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 فصل دوم
 
 
 

  ير طره سه بعدي تحت بار گسترده تحليل ت
  لهاصورت مس -2-1

اين تير . سانتيمتر را در نظر بگيريد20طول و  سانتيمتر 2×5/2با ابعاد طره فوالدي  تيريك 
مدول .  كيلوگرم بر سانتي متر مربع قرار گرفته است5تحت بار گسترده يكنواخت به ميزان 

  . استν=3.0 و kg/cm2 1/2×106برابر فوالداالستيسيته 

  
  شكل تير طره فوالدي و بارگذاري آن -1 -2 شكل

  
 .ها و تغييرمكانهاي مربوطه را به دست آوريدتنشمقدار 

 
 
  

2 cm 

2.5 cm 

20 cm



 
 

 
 

ر م ا سازی با  د مای  ار  ABAQU    ا
  

22

 

  ABAQUS نرم افزار 1هايماژولدرك  -2-2
ABAQUS/CAE يكي از هاماژول تقسيم شده است كه هر كدام از اين 1ماژول به چند 

به عنوان مثال، تعريف هندسه، تعريف مشخصات . كند ميزواياي روند مدلسازي را تعريف 
 تعدادي دستور، پارامتر و داده وجود دارد كه براي ايجاد ماژولدر هر . مصالح  و مش بندي

 ABAQUS/Explicit يا ABAQUS/Standard تحليل گرهايفايل ورودي كه كاربر به 
 براي تعريف مشخصات مصالح و Properties ماژولبراي مثال . رود ميكار كند، به  ميوارد  

. گيرد مي براي انتخاب نوع تحليل مورد استفاده قرار  Step ماژولرود و  ميمقاطع به كار 
 با نام ABAQUS/CAEگيرد در  ميي كه براي ديدن نتايج مورد استفاده قرار ماژول

Visualizationمعرفي شده است  .  
، Module در قسمت Toolbarي مختلف، از قسمت زير ها ماژولد شكل، براي انتخاب همانن
  .  مورد نظر خود را انتخاب كنيدماژول

  

  

  ها بخش ماژول -2 -2 شكل
  

كنيد و كارهاي زير را  مي وارد ABAQUS/CAEهاي زير را در ماژولبراي مثال تير طره، 
  . دهيد ميانجام 
  Part ماژول

سازيد كه نمايانگر تير طره  ميكنيد و عضوي را  ميبعدي رسم  يك پروفيل دو ماژولدر اين 
  . است
  Property ماژول

  . شود مي تعريف ماژولمشخصات مصالح و ساير خصوصيات تير در اين 
 Assembly ماژول

                                                 
1 Module 
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تواند شامل نقاط  ميي مورد نظر كه براي مثال ها  مدل نهايي را ساخته و مجموعهماژولدر اين 
  . كنيد مي را ايجاد تكيه گاهي عضو باشد

  Step ماژول
  .كنيد ميي مورد نظر را تعريف ها  نوع تحليل و خروجيماژولدر اين 
  Load ماژول

  .كنيد مي بارها و شرايط مرزي را براي تيرطره تعريف ماژولدر اين 
  Mesh ماژول

  .كنيد مي مدل ساخته شده را مش بندي ماژولدر اين 
  Job ماژول

  .كنيد مي ثبتكنيد و براي تحليل  ميتعريف  يك پروژه ماژولدر اين 
  Visualization ماژول

  . كنيد مي نتايج حاصل از تحليل پروژه را مشاهده ماژولدر اين 
ها كه در زير منوي نوار ابزار قرار دارد به ترتيب منطقي قرار داده شده، ماژولاگرچه ليست 

قرار داده شده در نرم افزار، جلو و عقب ها بدون رعايت ترتيب ماژولتوانيد در صورت نياز بين  مي
توانيد براي  ميبراي مثال ن. ي بديهي همواره بايد رعايت شودها با اين حال، دستور العمل. برويد

  .عضوي كه تعريف نكرده ايد مشخصات مصالح اختصاص دهيد
يك مدل كامل شامل تمامي مواردي است كه براي ساختن فايل ورودي براي نرم افزار 

ABAQUSنرم افزار .  و انجام تحليل مورد نياز استABAQUS/CAE از يك پايگاه داده 
 را باز ABAQUS/CAEوقتي كه شما . كند ميبراي ذخيره كردن مدل شما استفاده 

با پايگاه دهد تا يك پروژه جديد  مي به شما اجازه Start Sessionكنيد، پنجره گفتگوي  مي
توانيد مدل خود را با استفاده از  ميد از شروع كار، شما بع. داده خالي در حافظه آن بسازيد

براي باز كردن مدلي كه قبال ساخته ايد .  در منوي اصلي ذخيره كنيدFile/Saveگزينه 
  .  در منوي اصلي استفاده كنيدFile/Openتوانيد از گزينه  مي
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ر م ا سازی با  د مای  ار  ABAQU    ا
  

24

 

  نرم افزار ) Help(  راهنماياستفاده از -2-3
 در مراحل مختلفي از كار ABAQUS/CAEالعات بيشتري درباره ممكن است بخواهيد اط

كند تا اطالعات مربوطه را به  ميحساس به متن به شما كمك راهنماي سيستم . كسب نماييد
  .سرعت و سادگي به دست آوريد

  :براي استفاده از راهنماي حساس به متن به صورت ذيل عمل نماييد 
 را انتخاب  On Context و سپس  Helpينه گزABAQUS/CAEاز نوار منوي اصلي . 1

  . آيد ميبا اين كار نمايشگر موس به صورت عالمت سوال در. كنيد
كوتاه اي  بعد از وقفه. بر روي يكي از قسمتهاي صفحه اصلي به جز حاشيه آن كليك كنيد. 2

ي ها اتقاض. شود كه حاوي اطالعاتي درباره قسمتي است كه انتخاب كرده ايد ميباز اي  پنجره
 و كند، زيرا سرور در پس زمينه در حال اجراست ميبعدي براي راهنمايي، ديگر ايجاد وقفه ن

  . ي ديگر در مورد موضوعات مورد نياز استها ارايه راهنماييآماده 
را كه درباره آن به راهنمايي اي  توانيد هر كلمه مي Find در بخش Helpدر پايين پنجره . 3

  . را فشار دهيدEnterكمه نياز داريد، نوشته و د
تمامي مطالبي كه كلمه مورد نظر شما در آنها وجود داشته باشد، با تغيير رنگ مشخص 

توانيد يك جمله را جستجو كنيد و سيستم راهنما به دقت تمام  ميشما همچنين . شود مي
ه براي مثال جستجو درباره كلم. كند ميمواردي را كه حاوي جمله جستجو شده است، مشخص 

"Element " نتايج متفاوتي نسبت به حالتي كه"Elements" را جستجو كرده ايد، ارايه 
  . كند مي
در زير بخش موضوع فهرستي از مواردي كه با رنگ آبي و به .  برويدHelpبه پايين پنجره . 4

با كليك بر روي هر كدام از اين موارد، . شود ميدار نمايش داده شده اند ظاهر  صورت زير خط
  .شود مي نمايش داده ABAQUS/CAEبخش مربوط به آن مورد در راهنماي 

نسخه راهنماي . شود يك پنجره اينترنتي ظاهر مي. بر روي يكي از موارد فوق كليك كنيد. 5
ABAQUS/CAE در اين پنجره بر روي موردي . در سمت راس پنجره قابل دسترسي است

 سمت چپ صفحه وجود دارد و بخشي نيز فهرستي در بخش. برويد كه انتخاب كرده بوديد
  . براي يافتن موضوع مورد نظر در پايين صفحه قرار دارد

بخش سمت راست پنجره براي . يكي از اين موارد موجود در فهرست كليك كنيدبر روي . 6
  . كند مينشان دادن موردي كه انتخاب كرده ايد تغيير 

 Helpپنجره .  را انتخاب كنيد Close View و سپس Fileاز نوار منوي اصلي گزينه . 7
  .شود ميبسته 

 دوبار Closeدر گوشه باال و سمت چپ پنجره راهنماي حساس به متن، بر روي گزينه . 8
  .شود مي بسته Helpپنجره  .كليك كنيد
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  :به نكات كليدي ذيل توجه نماييد
  

راهنماي حساس به متن براي تمامي موارد موجود در پنجره اصلي  •
ABAQUS/CAE قابل دسترسي است2اي  ي محاورهها پنجرهتمامي  و  . 

 تكي يا راهنماي اينترنتي استفاده Helpتوانيد براي كسب اطالعات از نجره  ميشما  •
 .كنيد

 .پنجره اينترنتي براي راحتي كار امكان استفاده از جدول لينكها را فراهم كرده است •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

                                                 
2 Dialog Box 
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  مراحل تحليل  -2-4
  اختن يك عضو س-4-1 -2

 استفاده Part ماژولگيرند از  ميبراي ساختن اعضايي كه بعدا براي تحليل مورد استفاده قرار 
 بسازيد و يا ABAQUSتوانيد اعضا را در خود برنامه  ميشما براي ساختن اعضا . شود مي

يگري ساخته و به صورت شكل هندسي يا شكل مش زده شده در افزار داعضا را در نرم 
ABAQUSوارد نماييد  .  

اين كار را . سازيد ميبراي ساختن تير طره، در ابتدا يك عضو سه بعدي تغييرشكل پذير جامد 
و بعد دادن به آن در محور سوم انجام ) يك مستطيل( با كشيدن يك پروفيل دو بعدي از تير 

 ماژول به صورت خودكار وارد ABAQUSخواهيد عضوي را بسازيد  وقتي كه مي. دهيد مي
  . شود مي 3رسام

ABAQUS/CAE اغلب پيغام كوتاهي در prompt area )نمايش ) پنجره پايين صفحه
  . دهد ميبرنامه از كاربر را در هر مرحله نشان دهد كه انتظارات  مي

 كليك Backupبر روي دكمه .  كليك كنيد تا عمل فعلي را لغو نماييدCancelبر روي دكمه 
  . و نموده و به مرحله قبل بازگرديدكنيد تا گام فعلي را لغ

  
  .  را اجرا كنيدABAQUS/CAEبرنامه . 1
  . را انتخاب كنيدStart Tutorialشروع گزينه اي  از پنجره محاوره. 2
نمايشگر موس تا .  را انتخاب كنيدPart ماژولها كه در زير نوار ابزار قرار دارد، ماژولاز ليست . 3

 Part ماژولبا باال آمدن . شود ميبديل به يك ساعت شني  تPart ماژولهنگام باال آمدن 
 ظاهر ABAQUS/CAE در سمت چپ پنجره اصلي ماژولمنوي ابزار مربوط به اين 

اجازه اي   را در خود جاي داده كه به كاربران حرفه4هاآيكوناز اي  اين نوار ابزار مجموعه. شود مي
 ،ماژولهر با انتخاب .  سريعتر عمل كننداه دهد تا در نوار منوي اصلي براي انتخاب منو مي

را از نوار اي   وقتي كه گزينه.شود مي ظاهر  در جعبه ابزارماژولبه آن مجموعه ابزارهاي مختص 
 با رنگ ديگري مشخص ماژولكنيد، ابزار متناظر با آن در جعبه ابزار  ميمنوي اصلي انتخاب 

  . ياد بگيريدژولماجعبه ابزار  را در آيكونشود تا شما محل آن  مي
  . را انتخاب كنيد تا عضو جديدي بسازيدCreate و سپس Partاز نوار منوي اصلي گزينه . 4

 prompt متني را نيز در ABAQUS/CAE. شود مي ظاهر Create Partاي  پنجره محاوره
area در پايين پنجره اصلي ABAQUS دهد تا شما را در طي مراحل مدلسازي  مي نمايش

گذاري عضو، براي انتخاب مدلسازي، نوع و مشخصات پايه از پنجره  براي نام. مايدراهنمايي ن
اين قابليت نيز وجود دارد كه در صورت نياز، بعد از . شود  استفاده ميCreate Partاي  محاوره

                                                 
3 Sketcher 
4 Icon 
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توانيد فضاي مدلسازي، نوع  مي ولي ن.ساختن يك عضو آن را ويرايش نموده و يا تغييرنام دهيد
   .ايه آن را تغيير دهيدو مشخصات پ

سه بعدي بودن، جسم : تنظيمات پيش فرض را كه عبارتند از .  بگذاريدBeamاسم عضو را . 5
اندازه تقريبي .  است تغيير ندهيدExtrusion و نوع Solidاي  پذير،  مشخصات پايه تغييرشكل

  .  وارد كنيد300برابر 

  
  تنظيمات تعريف يك عضو -3 -2 شكل

  
  .  خارج شويدCreate Partاي  ك كنيد تا از جعبه محاوره كليContinueبر روي . 6

همچنين جعبه ابزار . شود ميبه صورت خودكار وارد محيط رسم  ABAQUS/CAEنرم افزار 
محيط رسم . شود ميي رسم در محيط نمايش ظاهر ها رسم در سمت چپ پنجره اصلي و شبكه

 دوبعدي از عضو مورد نظر رسم دهد پروفيل ميحاوي ابزارهاي اصلي است كه به شما اجازه 
كنيد وارد  ميسازيد يا ويرايش  مي وقتي كه عضوي را ABAQUS/CAE  نرم افزار.كنيد

  . شود ميمحيط رسم 
  

اگر نمايشگر موس را براي چند لحظه بر روي يكي از ابزارها در نوار ابزار رسم نگه داريد،  : نكته
  .كند ميرباره آن ابزار ارايه شود كه توضيح مختصري د ميپنجره كوچكي نمايان 

  
  :كند  مينكات زير در رسم هندسه مورد نظر به شما كمك 

 . كند كه نمايشگر موس را در نقاط دلخواه حركت دهيد ميشبكه رسم به شما كمك  •
كند كه در مبدا مختصات با هم  ميرا مشخص  Y و Xخطوط خط چين محورهاي  •

 . تقاطع دارند
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مختصات محل  ABAQUS/CAE ،كنيد انتخاب ميوقتي كه يك گزينه رسم را  •
 .دهد ميقرارگيري نمايشگر موس را در گوشه باال و سمت چپ نمايش 

 
  

به مثلث سياهرنگ كوچكي كه در گوشه بعضي از آيكونهاي نوار ابزار قرار دارد توجه : نكته 
گري نيز وجود دهند كه در زير اين آيكون، آيكونهاي هم خانواده دي مياين مثلثها نشان . كنيد
كليك كنيد و   Auto-Trimدر گوشه باال و سمت راست جعبه ابزار رسم بر روي آيكون . دارد

همانطور كه در شكل زير نشان داده شده آيكونهاي . براي چند لحظه دكمه موس را نگه داريد
  .  اضافي ظاهر خواهند شد

 

  
  نمايش دادن آيكونهاي پنهان -4 -2 شكل

  
براي انتخاب ابزار رسم مستطيل، . ، بايد يك مستطيل رسم كنيدبراي رسم پروفيل تير طره. 7

  . كليك كنيدCreate Line : Rectangleبر روي آيكون 

  
  آيكون رسام مستطيل -5 -2 شكل
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   .در محيط رسم، مستطيل را با انجام مراحل ذيل رسم كنيد. 8
دهيد،  ميتوجه كنيد كه وقتي نمايشگر ماوس را بر روي محيط رسم حركت ) الف

ABAQUS/CAE دهد مي مختصات نمايشگر را در قسمت باالو سمت چپ نشان .  
  . رسم كنيد(100,10-)ي مستطيل را با مختصات  ها در صفحه رسم يكي از گوشه) ب
 انتقال دهيد تا (10-,100)با مختصات  نمايشگر موس را به سمت گوشه مقابل مستطيل ) ج

   .ه در ارتفاع را پوشش دهد خانه از شبك4 خانه از شبكه در طول و 40مستطيل 
 .  را انتخاب كنيدCancel Procedureبر روي صفحه رسم راست كليك نموده و گزينه ) د
  

  
  مستطيل رسم شده -6 -2 شكل

  
  

  در صورتي كه در هنگام رسم دچار اشتباه شديد و هندسه اشتباهي را رسم نموديد، براي پاك :نكته
  :ييدتوانيد به ترتيب زير عمل نما ميكردن آن هندسه 

  . را انتخاب كنيدDelete از جعبه ابزار رسم، گزينه )الف
 هندسه ABAQUS/CAE  نرم افزار.در صفحه رسم هندسه اشتباه رسم شده را انتخاب كنيد) ب

  . دهد ميانتخاب شده را با رنگ قرمز نمايش 
در پايين  را انتخاب كنيد و سپس بر روي عالمت ضربدر قرمز Doneدر منوي پايين صفحه گزينه ) ج

 . صفحه كليك كنيد

  
  آيكون پاك كن -7 -2 شكل



 
 

 
 

ر م ا سازی با  د مای  ار  ABAQU    ا
  

30

 

  .  را انتخاب كنيدDoneدر نوار پايين صفحه جهت خروج از حالت رسم گزينه . 9
 Editتحت عنوان اي   انتخاب نموده ايد، پنجرهExtrusionاز آنجا كه شما نوع عضو را . 10

Base Extrusion تير را برابر عمق . دشود كه عمق عضو را از شما دريافت خواهد كر مي باز
  . در پنجره باز شده كليك كنيدOk وارد نماييد و بر روي 25
  . كند ميهندسه مدل را رسم  ABAQUS/CAE نرم افزار .11
در شناسايي محورهاي مختصات حين ساختن مدل  براي پيشگيري از بروز خطا. 12

ABAQUS/CAE دهد مي  محورهاي مختصات را در پايين و سمت چپ صفحه نمايش .  
  

 
  تعريف ضخامت عضو -8 -2 شكل

  

  
  شكل عضو تعريف شده -9 -2 شكل

  
  . قبل از اينكه اين فصل را ادامه دهيد ، مدل خود را در فايل پايگاه داده مدل ذخيره كنيد. 13
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در اين حالت جعبه .  را كليك كنيد Save و سپس Fileاز نوار منوي اصلي گزينه ) الف
  . ودش مي ظاهر Save Model Database Asاي  محاوره

 OK يك اسم انتخاب كنيد و بر روي Selectionبراي پايگاه داده مدل جديد در قسمت ) ب
 ABAQUS/CAEبرنامه . در اينجا الزم نيست كه پسوند فايل را مشخص كنيد. كليك كنيد

  . كند مي را به انتهاي نام فايل اضافه cae.به طور خودكار پسوند 
كند و به ماژول  ميا در يك فايل جديد ذخيره  پايگاه داده مدل رABAQUS/CAEبرنامه 
Part در نوار عنوان در پنجره . گردد مي كه محيط قبل از ذخيره است، برABAQUS/CAE 

ي زماني منظمي فايل را ذخيره ها شما بايد در بازه.  شود مسير و نام فايل مدل نمايش داده مي
  ). رويد ميبراي مثال وقتي كه از يك ماژول به ماژول ديگري (كنيد

  
  :به نكات كليدي زير توجه كنيد 

براي آن اسم . سازيد ميوقتي كه يك عضو را . شود مي براي ساختن اعضا استفاده Partاز ماژول  •
 .كنيد مشخص مي را اندازه تقريبي واي   فضاي مدلسازي، ويژگيهاي پايهكنيد و نوع آن، ميانتخاب 

• ABAQUS/CAEماژولا به طور خودكار وارد  در هنگام ساختن يا ويرايش اعض Sketch 
 . شود مياستفاده  عضو براي ترسيم سطح مقطع دو بعدي Sketchاز . شود مي

 داريد تا آيكونهاي مخفي مشخص بزار كليك كرده و دكمه موس را نگهبر روي آيكونهاي نوار ا •
 . شوند

 
   تعريف مصالح براي عضو مورد نظر -2-4-2

  .شود مييف نوع مصالح و تعيين مشخصات آن استفاده  براي تعرPropertyاز ماژول 
براي تير طره در اين فصل الزم است يك مصالح االستيك خطي ساده با مدول االستيسيته 

براي تعريف مصالح .  تعريف كنيد3/0 كيلوگرم بر سانتيمتر مربع و ضريب پواسون 1/2× 106
  .به ترتيب ذيل عمل نماييد

 

تا جعبه ابزار مربوط . را انتخاب كنيدProperty وار ابزار ماژول از ليست ماژولها در زير ن .1
 . به اين ماژول ظاهر شود

 

 
  Propertiesانتخاب ماژول   -10 -2 شكل
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با اين كار .  را انتخاب كنيدCreate و سپس Materialي ها از نوار منوي اصلي گزينه .2
 .شود مي ظاهر Material Createاي  جعبه محاوره

 

 
 تعريف مصالح جديد -11 -2 شكل

  
 . شود مي ظاهر  Edit Material  پنجره ) .Steel. (براي مصالح جديد نام انتخاب كنيد .3
 را انتخاب كرده و به ترتيب Mechanical ، گزينه Edit Materialدر پنجره  .4

 وقتي كه شما يك گزينه مصالح را . را انتخاب نماييدElastic و Elasticityي ها گزينه
 . شود ميي مربوط به آن در زير منو ظاهر ها د كردن دادهكنيد، قسمتي براي وار ميانتخاب 

 قرار دهيد 3/0و ضريب پواسون را برابر  1/2× 106 را برابر) االستيسيته(مقدار مدول يانگ  .5
 . كليك نماييدOkو بر روي 

  

  
 تعريف خصوصيات االستيك -12 -2 شكل

وجود ندارد و مسئوليت اي   سيستم واحد از پيش تعيين شدهABAQUSدر نرم افزار : توجه
  . ناسب واحدها بر عهده كاربر استانتخاب صحيح و مت
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   تعريف سطح مقطع همگن براي عضو سه بعدي -2-4-3
در اين . توان تعريف كرد ميسطح مقطع همگن براي عضو سه بعدي ساده ترين حالتي است كه 

سطح براي تعريف . كرنش مسطح بايد تعريف شود/حالت تنها نوع ماده و ضخامت تنش مسطح
  .مقطع همگن براي عضو سه بعدي به ترتيب زير عمل نماييد

 پنجره . را انتخاب كنيدCreateو سپس Sectionهاي  از نوار منوي اصلي گزينه .1
 . شود مي ظاهر Create Section        اي محاوره

 

   
  ساختن سطح مقطع جديد -13 -2 شكل

 

 categoryي كرده و نامگذار  Section-1به نام مقطع مورد نظر را در پنجره باز شده  .2
 . انتخاب كنيد) همگن( Homogeneous نوع آن را انتخاب كرده و  Solidآن را از نوع 

 باز Edit Sectionاي  پنجره محاوره.  كليك كنيدContinueبراي ادامه كار بر روي  .3
 .شود مي

را  Plane Stress/Strain Thickness، مقدار  Edit Sectionاي   محاورهدر پنجره .4
را كه در باال ساخته بوديد ) Steel(مقطع مورد نظر و مصالح  سانتيمتر قرار دهيد 1 برابر

 .اختصاص دهيدبه مقطع مورد نظر 
 . كليك كنيدOKبرروي  .5

  
  نحوه تعريف سطح مقطع جديد -14 -2 شكل

 

  :به نكات كليدي زير توجه كنيد
به ترتيب سه (قطع و تعريف دسته و نوع آن  براي ساختن سطح مPropertyتوانيد از ماژول  مي •

 .استفاده نماييد) بعدي و همگن
 به نوع مصالح احتياج داريم، مشخصات مصالح بايد قبال تعريف مقطع از آنجايي كه در تعريف سطح •

  .  شده باشد
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  تير طره اياختصاص مقطع تعريف شده به عضو  -2-4-4
  : مراحل ذيل را انجام دهيد عضو مورد نظربراي اختصاص مقطع تعريف شده به 

 
.  را انتخاب كنيد Section و سپس Assignاز نوار منوي اصلي گزينه  .1

ABAQUS/CAEبراي راهنمايي كاربر در حين اي   در پايين پنجره گرافيكي ناحيه
 .شود انجام كار اختصاص داده كه در آن خطوط نوشتاري ظاهر مي

  
  اختصاص سطح مقطع تعريف شده -15 -2 شكل

 
سپس بر روي نوار پايين . را انتخاب كنيدمورد نظر تير   نقطه دلخواه ازرافيكيدر پنجره گ .2

 .  كليك كنيدDoneصفحه بر روي گزينه 
را ) Section-1( مقطع ساخته شده قبل Edit Section Assignmentدر پنجره   .3

 .انتخاب نماييد
 . كليك كنيدOkبر روي  .4

  
  ح مقطع به عضوپنجره اختصاص سط -16 -2 شكل

 

  :به نكات كليدي زير توجه كنيد
دهيد، عضو مشخصات مصالح آن سطح مقطع را  ميوقتي كه مقطعي را به يك عضو اختصاص  •

  .كند ميكسب 
  

   يك مدل 5 مونتاژ كردن-2-4-5
شود و از ساير  ميسازيد در سيستم مختصات مربوط به آن عضو قرار داده  ميهر عضوي كه 

 براي تعريف هندسه مدل نهايي استفاده Assemblyاز ماژول . ستاعضاي مدل مستقل ا

                                                 
5 Assemble 
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كه اين كار با ايجاد اعضاي يك عضو و سپس در كنار هم قرار دادن اين اعضا در . شود مي
اگر چه ممكن است يك مدل از قسمتهاي متفاوتي . شود ميسيستم مختصات كلي انجام 

  .  استAssemblyساخته شده باشد، تنها داراي يك 
برنامه  .شود ميراي تير طره مورد نظر در اين فصل تنها يك عضو ساخته ب

ABAQUS/CAEدهد كه مبدا مختصاتي كه در  ميقرار اي   عضو ساخته شده را به گونه
 نيز در Assembly براي ساختن عضو مورد استفاده قرار گرفته بود، در ماژول Sketchماژول 

  . محور مختصات قرار گيرد
  . تاژ كردن مدل به ترتيب ذيل عمل نماييدبه منظور مون

  

 . را انتخاب نماييد Assemblyگزينه  ليست ماژولها در زير نوار ابزار از  .1

  
  Assemblyانتخاب ماژول  -17 -2 شكل

 

اي                پنجره محاوره. كنيد را انتخاب Createو سپس  Instances اصلي گزينه منوي از نوار .2
Instances Create  شود مي ظاهر. 

 . را انتخاب كنيدBeamاي  در اين جعبه محاوره .3
 .  كليك كنيدOkبر روي  .4

   
  وارد كردن عضو ساخته شده -18 -2 شكل

 
از تير طره را ساخته و آن را با استفاده از يك اي   نمونهABAQUS/CAEبرنامه 

 را Assemblyكه در اين فصل تنها نمونه تير است . دهد جهتگيري فضايي نمايش مي
شود  ميسه خط كوچك عمود بر هم كه در پنجره گرافيكي نمايش داده . كند ميتعريف 

  . نشانگر محور مختصات و سيستم مختصات كلي است
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  شكل عضو تعريف شده -19 -2 شكل

  
) يكي از ابزارهاي مشاهده اي(در نوار ابزار باالي پنجره بر روي ابزار دوران دهنده  

دهيد، يك دايره ظاهر  مي را بر روي صفحه نمايش حركت كليك كنيد وقتي كه موس
بر روي صفحه كليك كرده، دكمه موس را نگه داريد  حركت دهيد تا مدل دوران . شود مي
  . در صفحه كليد را فشار دهيد تا از اين ابزار خارج شويدEscكليد . كند

بزرگنمايي و كوچك تلف مخ   ابزارهاي انتقال در صفحه،( متعدد ديگري اي  مشاهدهابزارهاي
  . در بررسي مدل به كاربر كمك كندنيز در نوار ابزار موجود است تا ) نمايي 

 
  :به نكات كليدي زير توجه كنيد

 از عضوهايي تشكيل شده كه در كنار Assembly.  است Assemblyهر مدل تنها داراي يك  •
 .هم در يك سيستم مختصات كلي چيده شده است

در نوار ابزار موجود هستند تا به كاربر در بررسي مدل ساخته شده كمك اي  ي مشاهدهها ابزار •
  .كنند

  
  تعريف گامهاي تحليل -2-4-6

.  برويدStepتوانيد براي تعريف گامهاي تحليل به ماژول  ميعضو تير را ساخته ايد  كه اكنون
  :براي تير طره اين مساله، تحليل شامل دو گام خواهد بود 

دراين مثال شرايط . شود ميآن شرايط تكيه گاهي به مدل اعمال گام اوليه كه در  •
 . تكيه گاهي گيردار بودن يكي از دو انتهاي تير است
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است كه در آن بار فشاري در باالي بال فوقاني  مي گام دوم يك تحليل استاتيكي عمو •
 . شود ميتير اعمال 

كند ولي شما بايد براي  مي گام اوليه را به صورت خودكار ايجاد ABAQUS/CAEنرم افزار 
 به شما اجازه Stepهمچنين ماژول .  استفاده كنيدStepگامهاي تحليل ديگر از ماژول 

  . ي مورد نياز خود را در هر گام تحليل مشخص كنيدها دهد تا خروجي مي
  . براي ساختن گام تحليل استاتيكي به ترتيب ذيل عمل كنيد

 . را انتخاب نماييد Stepگزينه  ليست ماژولها در زير نوار ابزار از  .1
 . را انتخاب كنيدCreate و سپس Stepاز نوار منوي اصلي گزينه  .2

. شود كه در آن تمامي انواع تحليل قابل مشاهده است مي ظاهر Create Stepبا اين كار پنجره 
يي ها تحليل.  قرار داده شده استStep-1سازيد  مي جديدي كه Stepبه طور پيش فرض نام 

توانند پاسخ خطي و غيرخطي  مييي هستند كه ها  قرار دارند تحليلGeneralر قسمت كه د
  . سازه را محاسبه كنند

3. Step با نام  راBeamload نامگذاري كنيد. 

  
  Stepانتخاب ماژول  -20 -2 شكل

 
قسمت پاييني پنجره باز را انتخاب كنيد و در  General گزينه procedureدر قسمت  .4

 .ا انتخاب كنيد رStatic-Generalشده گزينه 
 . كليك كنيدContinueبر روي  .5
 description تعريف شده توضيحاتي در قسمت Stepتوانيد براي  ميدر صورت نياز  .6

 .انجام اين مرحله اختياري است. بنويسيد
 . كليك كنيدOkبر روي  .7
  

  :به نكات كليدي زير توجه كنيد
• ABAQUS/CAE ولي شما بايد براي گامهاي سازد  مي گام تحليل اوليه را به صورت خودكار

 . استفاده كنيدStepتحليل ديگر از ماژول 
  .شود مي استفاده Stepبراي تعريف هر گام تحليل از ويرايشگر  •
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  تحليلمراحلتعريف  -21 -2 شكل

  
  تعريف اطالعات خروجي مورد نظر -2-4-7

 نتايج تحليل را ABAQUS/CAE كنيد، نرم افزار مي را براي تحليل ثبت Jobيك  وقتي كه
سازيد،  ميوقتي كه يك گام تحليل . كند ميدر پايگاه داده خروجي ذخيره 

ABAQUS/CAEبراي هر . گيرد ميي پيش فرض خود را براي اين گام در نظر ها  خروجي
 و Field Output Requests Manager توانيد از  ميگام تحلـــيل ساخته شده، شما 

History Output Requests Managerبراي اهداف زير استفاده نماييد :  
 .كند مي در پايگاه داده خروجي ذخيره ABAQUSانتخاب اطالعات خروجي كه  •
ي خروجي را براي آنها ذخيره ها  دادهABAQUSانتخاب نقاطي از سطح مقطع كه  •

 .كند مي
ي خروجي را براي آن ذخيره ها ه دادABAQUSاز مدل كه اي  انتخاب نواحي •

 .كند يم
   ها فراواني ذخيره دادهتغيير  •

  . براي تير طره اين مثال مقادير پيش فرض برنامه را قبول كنيد
 . براي بررسي اطالعات خروجي درخواست شده به ترتيب زير عمل نماييد

 و  Output،Field Output Requestsيها در نوار منوي اصلي به ترتيب گزينه .1
Managerرا انتخاب كنيد  . 

ABAQUS/CAE پنجره Field Output Requests Manager اين . دهد مي را نمايش
پنجره فهرست اطالعات خروجي درخواست شده را به ترتيب حروف الفبا در سمت چپ پنجره 
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اسامي تمامي گامهاي تحليل در باالي اين پنجره به ترتيب اجرا نشان داده . دهد مينمايش 
شود وضعيت هر اطالعات خروجي درخواست  مياخته جدولي كه از اين دو فهرست س. شود مي

  . دهد ميشده را در هر گام تحليل نشان 
  

  
 اطالعات خروجي درخواستي -22 -2 شكل

  
 Step براي ABAQUS/CAEرا كه اي  توانيد اطالعات خروجي ميدر اين پنجره  .2

 اين پنجره بر روي در. گيرد مشاهده كنيد ميساخته شده به ضورت پيش فرض درنظر 
اطالعات پيش فرض مربوط به اين دسته از اطالعات  . كليك كنيدCreatedگزينه 

 :باشد  مياين اطالعات شامل موارد ذيل . شود ميخروجي نمايش داده 
  Stepنوع روند تحليل انجام شده در اين  •
 فهرست متغيرهاي خروجي درخواست شده •
 وضعيت اطالعات خروجي •

 كليك كنيد تا Edit بر روي گزينه Field Output Requests Managerدر پنجره  .3
با كليك بر روي اين گزينه . اطالعات دقيق تري درباره متغيرهاي خروجي مشاهده كنيد

 Outputدر بخش . شود مي گشوده Edit History Output Requestپنجره 
Variablesيف هستند ارايه  فهرستي از تمامي متغيرهايي كه به عنوان خروجي قابل تعر

توان با كليك بر روي گزينه   ميبعد از تغيير دادن اطالعات خروجي هميشه  .شده است
Pre-selected  defaults  توان اطالعات خروجي را به حالت پيش فرض برگرداند مي . 
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 درخواستقابل اطالعات خروجي  -23 -2 شكل

  
ات قابل درخواست بر روي فلش سياه رنگ كنار هر متغير خروجي كليك كنيد تا جزيي .4

مربع كنار هر دسته از اطالعات خروجي به . براي آن متغير به طور كامل نشان داده شود
دهد تا كليه متغيرهاي مربوط به آن دسته را به عنوان اطالعات خروجي  ميشما اجازه 
 . تعريف كنيد

 از آنجايي كه در اين مثال نيازي به تغييرمتغيرهاي خروجي جديد نيست، بر روي .5
Cancel كليك كنيد تا Editor مربوط به اطالعات خروجي بسته شود  . 

 Field Output Requests كليك كنيد تا پنجره Dismissبر روي گزينه  .6
Managerبسته شود  . 

 
  :به نكته كليدي زير توجه كنيد

دارد  وجود Dismissيي كه گزينه ها در پنجره.  توجه كنيدCancel و Dismissي ها به تفاوت گزينه
 Field Output Requests Managerبراي مثال در پنجره. امكان ويرايش اطالعات وجود ندارد

بنابراين در اين . توان اطالعات تعريف شده را مشاهده نمود ميامكان ويرايش اطالعات وجود ندارد و تنها 
 Edit History Outputبراي ويرايش اطالعات بايد به پنجره .  وجود داردDismissپنجره گزينه 
Request در اين پنجره گزينه .  مراجعه نمودCancelبا انتخاب اين گزينه تغييرات . وجود دارد 

  .اعمال شده ذخيره نخواهد شد
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 تعريف بارگذاري و شرايط مرزي -2-4-8

در اين مرحله . شرايط مرزي و بارهاي قابل اعمال به نوع گام تحليل تعريف شده وابسته هستند
 به صورت ذيل استفاده Loadي تحليل تعريف شده اند، براي تعريف شرايط از ماژول كه گامها

  . كنيد
اولين شرط مرزي اين است كه درجه آزادي انتقالي يكي از دو انتهاي تير طره در هر  •

 . شود مي تعريف Initialاين شرط مرزي در گام . سه جهت مقيد شده است
اين بار در گام . شود مير وجه بااليي تير اعمال بارگذاري تير عبارت است از باري كه ب •

 . تحليل دوم اعمال خواهد شد
 . را انتخاب كنيدLoad و بارگذاري در بخش انتخاب ماژول ، ها براي تعريف تكيه گاه  .1
 

  
 Loadانتخاب ماژول  -24 -2 شكل

 

با اين كار پنجره .  را انتخاب كنيدCreate و سپس BCاز نوار منوي اصلي گزينه  .2
Create Boundary Condition شود مي باز . 

 

  
 نحوه تعريف يك تكيه گاه -25 -2 شكل

 

 را به عنوان گام Initialو گام تحليل نامگذاري كنيد  Fixed شرط مرزي مربوطه را .3
 .شود انتخاب كنيد ميتحليلي كه در آن شرط مرزي اعمال 

 .  را انتخاب كنيدMechanical گزينه Categoryدر قسمت تعريف   .4
 .  را انتخاب كنيدSymmetry/Antisymmetry/Encastreينه  گزtypeو در قسمت  .5
 . كليك كنيدContinueبر روي  .6
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 مراحل تعريف يك تكيه گاه -26 -2 شكل

 

كنيد كه در آن پيش  ميكليك اي  وقتي كه در پنجره گرافيكي بر روي نقطهبه طور پيش فرض 
ا  به سمت كاربر رنزديكترين سطح ABAQUS/CAEاز يك سطح از مدل وجود دارد، 

براي . براي انتخاب وجه سمت چپ تير بايد اين پيش فرض را غير فعال كنيد. ندك ميانتخاب 
  . اين كار به ترتيب زير عمل كنيد

  Toggle Off The Closest Object Tool در نوار باالي صفحه بر روي آيكون ) الف 
   .  كليك كنيد

  
 تغيير پيش فرض انتخاب المانها در پنجره گرافيكي -27 -2 شكل

  
  .ر روي وجه سمت چپ تير طره كليك نماييدب) ب
  . را انتخاب كنيد  نظر وجه مورد، Previous و Nextي ها كليك بر روي گزينهتكرار با ) ج 
  .  كليك كنيدOkدر نوار پايين صفحه بر روي ) د
 . كليك كنيدDoneدر نوار پايين صفحه بر روي  .7
 ENCASTRE گزينه Edit Boundary Condition در پنجره .8

(U1=U2=U3=UR1=UR2=UR3=0)و  با اين كار حركت انتقالي. را انتخاب كنيد 
 .شود ميبسته دوراني حول سه محور 

 . كليك كنيدOkبر روي  .9
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 انتخاب سطح مورد نظر در پنجره گرافيكي -28 -2 شكل

 

 
 گاهي انتخاب شرايط تكيه -29 -2 شكل

.  وجه بااليي تير وارد كنيدتوانيد بار گسترده را بر ميحال كه يكي از دو انتهاي تير را گيردار نموديد، 
براي اعمال اين بار گسترده بصورت . شود ميوارد ) Initialگام بعد از (اين بار در طي گام دوم بارگذاري 

  . زير عمل كنيد
با اين كار پنجره .  را انتخاب كنيدCreate و سپس Loadي ها از نوار منوي اصلي گزينه .10

Create Load شود مي باز . 
 

  
  بارنحوه تعريف -30 -2 شكل
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  دهيد قرار Pressureنام بار را ) الف
  .  را انتخاب كنيدBeamloadي تعريف شده گزينه ها Stepاز ميان فهرست ) ب
  . فرض است قبول كنيدپيش را كه گزينه Mechanical گزينه Categoryدر بخش ) ج
  . انتخاب نماييدPressureنوع بار را از نوع ) د

 . كليك كنيدContinueبر روي  .11
 . انتخاب نماييد را تيرااليي لبه ب .12
  .كليك كنيد Doneدر نوار پايين صفحه بر روي  .13
و مقدار آن را برابر ) Uniform(نوع فشار وارده را از نوع يكنواخت در پنجره باز شده،  .14

 . كليك كنيدOkوارد نماييد و بر روي )  مربعميليمتر بر نيوتن (5/0

  
 بارگذاري  مراحلتعريف -31 -2 شكل

  

  
 شرايط تكيه گاهي و بارگسترده روي تير -32 -2 شكل
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 تعريف مش بندي -2-4-9
توانيد تكنيك  ميشما . شود ميتوليد مش اجزاي محدود استفاده  براي Meshاز ماژول 

. بندي را براي نرم افزار مشخص كنيد تا شكل المان و نوع المان مطابق نياز شما باشد مش
 براي هر عضو با استفاده از ABAQUS/CAE افزار  در نرمتكنيك مش بندي پيش فرض

 با رنگ نارنجي نشان Meshدر صورتي كه عضو در ماژول . شود ميرنگ مشخصي نشان داده 
  .تواند به صورت خودكار عضو را مش بندي كند مينرم افزار نداده شود، 

  
  اختصاص پارامترهاي مش بندي  -2-4-9-1

 ABAQUS/CAEمشاهده تكنيكي كه  براي Mesh Controls از پنجره اين مرحله،در 
براي اختصاص پارامترهاي . شود ميكند، استفاده  ميبراي مش بندي و شكل المانها استفاده 

  :مش بندي به ترتيب زير عمل كنيد
 . كليك كنيدMesh بر روي گزينه Moduleاز منوي باز شونده  .1
 

  
 Meshانتخاب ماژول  -33 -2 شكل

 
 .  را انتخاب كنيدControls و سپس Meshي ها از نوار منوي اصلي گزينه .2

نرم افزار نواحي مختلف مدل شما را با . شود مي گشوده Mesh Controlsبا اين كار پنجره 
. دهد كه هر رنگ معرف تكنيك مش بندي قابل استفاده براي آن عضو است ميرنگهايي نمايش 

ن است كه مش شود كه اين به معني آ ميدر مورد مثال اين فصل عضو با رنگ سبز نشان داده 
  . بندي منظم براي اين عضو قابل انجام است

 . را به عنوان شكل المان پيش فرض قبول كنيدHexدر اين پنجره گزينه  .3
را به عنوان تكنيك مش بندي پيش فرض  Structuredهمچنين تكنيك مش بندي  .4

 .  قبول كنيد
م باعث ايجاد تكنيك مش بندي منظ.  كليك كنيد تا اين پنجره بسته شود Okبر روي  .5

 . گردد ميالمانهايي شش وجهي 
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 مراحل تعريف پارامترهاي مش بندي  -34 -2 شكل

 
 مشخص كردن نوع المانها -2-4-9-2

براي استفاده از نوع مشخصي از الماندر مدل Element Type  پنجرهز ادر اين مرحله 
 . ل كنيدبراي اختصاص نوع المان به ترتيب ذيل عم. شود مياستفاده 

  . را  انتخاب كنيدElement Type و سپس Meshي ها از نوار منوي اصلي گزينه .1
 ي نرم افزار را به ترتيب زير قبول كنيدها در پنجره باز شده پيش فرض .2

  Standard از نوع Element Library) الف
  Linear  از نوعGeometric Order) ب
  3D Stress ازنوع Family) ج
 .ي مربوط به شكل المان را ببينيدها ره گزينهدر قسمت پايين پنج .3

شش وجهي براي نوع (از آنجايي كه نوع مدل سه بعدي است تنها سه نوع المان سه بعدي 
Hexمنشور مثلثي براي نوع ،   Wedge و چهاروجهي براي نوع Tet (نشان داده شده است. 

گزينه ي المان  در باالي صفحه كليك كنيد و از ليست انتخابهاHexبر روي نوار  .4
Incompatible modesتوضيحاتي درباره نوع المان .  را انتخاب كنيدC3D8I در 

 . شود ميپايين پنجره ظاهر 
 . كليك كنيد تا اين پنجره بسته شودOkبر روي  .5
 

  
 مراحل انتخاب نوع المان -35 -2 شكل
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 مراحل انتخاب نوع المان -36 -2 شكل

 

 ايجاد مش بندي -2-4-9-3
بندي را براي عضو  در محله اوا اندازه مش. استاي  ندي يك عمليات دو مرحلهايجاد مش ب
اندازه مش بندي بستگي به نياز . دهيد كنيد و در بخش دوم مش بندي را انجام مي مشخص مي

توانيد اندازه هر المان و يا تعداد المانهاي مورد نياز بر روي يك  ميبراي اين كار شما . شما دارد
  .براي مش بندي مدل به ترتيب ذيل عمل نماييد. ا تعريف كنيدضلع از عضو ر

در نوار پايين .  را انتخاب كنيدInstance و سپس  Seedيها از نوار منوي اصلي گزينه .1
صفحه اندازه المان پيش فرض كه توسط نرم افزار مناسب تشخيص داده شده قابل 

 . شود مياين اندازه بر اساس اندازه كلي عضو تعيين . مشاهده است
 را وارد 10 را پاك كرده و به جاي آن مقدار  20در نوارپايين صفحه مقدار پيش فرض  .2

 .  را فشار دهيد Enterكنيد و كليد 
 

  
 مراحل تعريف اندازه مش بندي -37 -2 شكل
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 اندازه مش بندي -38 -2 شكل

 
اب كنيد تا عضو  را انتخInstance و سپس گزينه  Meshي ها از نوار منو اصلي گزينه .3

  .مش بندي شود
  .شود ميبا اين كار مش بندي انجام .  كليك كنيدYesدر نوار پايين صفحه بر روي گزينه  .4
  . را انتخاب كنيد Doneبر روي نوار پايين صفحه گزينه  .5
 

  
 انجام مش بندي -39 -2 شكل

 



 
 

 
49 

 
ر م ا سازی با  د مای  ار ABAQUS    ا

 

  
 تير مش بندي شده -40 -2 شكل
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  انجام تحليل -2-4-10
 شويد تا مدل ساخته شده Jobد، بايد وارد ماژول حال كه تمامي قسمتهاي الزم مدل ساخته ش

  . براي انجام اين كار به ترتيب ذيل عمل نماييد. را تحليل نماييد
 . كليك كنيدJob از منوي باز شونده ماژول .1
 

  
 Jobانتخاب ماژول  -41 -2 شكل

 

 Createبا اين كار پنجره .  را انتخاب كنيدCreateو  Job يها از نوار منوي اصلي گزينه .2
Job شود مي باز . 

 
 Jobمراحل تعريف  -42 -2 شكل

 
 .بگذاريد  Deform را Jobاسم  .3
 . شود مي باز Edit Job با اين كار پنجره . كليك كنيدContinueبر روي  .4
 را وارد كنيد و تمامي Jobدر قسمت مربوط به توضيحات، توضيحات مربوط به اين  .5

 .پارامترهاي پيش فرض را قبول كنيد
 . كليك كنيدOk بر روي  .6
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 Jobمراحل تعريف  -43 -2 شكل

 

با اين كار پنجره .  را انتخاب كنيدManager و سپس Jobي ها در نوار منوي اصلي گزينه .7
Job Manager شود مي . 

 .  كليك كنيد تا تحليل مساله آغاز شودSubmitدر اين پنجره بر روي گزينه  .8
  .  مشخص شده استJobهر نماييد وضعيت  ميهمانطور كه در اين پنجره مشاهده 

 درج شده باشد به اين Submittedعبارت ) Status(در صورتي كه در قسمت وضعيت  •
  . معني است كه فايل مربوط به مساله براي انجام تحليل ثبت شده است

 درج شده باشد به اين Runningعبارت ) Status(در صورتي كه در قسمت وضعيت  •
  .  در حال تحليل استمعني است كه فايل مربوط به مساله

 شده باشد به اين درج Completedعبارت ) Status(در صورتي كه در قسمت وضعيت  •
  . معني است كه تحليل فايل مربوط به مساله خاتمه يافته است

 شده باشد به اين درج Abortedعبارت ) Status(در صورتي كه در قسمت وضعيت  •
 حين اجرا به دليل وجود مشكل قطع شده معني است كه تحليل فايل مربوط به مساله در

 .است

  
 Jobانتخاب دستور مديريت  -44 -2 شكل

    در حال تحليل job در حال انجام تحليل است بر روي ABAQUSدر حالي كه  .9
)Job-1 ( راست كليك كرده وMonitorرا انتخاب كنيد . 
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يا ) خطا (error باز شده است كنترل كنيد كه Monitorكه با نام اي   در پنجره .10
warning  )وجود ندارد) اخطار. 

  . را برطرف نمودها بايد قبل از آغاز مجدد تحليل اين خطاخطا وجود    در صورت-
بايد كنترل شود كه آيا اين اخطارها باعث ايجاد مشكل در تحليل خطا وجود  در صورت -

 . پوشي نمود ان بطور ايمن چشمتو مياز بسياري از اخطارها . خواهند شد يا خير

 
 Job پنجره مديريت -45 -2 شكل

  

 
 Jobمشاهده مراحل تحليل -46 -2 شكل

  

 . كنيدمشاهده Visualization توانيد نتايج را در ماژول ميبعد از اتمام تحليل   .11
 

 
 Visualizationانتخاب ماژول  -47 -2 شكل
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  يجررسي نتاب -2-5
نام فايل . شود مي براي بررسي نتايج حاصل از تحليل استفاده Visualizationاز ماژول 

كه قبال ساخته ايد يكسان اي  Jobشود با نام  مياطالعات خروجي كه توسط نرم افزار ساخته 
كنيد عضو تغييرشكل نيافته نمايش  ميي خروجي را باز ها وقتي كه فايل مربوط به داده. است
  .شود ميداده 

از نوار منوي اصلي  براي مشاهده عضو تغييرشكل يافته و كانتور تنش در تير طره، .1
 .  را انتخاب كنيدUndeformed Shape و Plotي ها گزينه

 تا عضو  را انتخاب كنيدDeformed Shape و Plotي ها از نوار منوي اصلي گزينه .2
 .تغييرشكل يافته را مشاهده كنيد

 

   
 تغييرشكل نيافته و تغييرشكل يافتهمراحل مشاهده عضو  -48 -2 شكل

  

  
 عضو تغييرشكل يافته  -49 -2 شكل
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براي نشان دادن شكل صفحه در دو حالت تغييرشكل يافته و اوليه به صورت همزمان از  .3
ي ها در كنار گزينه.  را انتخاب كنيدAllow multiple plot statesگزينه   Plotمنوي 

Deformed shape و  Undeformed shapeتيك بزنيد .  
 توان با استفاده از مي Word به نرم افزار ABAQUSبراي انتقال تصوير سازه از  .4

Ctrl+C در ABAQUS شكل را كپي نموده و با استفاده از Ctrl+V برنامه Word آن را در وارد 
 . نماييد

  
 مشاهده همزمان عضو تغييرشكل نيافته و تغييرشكل يافته -50 -2 شكل

 

  
 افتهعضو تغييرشكل نيافته و تغييرشكل ي -51 -2 شكل

 
 و سپس Plotبر روي گزينه اصلي  منوي  نواردر ،تنشكانتور براي مشاهده  .5

Contours كليك كنيد. 
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 مشاهده كانتور تنش بر روي عضو تغييرشكل يافته -52 -2 شكل

  

  
 كانتور تنش بر روي عضو تغييرشكل يافته -53 -2 شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


