ی معادالت
  یخودروواکنش  دی خواه ی عنوان مثال اگر م به .هستند ی حل و بررس

در  طی مح نیا د، یتست کن دیساخته شده را نسبت به واردشدن ضربه شد
  یدر انتخاب نوع حلگر برا اگر .کند ی نرم افزار آباکوس به شما کمک م 

از  یر یبا بهره گ Explicit طیمح د،ی آمده شک دار  دیمسائل پد لیتحل
 .کند ی م  یار یبه پاسخ مدنظرتان  ی ابیروش شما را در دست نیبهتر
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 CAE  طیمح 2-3#

 ی بررس یبرا  Complete Abaqus Environment ای CAE طیمح
  نیا در .رود ی مختلف به کار م   ی ک یمکان زات یساخت تجه یشامدهایپ

  ی پرداخته م   زین کیگوناگون در حوزه مکان یاجزا یساز  هیبه شب طیمح
 .ردیالزم صورت گ یها ی از ساخت آن ها بررس شی پ ی ستیبا شود که

بود از بخش مونتاژ قطعات استفاده کرده   دیشما قادر خواه طیمح نیا در
 نیهمچن .دیکن  ادهیمدنظر خود را به طور کامل در آباکوس پ  زات ی تجه و

  یرا به کمک روش اجزا محدود برا ینرم افزار آباکوس تمام مسائل عدد
 .دهد ی ارائه م قیدق یساز  هیآن را در کنار شب جینتا کند و ی شما حل م
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 (Standard) استاندارد طیمح 3-3#

و ساخت   کی مکان یمسائل مختلف در رشته ها لیتحل یبرا طیمح نیا
ساخت  یکه برا یمعادالت  ی عنوان مثال تمام به .شود ی سازه ها استفاده م 

بهره  با ند،یآ ی پس کمانش به وجود م  ایدر معرض کمانش  زات یتجه
 .شوند ی در آباکوس پاسخ داده م  طیمح نیاز ا یر یگ

 

در   زات یاز تجه ی برخ ی بررس یاستاندارد آباکوس برا  طیمح  نیبر ا عالوه
که  ی صورت در .مناسب است اریبس ی ک یمسائل استات  ایحوزه انتقال حرارت 

  ی رخطیغ ای ی آمده با معادالت خط  شیمسائل پ لیو تحل هیتجز  نیدر ح
حل آن ها    یبرا نهیگز نیکه آباکوس بهتر دیرا بدان نی ا د،یروبه رو شد
 .خواهد بود
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 CFD طیمح 4-3#

 ه یو شب ی بررس یبرا  Computational Fluid Dynamics ای CFD طیمح
  هیشب نیاگر در ح درواقع  .کمک کننده است اریبس االت یدر حوزه س یساز 
حلگر  CFD د،یمواجه شد ی با مشکل  ی االت یمسائل س لیو تحل یساز 

شده که قادر به حل   ی طراح یبه گونه ا طیمح نیا .خواهد بود  یکارآمد
با توجه  نیبنابرا .با سرعت قابل توجه است ی االت یس ده یچیتمام مسائل پ

 لیو انتقال حرارت نسبت به تحل االت یخود در حل مسائل حوزه س ازیبه ن
 .دیاقدام کن طی مح نیمسائل در ا
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 Electromagnetic  طیمح 3#- 5

مختلف در حوزه محاسبات  دهیچیبه حل مسائل پ طیمح نیا
 دانیتوان م  ی م  طیمح نیمثال در ا یبرا .پردازد یم  سیالکترومغناط

 .محاسبه کرد یها را به روش عدد چیپ میدرون هسته س ی سی مغنا
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  یو سازه ها  زاتی تجه لی در حوزه تحل لی بد یب یافزار آباکوس؛ تحول  نرم
 ی مهندس

 یبرا ایموجود در دن ینرم افزارها نی و جذاب تر نیاز بهتر  ی کی آباکوس
  یها طینرم افزار امکانات و مح نی ا .رود ی به شمار م ی مهندس  لیتحل

  هیو تجز یساز  هیمختلف شب یدارد که هر کدام از آن ها جنبه ها ی متنوع 
 .داده اند یمسائل را در خود جا

 اریو بس ژهینرم افزار و نیدرباره ا  ی مهم حات یتوض انیبه ب مقاله نیا در
با درجه  ی رخطیغ  دهیچیکه با مسائل پ ی کسان اغلب .پرداخته شد یکاربرد

از آباکوس  یر یشوند، تنها راه حل خود را در کمک گ  ی باال مواجه م  یها
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  نیعملگرها در کمتر  نی تر  شرفتهیپ یر ینرم افزار با به کار گ نی ا .دانند ی م
 را حل خواهد کرد. ی مهندس ی زمان ممکن مسائل تخصص


