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  نام مدرس:

  آقاي مهندس پرمون

  تعداد ساعت کل دوره:

22  

  روز و ساعت تشکیل کالس:

  20-16:30 شنبه سه

  :آموزشینسخه نرم افزاري 

ABAQUS 6.13  

 مکان کالس:

  دانشکده هوافضا

 تاریخ شروع کالس:

  93آبان  20  شنبه سه

  

 .عناوین 

 ها زیر عنوانکلیه عناوین اصلی زیر در این دوره بررسی خواهد شد. درخصوص  :توجه

  شود.توسط مدرس تصمیم گیري می ،بسته به نیاز کالس و بر اساس زمان موجود

  مقدمه  - 1

 آشنایی مقدماتی - 2

 آشنایی با ماژول هاي نرم افزار - 3

  Partماژول  -1- 3

 Propertyماژول  -2- 3

 Assemblyماژول  -3- 3

 Stepماژول  -4- 3

 interactionماژول  -5- 3

 Meshماژول  -6- 3

 Jobماژول  -7- 3

 Visualizationماژول  -8- 3

 تحلیل استاتیکی - 4

  تحلیل تنش ورق سوراخ دار تحت کشش-1- 4

  تحلیل تنش تیر تحت بار متمرکز -2- 4

  تحلیل تنش در خرپا با مدلسازي المان جوشی -3- 4
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  تحلیل کمانش ورق کامپوزیتی -4- 4

  تحلیل تمرکز تنش در تیر داراي شکاف -5- 4

  تغییر شکل پالستیک در تیر  -6- 4

  شکل Tتحلیل جوش در اتصال  -7- 4

  تحلیل کمانش ورق استوانه اي کامپوزیتی سوراخ دار -8- 4

  تحلیل خزش بوش ویسکواالستیک -9- 4

 تحلیل دینامیکی - 5

  تحلیل ارتعاشات آزاد لوله گاز -1- 5

  تحلیل ارتعاشات اجباري تیر یک سر درگیر تحت بار کششی -2- 5

  تحلیل ارتعاشات اجباري تیر یک سر درگیر داراي دمپر و فنر-3- 5

  تحلیل ارتعاشات تیر با تحریک پایه -4- 5

  تحلیل تنش در تیر شکاف دار تحت بارگذاري سیکلی -5- 5

 تحلیل تماس - 6

  برخورد فریم با زمین  -1- 6

  با بررسی رفتار فریم تحت پیچش  Self contactمدلسازي  -2- 6

  صلب با سرعت باال به صفحه فوالديبرخورد جسم  -3- 6

  برخورد جسم االستیک با سرعت باال به صفحه فوالدي -4- 6

 تحلیل مسائل شکل دهی - 7

  شبیه سازي فرایند نورد  -1- 7

  براده برداري از سطح چوب -2- 7

  شبیه سازي فرایند فورج-3- 7

  شبیه سازي فرایند نورد  -4- 7

 شبیه سازي ترك  - 8

  تیرشبیه سازي رشد ترك در  -1- 8

  شبیه سازي رشد ترك در مخازن تحت فشار -2- 8
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 هاي اصلی توزیع زمانی تقریبی ارائه سرفصل.  

  ساعتتعداد   عنوان  ردیف

  1  مقدمه  1

  4 آشنایی با ماژول هاي نرم افزار  3

  4  تحلیل استاتیکی  4

  4  تحلیل دینامیکی  5

  3  تحلیل تماس  6

  3  دهیتحلیل مسائل شکل   7

  3  شبیه سازي ترك  8

  22  جمع کل:

  

  


