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 مقدمه:

 ايافزايش روز افزون نیازهاي بشر و تالش براي برآورده ساختن آنها، منجر به خلق مسائل تازه و پیچیده اي در همه زمینه ه

علمی و فنی شده كه حوزه مهندسی مکانیک و سازه نیز از اين امر مستثنی نبوده است. در اغلب موارد، نیاز به طراحی و تحلیل 

قطعات با هندسه و اخیرا خواص پیچیده تحت بار گذاري هاي نامنظم است كه بکار گیري روشهاي كالسیک موجود منجر به 

کن تحلیلی را غیر مم شرايط مرزي و اولیه متنوع است كه عمال حل اين معادالت از روش يافتن معادالت حاكم بسیار پیچیده با

 .می سازد

ها ايجاد و امروزه به طرز وسیعی  از همین روست كه روشهاي عددي متنوعی براي حل معادالت ديفرانسیل حاكم به سیستم

 و نوع المان بندي، روشهاي مختلفی نظیر حجم محدود،مورد استفاده قرار می گیرند. بسته به نوع روش عددي مورد استفاده 

 .حاصل شده است ... اجزاء محدود، تفاضل محدود و

هر كدام از روشهاي فوق الذكر، در قالب نرم افزارهاي متنوع به كاربران عرضه می شوند. روشی كه در اغلب مسائل مکانیک 

و   Nastran ،Abaqus،Ansys افزارهايی چون كه درقالب نرمجامدات مورد استفاده قرار می گیرد روش اجزاء محدود است 

 ... قابل استفاده است.

 

 آشنايی با روش اجزاء محدود:

روش اجزا محدود، جهت حل تقريبی معادالت ديفرانسیل حاكم بر محیط هاي پیوسته است. روش اجزا محدود در ابتدا به عنوان 

طور گسترده اي براي اين منظور به كار میرود. عالوه بر اين در بسیاري از يک روش تحلیل تنش مطرح گرديد و اكنون نیز به 

كاربردهاي مهندسی از قبیل هدايت حرارت، تراوش مايعات، دينامیک سیاالت و میدان هاي الکتريکی و مغناطیسی، اين روش 

 حث مفید و قابل مطالعه قبول دارند.توان گفت رياضیدانان اكنون اين روش را به عنوان يک مبجايگاه خود را يافته است. می

ايده كلی همواره جايگزين كردن مسئله اصلی با مسئله ساده تر است و در فرمول بندي ساده شده يا به عبارت ديگر فرمول 

بندي جبري از اجزا محدود استفاده شده است. اگر بتوان مسئله ساده تر را حل كرد، و جواب هاي بدست آمده با تقريب خوب 

ن جواب هاي واقعی باشند، پیداست كه اجزاي محدود وظیفه خود را انجام داده است. قديمیترين استفاده از روش اجزاي مبی

محدود، توسط استادان هندسه صورت گرفته است. قريب به دو هزار سال قبل رياضیدانان با مسائلی چون تعیین محیط و 
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یق تا پیش از كشف آنالیز رياضی بدست نیامده بود. با وجود اين، جواب مساحت دايره دست به گريبان بودند. راه حل هاي دق

هايی با دقت زياد با استفاده از روش اجزا محدود بدست آمد. براي اين حالت ساده، مشخصه مهم مربوط به هر جزء يا المان 

 .را تخمین زد( π)ديگر عدد پی طول آنست. بر حسب اين طول میتوان به طور تقريبی، محیط و مساحت دايره و يا به عبارت 

اين روش همچنین موجب پیدايش راه حل هاي جالبی شد. براي مثال میتوان دايره را يک چند ضلعی محیطی و يا محاطی 

جايگزين كرد. يکی از آنها حد بااليی و ديگري حد پايینی براي محیط و مساحت دايره به ما خواهد داد. میانگین اين دو جواب 

جواب واقعی بسیار نزديک خواهد بود. افزون بر اين با ازدياد تعداد اجزا، همگرايی به طرف جواب هاي واقعی انتظار  تقريبی، به

 میرود اين مشخصه ها در كاربردهاي مدرن روش اجزاي محدود نیز مطرح هستند.

ل مهندسی است. اگرچه روش تحلیل اجزاي محدود يک روش حل عددي براي بدست آوردن پاسخ در گستره وسیعی از مسائ

اين روش عموما در تحلیل مسائل سازه ها و قاب ها مورد استفاده قرار میگیرد، ولی میتوان از اين روش در حل مسائل مکانیک 

 محیط هاي پیوسته و میدان هاي مختلف استفاده كرد.

اكثر دانشکده هاي مهندسی و بخش هاي اين روش امروزه به علت توانايی و انعطاف پذيري زياد به عنوان يک ابزار مهم در  

پژوهشی و تحقیقات صنايع مورد توجه قرار گرفته است. آن مسائل ايده آلی كه به وسیله نظريه موجود قابل حل بودند از 

 پیچیدگی الزم براي حل مسئله واقعی برخوردار نبودند و همچنین مدل هاي دقیقتر نیز قابل حل به وسیله نظريه موجود نبودند.

پژوهش هايی كه براي حل اين مسئله شروع شد، به معرفی روش اجزاي محدود به معناي مدرن امروزي آن منجر شد. میدانیم 

ابی به يكه بسیار از پديده ها در مهندسی با معادله ديفرانسیل قابل بیان هستند. حل اين معادالت با روش هاي سنتی و دست

 . حل اينگونه معادالت را میتوان از دو ديدگاه مورد بررسی قرار داد.يک حل بسته به طور معمول غیر ممکن است

 ديدگاه رياضی: روش اجزاي محدود يک راهکار عددي براي حل تقريبی معادالت ديفرانسیل است.

ديدگاه مهندسی: روش اجزاي محدود يک راهکار عددي براي حل مسائلی نظیر تحلیل تنش، انتقال حرارت، جريان سیاالت، 

 ترو مغناطیس و غیره است.الک

عالوه بر علوم مهندسی، اخیرا شناخت پديده هاي طبیعی و علوم پزشکی با مدل اجزاي محدود در حال توسعه میباشد. در 

پزشکی و فیزيولوژي بدن انسان، شناخت مکانیزم هاي حركت، استحکام استخوان هاي مختلف بدن در مقابل ضربه ها و نیروهاي 

اي حركت و گردش خون و حركات قلب، بر اساس قوانین مکانیک استوار است و هر روز پیشرفت جديدي خارجی، مکانیزم ه
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حاصل میگردد. شناخت پديده هاي فوق الذكر  اين توانايی را ايجاد نموده است كه بتوان مدل اجزاي محدود آنها را تهیه و با 

 یل نمود.دقت زيادي اطراف مسائل و مشکالت آنها بررسی و تجزيه و تحل

 باشد:بعضی فوايد روش اجزاي محدود به شرح زير می

 قدرت روش اجزاي محدود در انواع اندازه ها و مدل كردن سازه ها با هندسه دلخواه ! .1

 قدرت روش در  برخورد با بارگذاري دلخواه از جمله بارگذاري حرارتی .2

 ابل تصور نیست. سازه اجزاي محدود شبیه به سازه واقعی است و پديده مجزا و غیر ق .3

 روش هاي تقريبی مانند روش تفاضل محدود، تمام اين ويژگی ها را ندارد و يا داراي ويژگیهاي محدودتري هستند. 

در اجزاي محدود دامنه داده شده، به زير دامنه هايی به نام اجزاي محدود تقسیم میگردد و حل تقريبی براي مسئله روي هر 

 یم مجموعه به اجزاي كوچک داراي دو مزيت است:يک از آنها بدست می آيد. تقس

 بیان دقیق هندسه هاي پیچیده و با مواد متفاوت را امکان پذير مینمايد. .1

 بیان دقیق حل در محدوده هر جزء را براي نمايان ساختن تاثیرات محلی ممکن میسازد.  .2

 تعدادي از نکات اصلی روش اجزاي محدود به شرح زير میباشد:

نا به شکل آن میتوان با بیش از يک جزء شبکه بندي نمود. براي مثال براي تقريب دامنه اي نامنظم، يک دامنه را ب .1

 میتوان از اجزاء مستطیلی و مثلثی استفاده كرد.

 چنانچه بیش از يک نوع جزء براي نمايش دامنه اي استفاده شده باشد، معادالت هر نوع بايد به طور مجزا بدست آيد.  .2

ه ها در يک جزء به هندسه جزء، درجه چند جمله اي تقريب و شکل انتگرالی معادالت بستگی دارد. تعداد و محل گر .3

 با بیان حل مورد نیاز بر حسب مقادير آن در گره ها، مستقیما حل تقريبی در گره ها حاصل میگردد. 

راي معادالت مرتبه باال( در در حالت كلی، جمع بندي اجزا بر اين اساس استوار است كه حل )و احتماال مشتقات آن ب .4

 مرز بین اجزاء پیوسته میباشد. 

عموما سرهم سازي اجزاي محدود تحت شرايط مرزي يا اولیه قرار دارد. معادالت منفصل مرتبط با شبکه اجزاي محدود  .5

 تنها بعد از اعمال شرايط مرزي و يا اولیه حل میشود. 
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يفرانسیل حاكم بر محیط هاي پیوسته است. به اين منظور دستگاهی از روش اجزاي محدود روشی براي حل تقريبی معادالت د

معادالت جبري مربوط به تعدادي از متغیرها تشکیل و حل میشوند. محبوبیت اين روش بیشتر به دلیل سهولت برنامه نويسی 

 نه هاي مختلف يافت.آنست. اين روش در اوايل براي حل مسائل سازه اي به كار گرفته شد، ولی استفاده از آن در زمی

اولین گام، جداسازي يا قطعه بندي محیط پیوسته موردنظر است. اين گام شامل تقسیم بندي محیط به زيرمحیط هايی است 

كه اجزاي محدود گفته میشوند و همچنین انتخاب نقاطی است كه به آنها گره میگويند. نقاط گره اي روي مرز المانهاي داخل 

ر مکانها و نیروها در گره ها به صورت متغیرهاي جدا از هم بدست می آيد. تغییر مکان و ساير كمیت هاي آنها قرار دارد. تغیی

 وابسته در يک نقطه المان با استفاده از توابع درونیابی و متغیرهاي گرهی مربوط میشوند. 

 1انتگرال وزنی و تشکیل روابط ضعیف 

0در نظر بگیريد.)به ازاي  𝜑(𝑥)راي حل معادله ديفرانسیل ذيل را تحت شرايط مرزي آن ب < 𝑥 < 𝐿 ) 

−
𝑑

𝑑𝑥
[𝑎(𝑥)

𝑑𝜑

𝑑𝑥
] = 𝑞(𝑥) 

φ(0) = 𝜑0 , (𝑎
𝑑𝜑

𝑑𝑥
)

𝑥=𝐿
= 𝑄0 

و  𝑞و  𝑎طول دامنه يک بعدي میباشند. توابع  Lمقادير معلوم و  𝑄0و  𝑥  ،𝜑0توابع معلوم بر حسب مختصه  𝑞و  𝑎در اينجا 

 همراه با طول دامنه، داده هاي مسئله هستند. 𝑄0و  𝜑0ت  ثواب

 𝜑  متغیر وابسته در اين مسئله است. زمانی كه مقادير معین غیر صفر باشند، شرايط مرزي را ناهمگن گويند و وقتی كه مقادير

𝑄0معین برابر صفر باشند ) ≠ 0 , 𝜑0 ≠  (، شرايط مرزي را همگن گويند.0

رابطه  𝑛است كه هدف اصلی نوشتن عبارت انتگرال وزنی براي معادله ديفرانسیل، داشتن ابزاري جهت بدست آوردن شايان ذكر 

 باشد.جبري مستقل خطی بین ضرايب  براي تقريب زير می

φ = ∑ cjφj + φ0(x)

n

𝑗=1

 

 

                                                           
1 Weak Form 
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 ر ادامه آورده شده است. تابع وزن مستقل خطی در عبارت انتگرالی میسر میگردد كه د nاين امر با انتخاب 

تولید شکل ضعیف هر معادله ديفرانسیل در صورت وجود داراي سه مرحله میباشد. اين مراحل به وسیله معادله ديفرانسیل و 

 شرايط مرزي نمونه تشريح شده است:

شود و دله ضرب میدر كل معا wتمام عبارات معادله ديفرانسیل در يک طرف تساوي قرار داده شده و تابع وزن  مرحله يک:

 روي دامنه مسئله انتگرال گرفته میشود. 

∫ 𝑤

𝐿

0

[−
𝑑

𝑑𝑥
(𝑎

𝑑𝜑

𝑑𝑥
) − 𝑞] 𝑑𝑥 = 0 

, 𝐶1معادله براي ضرايب  nو بدست آوردن  𝑤تابع مستقل خطی براي  nعبارت انتگرالی امکان انتخاب  𝐶2 , 𝐶3 , را فراهم  …

در عبارت  𝑤ت انتگرال وزنی هر معادله ديفرانسیل، قابل دسترس است. به طور كلی تابع وزن می آورد. بايد توجه داشت كه عبار

قرار دارد. عبارت انتگرال وزنی تنها بیان كننده معادله  𝜑انتگرالی تحت شرايط پیوستگی ضعیفتري نسبت به متغیر وابسته 

 ديفرانسیل است و هیچ گونه شرايط مرزي را شامل نمیگردد. 

تابع وزن مختلف دلخواه را امکان  nها براي  𝐶jرابطه جبري بین  nدر حالی كه عبارت انتگرال وزنی بدست آوردن  دو:مرحله 

به تعدادي كه در معادله ديفرانسیل اصلی آمده  𝜑را ملزم مینمايد به گونه اي باشند كه  𝜑jپذير میسازد، توابع شکل)تقريب( 

و شرايط مرزي معین را ارضا نمايد. چنانچه اين موضوع اهمیتی نداشته باشد، میتوان با عبارت است قابل انتگرال گیري باشد 

بدست آورد. روش هاي تقريبی كه بر اساس عبارات انتگرالی وزنی بنا نهاده  𝐶jانتگرالی ادامه داده و معادالت جبري الزم را براي 

توزيع شود، شکل انتگرالی  𝑤و تابع وزن  𝜑چه مشتق گیري بین حل تقريبی شده اند را روش هاي باقیمانده وزنی مینامند. چنان

ايجاب مینمايد و بنابراين عبارت انتگرال وزنی را شکل ضعیف مینامند.  𝜑jبدست آمده، شرايط پیوستگی ضعیفتري را روي 

اي به پیوستگی ضعیفتر و كمتري بر مشاهده خواهد شد كه تشکیل روابط ضعیف داراي دو مشخصه مطلوب مییاشد. اوال احتیاج

متغیر وابسته میباشد و اغلب به دسته اي از معادالت جبري بر حسب ضرايب ختم میشود. ثانیا شرايط مرزي طبیعی مسئله در 

تنها الزم است شرايط اساسی مسئله را ارضا نمايد. اين دو ويژگی  𝜑شکل ضعیف آن گنجانده میشود و بنابراين حل تقريبی 

 نمايد.ضعیف، نقش مهمی را در ايجاد شبیه سازي اجزا محدود يک مسأله ايفا میشکل 

 مراجعه به عبارت انتگرالی و انتگرال گیري جز به جز از اولین قسمت عبارت خواهد بود.
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∫ {𝑤 [−
𝑑

𝑑𝑥
(𝑎

𝑑𝜑

𝑑𝑥
)] − 𝑤𝑞} 𝑑𝑥 = ∫ (

𝑑𝑤

𝑑𝑥
 𝑎

𝑑𝜑

𝑑𝑥
− 𝑤𝑞) 𝑑𝑥 − [𝑤𝑎

𝑑𝜑

𝑑𝑥
]

0

𝐿
𝐿

0

𝐿

0

 

 كه رابطه انتگرالگیري جزء به جزء در رابطه زير آمده است.

∫ w. dφ =  − ∫ 𝜑. 𝑑𝑤 + [𝑤𝜑]𝑜
𝐿

𝐿

0

L

0

 

قسمت مهم مرحله دو، شناسايی دو نوع شرايط مرزي طبیعی و اساسی مرتبط با هر معادله ديفرانسیل میباشد. بعد از تغییر 

عبارت ديگر بعد از تکمیل مرحله دو، كلیه عبارت هاي مرزي رابطه انتگرالی بررسی  مشتق گیري بین تابع وزن و متغیرها، به

میشود. عبارات مرزي، تابع وزن و متغیر وابسته هر دو را در بر خواهد داشت. ضرايب تابع وزن و مشتقات آن در عبارت هاي 

 را تشکیل میدهد. 3رايط مرزي طبیعینامند. شناسايی متغیرهاي ثانويه روي مرز، شمی 2مرزي را متغیرهاي ثانويه

𝑤𝑎براي حالت موجود عبارت مرزي 
𝑑𝜑

𝑑𝑥
𝑎است. ضرايب تابع وزن  

𝑑𝜑

𝑑𝑥
𝑎باشد. بنابراين متغیر ثانويه به صورت می 

𝑑𝜑

𝑑𝑥
باشد. می 

است.  𝑄انويه نمايانگر مقدار گرما متغیرهاي ثانويه همواره داراي مفهوم فیزيکی هستند. در مورد مسائل انتقال حرارت، متغیر ث

 اين متغیر به صورت زير بیان میگردد:

𝑄 = 𝑎 (
𝑑𝜑

𝑑𝑥
) 𝑛𝑥 

 ، و جهت عمود بر مرز میباشد. 𝑥بیانگر كسینوس هادي میباشد و برابر كسینوس زاويه بین محور  𝑛𝑥كه  

دامنه است. بنابراين در انتهاي سمت چپ دامنه  براي مسائل يک بعدي، جهت عمود بر نقاط مرزي همواره در راستاي طول

𝑛𝑥 = 𝑛𝑥و انتهاي سمت راست آن   1− =  میباشد.  1+

𝑛𝑥(𝐿) = +1 , 𝑛𝑥(0) = −1  

نامند و مقدار آن روي مرز، شرط می 4متغیر وابسته، به همان صورتی كه تابع وزن در عبارت مرزي ظاهر میگردد را متغیر اوّلیه

 𝜑متغیر اولیه است و شرط مرزي اساسی مقدار معین  𝜑را تشکیل میدهد. براي حالت مورد نظر، تابع وابسته  5مرزي اساسی

 در نقاط مرزي را در بر خواهد داشت.

                                                           
2 Secondary Variables 
3 Natural Boundary Condition 
4 Primary Variables 
5 Essential Boundary Conditions 
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بايد توجه داشت كه تعداد و شکل متغیرهاي اولیه و ثانويه به درجه معادله ديفرانسیل بستگی دارد. تعداد متغیرهاي اولیه و 

میشه با هم برابرند و براي هر متغیر اولیه يک متغیر ثانويه وجود دارد )براي مثال جابجايی، نیرو، دما، حرارت و غیره( ثانويه ه

تنها يکی از شرايط متغیر اولیه و ثانويه را میتوان در يک نقطه از مرز معین نمود. بنابراين در يک مسئله داده شده شرايط مرزي 

 ين سه صورت باشند:معین میتوانند به يکی از ا

 كلیه شرايط مرزي معین اساسی هستند. .1

 تعدادي از شرايط مرزي معین اساسی و مابقی طبیعی هستند. .2

 كلیه شرايط مرزي معین طبیعی هستند. .3

وجود دارد. در نقطه مرزي تنها يکی از  𝑄و يک متغیر ثانويه  𝜑براي يک معادله درجه دو مانند مسئله حاضر، يک متغیر اولیه 

,𝜑و )د 𝑄 ( را میتوان تعیین كرد. براي يک معادله درجه چهار، مانند نظريه كالسیک تیرها )يا به عبارت ديگر اويلر برنولی( از

، 2𝑚هر كدام دو عدد موجود میباشد )به عبارت ديگر دو متغیر اولیه و دو متغیر ثانويه(. عموما، يک معادله ديفرانسیل درجه 

 و ثانويه است.  جفت متغیر اولیه 𝑚داراي 

 

 شود:معادله با نمادگذاري به صورت زير می

∫ (𝑎 
𝑑𝑤

𝑑𝑥
 
𝑑𝜑

𝑑𝑥
− 𝑤𝑞) 𝑑𝑥 − (𝑤𝑄)0 − (𝑤𝑄)𝐿 = 0

𝐿

0

 

مرحله سه، سومین و آخرين مرحله تشکیل روابط ضعیف، اعمال شرايط مرزي حقیقی مسئله تحت بررسی میباشد. در اينجاست 

بايد شکل  𝑤مرزي، جايی كه شرايط مرزي اساسی معین شده است بايد برابر صفر شود. به بیان ديگر در نقاط  𝑤كه تابع وزن 

 همگن شرايط مرزي اساسی معین مسئله را ارضاء نمايد. 

𝜑با توجه به نحوه دسته بندي شرايط مرزي  = 𝜑0  شرط مرزي اساسی و(𝑎 
𝑑𝜑

𝑑𝑥
)

𝑥=𝐿
= 𝑄 باشد. شرط مرزي طبیعی می

 بايد شرايط زير را ارضاء نمايد.  𝑤نابراين تابع وزن ب

𝑤(0) = 𝜑(0)  زيرا   0 = 𝜑0 
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 از آنجا كه:

 𝑤(0) = 0  

 و 

𝑄(𝐿) = (𝑎 
𝑑𝜑

𝑑𝑥
 𝑛𝑥)

𝑥=𝐿
= (𝑎 

𝑑𝜑

𝑑𝑥
 )

𝑥=𝐿
= 𝑄0 

 يابد. پس معادله به عبارت زير كاهش می

∫ (𝑎 
𝑑𝑤

𝑑𝑥
 
𝑑𝜑

𝑑𝑥
− 𝑤𝑞) 𝑑𝑥 − 𝑤(𝐿)𝑄0 = 0

𝐿

0

 

كه شکل ضعیف و معادل معادله ديفرانسیل اولیه و شرط مرزي طبیعی است. اين گام، مراحل موجود در ايجاد شکل ضعیف 

كند.شکل ضعیف يک معادله ديفرانسیل، يک عبارت انتگرال وزنی معادل معادله ديفرانسیل و معادله ديفرانسیل را تکمیل می

باشد. بايد توجه داشت كه شکل ضعیف براي كلیه مسائل خطی و غیرخطی كه توسط معین مسئله میشرايط مرزي طبیعی 

 معادالت ديفرانسیل درجه دو يا باالتر تشريح شده اند وجود دارد.

 به طور خالصه، براي ايجاد شکل ضعیف سه مرحله وجود دارد:

داده میشود)به طوريکه طرف ديگر معادله برابر صفر میشود(، در مرحله اول كلیه عبارات معادله ديفرانسیل در يک طرف قرار 

سپس كل معادله در تابع وزن ضرب و در محدوده مسئله انتگرال گیري میگردد. عبارت حاصل را شکل انتگرال وزنی معادله 

 مینامند.

ع وزن به طور يکنواخت توزي در مرحله دوم از انتگرالگیري جز به جز بهره جسته و مشتق گیري بین متغیرهاي وابسته و تابع

 میشود و با استفاده از عبارات مرزي شکل متغیرهاي اولیه و ثانويه مشخص میگردد.

در مرحله سوم عبارات مرزي با قید نمودن تابع وزن به ارضاي شکل همگن شرايط مرزي اساسی معین، با جايگذاري متغیرهاي 

 گردند. ثانويه با مقادير معین آنها، اصالح می
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 :ANSYSمعرفی نرم افزار

به عنوان يکی از پیشگامان نرم افزار هاي اجزاء محدود ساخته  Swansonتوسط شركت آمريکايی  1791اين نرم افزار در سال 

مخازن و  ،مکانیک شکست ،شدد و مورد اسدتفاده محققان قرار گرفت و جزء اولین نرم افزار هايی است كه آنالیزهاي غیر خطی  

 ساير آنالیزها را در بسته نرم افزاري خود دارد.

برتري تحلیل مسائل متنوع از يک طرف و ارتقاء تجهیزات كامپیوتري از طرف ديگر باعث شده است كه كاربرد روش اجزاي 

 محدود و در نتیجه نرم افزارهاي بر پايه آن رواج يابد.

انواع مختلف سازه ها مانند قاب، مخزن، سد، پل ... و اجزاي سازه اي مانند امکان تحلیل  ANSYSابزارهاي پیش بینی شده در 

هاي  ... را به روشهاي مختلف فراهم ساخته است. از آن جمله می توان به تحلیل اتصاالت فوالدي، اعضاي فوالدي يا بتنی

مختلف تکیه گاهی گزينه هاي متعددي استاتیکی، بارگذاري رفت و برگشتی، مودال و ... اشاره كرد. براي شبیه سازي شرايط 

بصورت شتاب، جابجايی، نیرو و يا لنگر با الگوهاي مختلف در دسترس هستند كه بطور ثابت يا متغیر با زمان قابل استفاده اند. 

همچنین مدلهاي رفتاري مختلفی از مصالح شکل پذير و ترد مانند مدلهاي دو و چند خطی فوالد و مدل شکست بتن در آن 

 ش بینی شده است كه در حوزه رفتار غیر خطی بکار می روند. پی

 ،Beam است. دسته هاي مختلف المانها مانند المانهاي خطی ANSYSوجود المانهاي مختلف با قابلیتهاي خاص از ويژگیهاي 

Link و Pipe  انواع( بصورت دو و سه بعدي، المانهاي پوسته ايShell ،ها، يک اليه، چند اليه، غشايی ،)المانهاي  خمشی

فنرهاي  (Contact) فاقد سختی كششی المانهاي تماسی با فاصله اولیه و خطی و غیرخطی، ها با رفتار Solidانواع  حجمی،

(، كابل، المان كنترلی، المان صلب، جرم متمركز و ... انعطاف پذيري ويژه اي براي مدلسازي حوزه وسیعی Combinغیر خطی )

 زه اي در اين نرم افزار فراهم ساخته اند.از سازه ها و اجزاي سا

و نرم افزارهاي مشابه در مدلسازي و تحلیل، همواره بايد به خاطر سپرد كه در  ANSYSبا وجود ويژگیهاي فراوان نرم افزار 

راي ب بررسی تحلیلی يک مدل، ديدگاه مهندسی و ذكاوت كاربر در فرآيند ساخت، تحلیل و كنترل نتايج، مهمترين نقطه اتکاء

تأيید صحت نتايج است و بکارگیري چنین نرم افزارهايی صرفاً به عنوان ابزاري براي ساده تر كردن و سرعت بخشیدن به فرآيند 

به همین دلیل قبل از بکارگیري هر ويژگی يا گزينه تحلیلی، مناسب است كه مطالعات كافی درباره نحوه كاركرد  طراحی است.

 تحلیلی، نوع المان و مشخصات مصالح صورت گیرد.  هاي وابسته به روش و تئوري
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 به دو بخش کلی و به شرح زير تقسیم بندی می شوند: ANSYSمحصوالت شرکت 

 Simulation Technology: 

اين بخش شدامل حلگرهاي بسیار قوي است كه هر كدام بخشی از شبیه سازي پديده هاي مختلف را بر عهده داشته و به شرح  

 زير است:

Structural Mechanics : ،مجموعه تحلیل سازه ها را شامل می شود. انواع تحلیل هاي استاتیک، دينامیک، فركانس، ضربه

، ماژول هاي ANSYSبرخورد، تغییر شدکل هاي االسدتیک و پالستیک و ... در اين بخش قابل دسترسی هستند. در نرم افزار   

 زير براي انجام اين نوع از تحلیل ها وجود دارد:

 قابلیت م ماژولنا

Linear Buckling براي انجام تحلیل هاي كمانش خطی به كار میرود 

Modal تحلیل مودال و استخراج شکل مودها و فركانس هاي طبیعی را بر عهده دارد 

Random Vibration براي تحلیل ارتعاشات تصادفی از قبیل زلزله مورد استفاده قرار می گیرد 

Response Spectrum ف پاسخ يک سیستم به مجموعه اي از ورودي ها را شبیه سازي می كندطی 

Harmonic Response تحلیل هاي هارمونیک را انجام میدهد 

Rigid Dynamics 
تحلیل سینتیک و سینماتیک مکانیزم ها را انجام می دهد. نتايج استخراج شده براي محاسبات سازه 

 فاده هستنداي و استخراج تنش ها و كرنش ها قابل است

Static Structural تحلیل هاي استاتیکی و شبه استاتیکی را انجام میدهد 

Transient Structural تحلیل هاي دينامیکی را شامل می شود كه داراي اثرات اينرسی و بارگذاري متغیر با زمان می باشد 
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Fluid Dynamicر حالت هاي مختلف پايا و ناپايا، تراكم پذير و غیر : تحلیل دينامیک سدددیاالت همراه با انتقال حرارت را د

براي انجام  ANSYSقابل تراكم، دو بعدي و سدده بعدي، اليه اي و آشددفته و ... را با روش حجم محدود انجام میدهد. نرم افزار 

 تحلیل هاي دينامیک سیاالت از ماژول هاي زير استفاده می كند:

 قابلیت نام ماژول

Fluent افزار دينامیک سیاالتی جهان در صنايع مختلف قويترين نرم 

CFX  3002رقیب نرم افزار فلوئنت از سال 

Poly flow براي شبیه سازي پديده هايی مانند اكستروژن استفاده می شود 

Ice pak جهت طراحی و شبیه سازي سیستم هاي خنک كاري الکترونیکی، مکانیکال و ... به كار میرود 

CFD-post اهده نتايج حاصل از حل دينامیک سیاالت در مرحله براي مشPost Processing استفاده می شود 

IC Engine براي تحلیل دينامیک سیاالت در موتورهاي احتراق داخلی استاندارد سازي شده است 

 

 

Meshing ی می باشد كه اين : براي انجام هر تحلیل و شدبیه سازي عددي، احتیاج به ايجاد شبکه بر روي هندسه مورد بررس

 مهم در ماژول هاي زير قابل انجام است:

 قابلیت نام ماژول

ICEM CFD 

. اين Blockingقويترين نرم افزار تولید شبکه جهان مخصوص ايجاد انواع شبکه با الگوريتم ها  مختلف و قابلیت 

 خريداري شده است. ANSYSتوسط شركت  3002نرم افزار در سال 
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TGRID  با دقت زياد خصوصا در اليه مرزيتولید شبکه 

Turbo Grid ... داراي ابزارهاي استاندارد جهت شبکه بندي توربو ماشین ها شامل كمپرسور، پمپ، توربین و 

Mechanical Model ايجاد شبکه در يک محیط يک پارچه با ماژول هاي مورد نظر همراه با قابلیت هاي مناسب 

 

 

توسعه  ANSYSبراي تولید شبکه مورد استفاده قرار می گیرد، منسوخ شده و ديگر توسط كه بیشدتر   GAMBITنرم افزار 

 داده نمیشود.

Electromagnetic حل عددي معادالت ماكسددول در حوزه الکترومغناطیس را بر عهده دارد كه شددامل ماژول هاي مختلفی :

خريداري شده  ANSYSتوسط شركت  3002توسعه داد شده و در سال  ANSOFTمی باشدد. اين ماژول توسدط شدركت    

 است.
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Multiphysics   تحلیل هاي كوپله بین فیزيک هاي متفاوت )جامد و سددیال س سددیال و مغناطیس و ... ( را انجام میدهد. در :

اين روش ابتدا معادالت حاكم بر يک فیزيک به طور كامل حل شدده و جوابهاي آن به صدورت شرايط مرزي براي فیزيک ديگر   

 :زير براي اين نوع از تحلیل ها موجود استستفاده قرار می گیرد. ماژول هاي مورد ا

 قابلیت نام ماژول

Magneto-Static شبیه سازي اثرات متقابل میدان مغناطیسی و تحلیل سازه 

Thermal-Electric شبیه سازي اثرات متقابل میدان دما و الکتريسیته 

Thermal-Stress رتیشبیه سازي تنش هاي حرا 

Fluid-Structure 

Interaction (FSI) 

شبیه سازي اثرات متقابل بین جسم جامد و سیال پیرامون كه طی آن میدان فشار يا دماي سیال به صورت ورودي 

 تحلیل سازه اي بر روي جسم لحاظ شده و در نهايت تنش و كرنش جسم شبیه سازي میشود

 

 

Explicit Dynamicsو اكثرا وارد فاز پالسددتیک   امیکی كه داراي تغییر شددکل هاي بزرب بوده: براي مسددائل مختلف دين

در اختیار قرار می دهد. ماژول هاي مورد استفاده به  Structural Mechanics، حل دقیق و با جزئیات بیشدتري از  میشدوند 

 شرح زير می باشد:
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 قابلیت نام ماژول

Explicit Dynamics به مورد استفاده قرار می گیردبراي مشاهده پديده هاي شکست و ضر 

AUTODYN  براي تحلیل انفجار، تغییر شکل هاي بزرب، مچالگی، تركیدن، قطعه قطعه شدن، پارگی و ... مورد استفاده

 Ls- Dyna قرار می گیرد.

 

 

 

Hydrodynamics (AQWA)هاي  ه: به شبیه سازي هیدرودينامیکی مسائل مهندسی دريايی از قبیل سکوهاي نفتی، ساز

می  Hydrodynamic Time Responseو    Hydrodynamic Diffractionدريايی، حركت امواج و ... میپردازد و شامل دو ماژول 

 باشد.
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Thermal   براي شدبیه سدازي پديده انتقال حرارت به صورت پايا و گذرا در قطعات و مجموعه هاي مونتاژ استفاده میشود كه :

هاي حرارتی را دارا می باشد. اين تحلیل ها flux و  radiation  ،convectionمرزي از قبیل دما، امکان تعريف انواع شرايط 

 شامل ماژول هاي زير می باشد:

 

 

 

 

3D Modelingايی كه شدبیه سازي پديده هاي فیزيکی بدون مدل سازي قطعات و مجموعه هاي تحت بررسی عمال  : از آنج

از قبیددل  CADعالوه بر امکددان وارد كردن هندددسددده از نرم افزار هدداي مطرح   ANSYSغیر ممکن اسدددت، در نرم افزار 

SolidWorks   ،CATIA ه است كه در ادامه بیان شده اند:و ... دو ماژول فوق العاده قوي براي مدل سازي نیز تعبیه شد 

 قابلیت نام ماژول

Design Modeler براي انجام كارهاي ابتدايی و ترسیمات ساده مورد استفاده قرار می گیرد 

Space Clam 

بسیار  CADمدل سازي قطعات پیچیده و مجموعه هاي مونتاژ در اين ماژول انجام میگیرد كه قابلیت هاي 

 قوي دارد.

 قابلیت نام ماژول

Steady-state thermal شبیه سازي انتقال حرارت پايا 

Transient thermal شبیه سازي انتقال حرارت گذرا 

http://www.hejraty.ir/
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 Workflow Technology: 

ANSYS Workbench Platform محیطی از نرم افزار اسدددت كه امکان ايجاد :workflow  بین بخش هاي مختلف نرم

كه ماژول  Design Modelerافزار و حلگرهدايی كه در قسدددمت قبل بیان شددددند را فراهم میکند. می توان از اين محیط به  

شده و  ANSYSMeshingرا مدل سازي نمود. سپس می توان وارد می باشدد وارد شد و قطعات   (CAD)طراحی سده بعدي  

شددبیه سددازي شددده يک لینک برقرار كرده و پارامتر هاي مدل ايجاد شددده را مش بندي كرد. همچنین میتوان بین پديده هاي 

 طراحی را انتقال داده و يا به اشتراک گذاشت.

 تعبیه شده است را نمايش می دهد.Workbench شکل زير تمام آنالیز ها و قابلیت هايی كه در 

 

 

ارتقاي رابط گرافیکی، دسترسی به تمام آنالیزها در يک محیط يکپارچه، وجود كتابخانه كاملی از مواد، امکان ايجاد ارتباط بین 

در مقايسه Workbenchبسدیار قوي و ... از مهمترين تغییرات ايجاد شده در  meshing و CAD آنالیزهاي مختلف، قابلیت 

 میباشد. Mechanical APDLبا محیط قديمی نرم افزار 

High-Performance Computingدهد.: امکان پردازش موازي و تنظیمات آن را در اختیار كاربر قرار می 
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Geometry Interfaces  برقراري ارتبداط و تبدادل فايل :   CADسدددازي از قبیل با نرم افزارهاي مدلCATIA   و ... را

 .كندمديريت می

Design Exploration  روش هايی براي انجام تحلیل ها بر روي مسدائل و پارامترها را به قصد بهینه سازي در اختیار كاربر :

 برد. بهره میSix Sigma و Response Surface قرار میدهد. اين قسمت از الگوريتم هاي متنوعی همچون 

 

 ؟چیست  ABAQUSو ANSYS تفاوت میان 

اينگونه نیست  سدت كه مبناي هر دو نرم افزار روش اجزاء محدود میباشد. لذا ن اه بايد به آن توجه شدود اي مهمترين نکته اي ك

 کكه گفته شدود مثال يک مسئله با آباكوس جواب هاي درست میدهد اما با انسیس جواب هاي غلط! به عبارت ديگر چنانچه ي 

 یس بدهیم تا آن را حل كنند، جواب هاي هر دو يکسددان خواهد شددد.مسددئله را به دو اپراتور ماهر نرم افزارهاي آباكوس و انسدد

البته اختالف اندكی در دقت جواب اين دو نرم افزار وجود خواهد داشددت كه آن هم برمیگردد به الگوريتم و روش حل معادالت 

 ها وجود دارد كه در ديگري شددناين دو نرم افزار به نوعی رقیب يکديگر میباشددند لذا در هركدام برخی آپ ر.در اين دو نرم افزا

در انسیس  مطرح شده است، در نرم افزار آباكوس وجود داشته اما 1999كه تئوري آن در سدال   XFEM مثال مبحث. نیسدت 

كدنويسی ا در انسیس وجود دارد اما در آباكوس می بايست ب Smart Material  وجود ندارد. و يا قابلیت تعريف مواد هوشدمند 

 .قابلیتهاي اين دو نرم افزار يکسان است % 85. البته تقريبا آنرا تعريف كرد

. انسیس میباشد ست كه اين نرم افزار بسیار كاربر دوست تر ازن امهمترين مزيتی كه نرم افزار آباكوس نسبت به انسیس دارد اي

را داشته باشند، در آباكوس آن  افزار قابلیت تحلیل بدين معنی كه روند مدلسدازي يک مسئله مهندسی مشخصی كه هر دو نرم 

 .تر از انسیس است بسیار بسیار راحت

یان لذا ارتباط بسیار خوبی م، در حال حاضر نرم افزارهاي مهندسی كتیا، سالیدورک و آباكوس متعلق به يک كمپانی می باشند

اين سه نرم افزار مهندسی وجود دارد. شايد به همین علت است كه نرم افزار اباكوس را يک نرم افزار مهندسی و انسیس را يک 

 نرم افزار آكادمیک می نامند. يعنی در تحلیل مسددائل صددنعتی )در مقايسدده با مسددائل پژوهشددی( نرم افزار آباكوس ترجیح داده

 .میشود

بدين معنی كه  .می باشد APDL يکی از مزيت هاي نرم افزار انسدیس، كاربري آسان با زبان برنامه نويسی پارامتريک آن يعنی 

در آباكوس می باشد. البته ناگفته   Pythonتحلیل پارامتريک مسدائل به كمک اين زبان بسدیار راحت تر از تحلیل آنها به زبان   
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 انسددیس می باشددد. اما كار كردن با APDL در آباكوس بسددیار فراتر از Python تريک به زباننماند كه قابلیتهاي تحلیل پارام

Python   آباكوس بسیار دشوارتر ازAPDL  انسیس است. 

 

 هدف از انتخاب نرم افزار انسیس:

کل نمی داراي مش حلیل و ...ت ،نیازهاي سخت افزاري ،در دسدترس بودن تمامی نسخه هاي نرم افزار و از لحاظ نصب  .1

 باشد.

كاربرد آن را از كاربرد هاي تحقیقاتی به كاربرد هاي صددنعتی ارتقاء  ،حل گره هاي قدرتمند و هوشددمند اين نرم افزار .2

 داده است به طوري كه هم در امور تحقیقاتی و هم در امور صنعتی می توان از آن استفاده كرد.

 در عین حال قدرتمند است.مدل سازي و شبکه بندي در اين نرم افزار بسیار ساده و  .3

 رابطهاي گرافیکی كاربر اين نرم افزار گويا است و دسترسی و كار با آنها بسیار ساده است. .4

 ،به طوري كه از آن در سدده شدداخه مهندسی مکانیک ،در اين نرم افزار امکان انجام تحلیل هاي مختلف مقدور اسدت  .5

قابل بهره برداري می شیمی و پلیمر  ،هاي مهندسی مواد عمران و الکترونیک اسدتفاده مسدتقیم می شود و در شاخه  

 باشد.

و نرم افزار هاي ديگر اجزاء  CADاين نرم افزار داراي مترجم هايی اسدددت كه امکان برقراري ارتباط با نرم افزار هاي  .6

 محدود را میسر كرده است.

اي نرم افزار را به كمک ماكرو افزايش در اين نرم افزار روشدددی موجود اسدددت كه به كاربر اجازه می دهد تا قابلیت ه .9

 دهد. لذا كاربر اين اجازه را می يابد تا مطابق با نیاز ويژه خود امکانات نرم افزار را به كار گیرد.

 دسترسی ساده و در عین حال بسیار جامع تر به نتايج خروجی نرم افزار در اين نرم افزار موجود است. .8

 ی تواند به دو روش با اين نرم افزار كار كند:ذكر اين نکته الزم است كه كاربر م

 .استفاده از رابط هاي گرافیکی نرم افزار به كمک منو هاي گرافیکی براي حل هر مساله 

 .استفاده از دستورات نرم افزار به صورت جداگانه و يا نوشتن آن ها در قالب يک ماكرو 

ر آن ها هم به صدورت گرافیکی و هم به صورت دستوري می توان  دارد كه د CADاين دو روش تشدابه زيادي به نرم افزار هاي  

 قابلیت هاي آن ها را به كار گرفت.
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 :ANSYSمعرفی منوهای نرم افزار 

1- Ansys mechanical Utility menu است منوي خدماتی زير 10دارد ، شامل  قرار محیط باالي قسمت در كه منو  : اين .

 يکی شود،می گذارينام( است شده انتخاب mechanicalمحصول  اينجا در كه) شده انتخاب محصول به توجه اب كه منو اين

 شود.می زيادي استفاده آن از تحلیل يک مختلف مراحل در كه است افزارنرم مهم منوهاي از

3- Ansys main menuو است افزارنرم اين هاي دازشگرپر قرارگیري محل است، معروف افزارنرم اصلی منوي به كه منو : اين 

 .است افزارنرم در مهم منوهاي از يکی

2- Ansys Inputرود.می كار به افزارنرم دستورات كردن وارد براي منو : اين 

4-  Ansys Toolbarنظیر  هايیكانی منو اين : درSAVE.DB  وRESUME.DB سازي، ذخیره براي و است و ... وجود 

 ايكلیده خود دلخواه به تواندمی كاربر همچنین. رودمی كار به مستقیم صورت و ... به نمايش افزار،نرم زا خروج داده ها، فراخوانی

 كند. اضافه فوق پنجره به ديگري كنترلی

5- Ansys Graphic Windowو تاس معروف یگرافیگ پنجره است، به كرده اشغال را بزرگی فضاي كه رنگی سیاه پنجره : اين 

 . شودمی داده نمايش پنجره اين در افزارنرم نموداري و رافیکیگ هاينمايش كلیه

 

 پردازيم:می Ansys main menuو  Ansys Utility menuيعنی  افزارنرم مهم منوهاي معرفی به زير در

Ansys Utility menu : 

  :است زير شرح به ديگري زيرمنوهاي داراي خدماتی منوي اين

 

م نا تغییر فايل، كردن ساده فايل، كردن وارد فراخوانی، سازي،ذخیره به مربوط عملیات منو كلیهزير  اين : درFileمنوي  زير -1

Jobnameشود انجام … و فايل هايگزينه مسئله، موضوع ، تعیین. 

 انتخاب، مؤلفه هاي شده، ساخت بنديشبکه يا هندسی مدل اجزاي يک انتخاب قابلیت زير منو اين : درSelectمنوي  زير -3

 شود.می انجام … و اجزاي مدل كلیه خابانت

 انجام … و ها بارگذاري مواد، خواص احجام، تعداد كردن لیست نظیر كردن لیست عملیات كلیه زير منو اين : درListمنوي  زير -2

 .شودمی

 .ودمی ش انجام … و آن مدل يا نقاط يک سطوح ترسیم نظیر ترسیمی، عملیات منو كلیه زير اين : درPlotمنوي  زير -4

 .شودیم انجام گرافیکی پنجرة در مدل يک ترسیمی عملیات روي بر كنترلی عملیات كلیه زيرمنو اين : درPlot Ctrlsمنوي  زير -5
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 صاتمخت سیستم تعويض نظیر مختصات هايسیستم انتخاب به مربوط عملیات كلیه زيرمنو اين : درWorkplaneمنوي  زير -6

 .شودمی انجام … و اصلی مختصات سیستم به نسبت تمسیس يک انتقال يا و استوانی دكارتی به

 تصوربه نتايج آرايه اي، گرفتن يا و اسکالر صورت به اعداد پارامتري تعريف عملیات زير منو اين : درParameters منوي زير -7

 .شودمی انجام … و نتیجه فايل از پارامتر

 كرد. بازيابی و ذخیره فايل صورت به ايمجموعه قالب در را رافزانرم دستورات توانمی منو زير اين : درMacroزير منوي  -2

 شود . انجام می افزارنرم و در اصلی ذكر شده  زير منو كنترل و تنظیم ابعاد منوهاي اين : درmenu ctrlsمنوي  زير -9

 است . موجود افزارنرم راهنماي پیداست آن نام از كه طورهمان زير منو  اين : درHelpزير منوي  -10

Ansys main menu 

 شوند :می مشاهده افزارنرم هاي پردازشگر شکل اكثر اصلی مطابق منوي اين در

 

 هايقابلیت از يکی تنها Interactiveمنوي  در شده انتخاب محصول نوع به توجه با تواندمی زير منو كاربر اين : درpreferencesفیلتر 

  .ودشمی محسوب فیلتر يک نوع كلی طور به و دهد غیر فعال قرار حالت در را محصول حل ديگر هايقابلیت و كند انتخاب را محصول اين

 تنظیم المان، نوع انتخاب نظیر عملیاتی آن در كه است افزارنرم مهم پردازشگرهاي از : يکیpreprocessorيا  prep7پردازشگر 

 پاک و حذف هندسی، مدل بنديشبکه هندسی، سازي مدل مواد، خواص تعیین ، آن ثابت مقادير يا حقیقی مقادير تعیین ، آن هايگزينه

 بار براي آن كردن آماده و مسئله يک مدلسازي مراحل كلیه در پردازشگر اين از. شودمی انجام آن دهنده تشکیل اجزاي يا مدل كردن

  شود.می استفاده حل و گذاري

اله، مس گر حل نوع انتخاب مسئله ، زمانی تنظیمات آنالیز، نوع انتخاب مدل، بر روي بارگذاري براي پردازشگر اين : ازsolutionپردازشگر 

 .شودمی .... استفاده و حل
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 در افزارنرم فرضپیش .كند انتخاب را هاآن از يکی خود تحلیل در تواندمی افزارنرم گرهاي حل مورد در شده ذكر موارد به توجه با كاربر

 . نیست گر حل تغییر به نیاز اغلب و باشدمی حل گر بهترين غالباً كه است frontalگر، نوع حل   انتخاب

 است : زير صورت به ديدگاه از يک مدل يک شده در اعمال بارگذاريهاي

 .... كرنش حرارتی ( و تحلیل حالت در) دما فشار، نیرو، جايی،جابه بار گذاريهاي سازه اي: نظیر  - 1

 ....  و داخلی دماي تولید همرفت، حرارتی، نرخ شار ا ،نظیر دم حرارتی: بارگذاريهاي  - 3

 منبع و  .... جريان چگالی ،مغناطیسی جريان ،مغناطیسی شار ،: نظیر پتانسیل مغناطیسیبار گذاريهاي مغناطیسی  - 2

 الکتريکی و ..... شارژ ،شار الکتريکی بار گذاريهاي الکتريکی: نظیر ولتاژ،  - 4

 .... تی: نظیر سرعت سیال و فشار وبارگذاريهاي سیاال  - 5

 فضاي به نیاز

Hard Disk 

حافظه  به نیاز

Ram 
 گر حل نام استفاده مورد مدل اندازه

 پايین باال
 درجه 50000تا حداكثر

 آزادي

 االب محاسباتی قدرت كه آنالیز خطی نظیر مواردي در

 است محدود حافظ كه حالی در است نیاز مورد

Frontal solver 

(Direct elimination 

solver) 

 متوسط باال

تا  50000 از

 آزادي درجه 100٬000

 براي خصوص به

-shellهاي المان

Beam 

 سرعت هم هوا قدرت هم كه مواردي در

 هايتحلیل در و است نیاز مورد تعلیق

 است كند مسائل گرايیهم كه غیرخطی

Sparse direct solver 

(Direct elimination 

solver) 

 االب پايین

تا  50000

درجه آزادي 1000000

براي مدلهاي با المان 

Solid 

خطی در مدلهاي حجیم كه  در آنالیز هاي

 اال نیاز استسرعت حل ب

PCG Solver 

(Iterative solver) 

preconditioned 

Conjugate Gradient 

 باال پايین

تا  500000

1٬000٬0000 

 آزادي درجه

 و ستا نیاز باال حل سرعت كه مواردي در

 تکراري گرهاي حل در كه هايیمدل در

 است كم هاآن گرايیهم احتمال ديگر

ICCG (Iteraive 

solver) Incomplete 

Cholesky Conjugate 

Gradient 

 متوسط پايین

تا  500٬000 از

 درجه 1٬000٬000

 آزادي

 و است نیاز باال حل سرعت كه مواردي در

 –حرارتی مغناطیسی  میدانی تک مسائل در

 آكوستیک و...

JCGSolver 

(Iterative Solver) 

Jacobi conjugate 

Gradint 
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 : شوندمی بندي تقسیم زير صورت به يا بارگذاريها ديگر، ديدگاه از

 ايسازه آنالیزهاي در محوري تقارن مرزي شرايط اعمال چند نقطه از مدل نظیر جابجايی يا يک آزادي درجه مقدار آزادي: تعیین درجه - 1

 ... و

 ه بر نقطه اي از مدل اعمال می شود .نیرو و ... ك نظیر گشتاور ، :(متمركز بارهاي)نیروها  -3

 فشار، همرفت و .... نظیر بارگذاريهاي سطحی: - 2

 میگذارند . تاثیر  حجم روي بر كه... و  جريان چگالی حرارت، تولید نرخ  وزن، دما، نظیر بارگذاريهاي حجمی: - 4

 ي.اسازه آنالیزهاي اي و ديگرزاويه شتاب سرعت، :نظیر شوند،می ظاهر( جرم) صفات اينرسی ماده علت به يهاي اينرسی: كهبارگذار - 5

 الاعم ديگري آنالیز در بارگذاري صورت به فوق كه هايیگذاري بار از يکی نتايج صورت به بارها كوپله: اين میدان هاي بارگذاري - 6

 شود.می ظاهر شوندمی

 

 عتوزي دما، افت تولیدي، تنش مقدار قبیل از نتايجی مشاهده به نیاز كاربر مسئله، حل و مدلسازي از پس: Postprocessor پردازشگر

 صورت در را خود طراحی آمده دست به هايجواب اساس بر بتواند تا دارد( شده انجام تحلیل به توجه با) غیره و مغناطیسی شار حرارت،

 بندد. كار به عمل در را قبلی طراحی همان يا و دهد تغییر نیاز

 

 است: موجود نتايج مشاهده برايAnsys main menu در مهم پردازشگر دو

 شودمی انجام معین زمانی در مدل يک بر روي نتايج مشاهده پردازشگر اين درGeneral postprocessor: پردازشگر  -1

اين  مکك به معین زمان يک در معین بارگذاري تحت مدل يک روي بر ار تنش توزيع توانمی استاتیکی آنالیز يک در مثالً

 پردازشگر اين كمک به 100 زمان در را حرارت توزيع حرارتی زمان به وابسته و گذرا آنالیز يک يا در مشاهده كرد پردازشگر

 نمود . مشاهده

 

 مشاهده و ... فركانس زمان، برحسب را سالهم يک نتايج توانمی پردازشگر اين درTime History: يا  post 26پردازشگر  -3

 براساس را المان يک در گردابی جريانهاي مقدار تغییرات توانمی مغناطیسی گذراي آنالیز يک در مثال عنوان به ،نمود

  كرد. مشاهده نمودار روي بر زمان

 

http://www.hejraty.ir/


                                                                                                                                                          www.hejraty.ir 

26 
 

 :كنیدمی برخوردار هیجنت  نوع 3با  نتايج پردازش هنگام در طور كلیبه 

 آنالیز سازه اي، حرارت در يک در سازه جابجايی مثل ،است گره هر در آزادي درجات شامل كه (primary Data):اولیه  نتايج -1

 Nodalتايج ن اين به كه و ... الکترومغناطیسی آنالیز يک در مغناطیسی پتانسیل سیاالتی ، آنالیز در سرعت حرارتی، آنالیز يک

Solution Data گويند.می نیز گره اي حل داده هاي نتايج يا 

 سازه اي، گراديان آنالیز در كرنش و تنش مانند آيندمی دست به اولیه نتايج از نتايج اين(Derived Data): شده  مشتق نتايج -3

 مغناطیسی و ... آنالیز يک مغناطیسی در شار حرارتی، آنالیز در حرارتی

 گیرند .می نامsolution data Element يا  حل المانی هايداده  نتايج معموالً و شده محاسبه مدل المان هر براي نتايج اين

 می شوند. محسوب نوع اول ازنتايج شوندمی محاسبه مدل گره هاي در میانگین صورت به كه كه نتايجی است توجه آن قابل نکته

 نوع آنالیز اولیه نتايج شده مشتق نتايج

 ایهساز جايیجابه العمل و ...عکس   –کرنش  –تنش 

 حرارتی دما حرارتی و ... گراديان

 مغناطیسی مغناطیسی پتانسیل جريان و ... چگالی مغناطیسی ، شار

 الکتريکی الکتريکی پتانسیل اسکا لر شار و ... چگالی الکتريکی ، میدان

 سیاالتی فشار و سرعت حرارتی و ... شار فشار ، گراديان

 مختلف آنالیزهاي در نتايج انواع

 

 استفاده تشعشع ماتريس ساخت جهت تشعشع عمومی مسائل تحلیل براي پردازشگر اين : ازRadiation matrixيا  AUX12 زشگرپردا

 . شودمی

Design opt: شود. می استفاده آن بر و قیود اعمالی شرايط تحت ي سازه بهینه طراحی براي گزينه اين از 

Run-Time statsنیاز مورد حافظه اولیه حجم تخمین يا و المانها يا و هاگره تعداد لحاظ از حجم مدل مورد اطالعات در دستیابی : براي 

 باشد.می آن انجام زمان و تکمیل جهت

 :Finishباشد.می ها پردازشگر از يک هر خروج از دستور براي اعالم يک در اصل 
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 به دو روش انجام می شود: ANSYSمدلسازي در نرم افزار مدلسازی: 

در اين روش كاربر می بايست ابتدا مدل هندسی مساله را به كمک يکی از دو روش زير ساخته و مدلسازی غیر مستقیم:  روش – 1

 سپس با انجام عمل شبکه بندي بر روي آن مدل را به يک مدل اجزاء محدود تبديل كند تا مدل براي بارگذاري و حل آماده شود.

 .ANSYSاي مدلسازي هندسی نرم افزار ( ساخت مدل هندسی به كمک قابلیت ه 1 – 1

و ... در قالب  Mechanical ، Auto Cad  ،Solid Worksنظیر  CAD( همچنین می توان مدل را در نرم افزار هاي  3 – 1

 ساخته و وارد نرم افزار نمود. IGESفايل 

يق كه بدون انجام مدلسازي هندسی، مستقیما اين روش براي مدل هاي ساده تر به كار می رود به اين طرروش مدلسازی مستقیم:  – 2

مدل اجزاء محدود كه شامل المان و گره هاي آن است، ساخته می شود. در مدلسازي مستقیم يک المان با توجه به نوع آن، متشکل از يک 

 يا چند گره است.

اين مفهوم كه مثال نمی توان سطوح يک  همچنین در عملیات تصحیحی بر روي مدل، تقدم عملیات از باال به پايین صورت می گیرد به

 حجم را قبل از پاک كردن خود حجم پاک كرد.

 

 :Beam 188معرفی المان 

اين المان براي تحلیل سازه هايی با مصالح ضعیف، متوسط و محکم يا قوي مناسب است. اين المان بر اساس تئوري تیموشنکو كه شامل 

 تغییر شکل است، می باشد. اثرات برشی

يک المان خطی  Beam 188. فراهم می كند اطع برش داده شده،المان درجات آزادي را براي پیچیدگی هاي نا محدود و محدود از مقاين 

درجه دوم يا مکعبی دو گرهی در فضاي سه بعدي می باشد كه داراي شش يا هفت درجه آزادي در هر گره است. از اين درجات آزادي سه 

. ادي اختیاري استمی باشد. هفتمین درجه آز (x , y , z)و سه عدد ديگر چرخش حول اين محورها    x , y , zعدد در جهت محورهاي 

 اين المان براي كاربردهاي خطی پیچشی و يا كششی بزرب و كاربرد هاي غیر خطی كامال مناسب است.

تی سخ -ف هاي بزرب می باشد. شرايط تنش سختی در هر تجزيه و تحلیل با انحرا  -اين المان به طور پیش فرض شامل شرايط تنش 

فراهم سازد )با استفاده از كمانش تجزيه و تحلیل هاي خمشی، عرضی )جانبی(، و مسائل پیچشی شرايط را براي المان را قادر می سازد تا 

 مقادير ويژه يا مطالعات فروپاشی با روش طول قوس يا ثبات غیر خطی(.

  مقطع مرتبط با اين نوع المان می تواند شامل ير مدلهاي مواد غیر خطی را پشتیبانی می كند.االستیسیته، پالستیسیته، خزش و سا

http://www.hejraty.ir/


                                                                                                                                                          www.hejraty.ir 

28 
 

 چند ماده باشد ) با بیش از يک ماده ساخته شده باشد(.

 

 Beam 188هندسه المان 

 

 Beam 188سطح مقطع سلول هاي المان 

 

 :Solid 185معرفی المان 

از مواد جامد استفاده می شود. اين المان با هشت گره، كه در هر گره داراي سه درجه آزادي براي مدل هاي سه بعدي  Solid 185المان 

، تنش سختی، (hyper elasticity)االستیک است. اين المان داراي قابلیت هاي پالستیسیته )شکل پذيري(، فوق تعريف شده  می باشد

یه كه براي شددب هايیفرمول تركیب  قابلیت همچنین می باشددد.ب كرنش هاي بزر، تغییر شددکل هاي خمشددی بزرب )تغییر مکان( و خزش

استفاده میشود را   (hyper elastic) ناپذير تراكم كامل طور به مواد و (elasto plastic) ناپذير تراكم تقريبا  مواد شدکل  تغییر سدازي 
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و كرنش هاي پیشرفته نیز پشتیبانی  کپارچه سازي، كاهش يکنواخت يB – barدر اين المان، فناوري هاي مختلف المان ها از قبیل  دارد.

 میشود.

 

 

 Solid 185هندسه المان 
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 بخش سوم:
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 به طور كلی حل يک المان محدود می تواند به سه مرحله اصلی زير تقسیم گردد:

 مرحله پیش پردازش: تعريف مسئله  – 1

 زير می باشد: قدم هاي اصلی در مرحله پیش پردازش به شرح

 الف( تعیین نقاط، خطوط، سطوح و حجم ها و به طور كلی هندسه مسئله

 .ب( تعیین نوع المان و خصوصیات مواد و ساير خصوصیات هندسی المان ها

يک شماره واحد و يک پیشوند مختص به  بیش از صدد نوع المان مختلف را شدامل می گردد. هر نوع المان،   ANSYS بانک المان هاي  

ثابت هاي اصدلی المان، خصدوصیاتی هستند كه به نوع المان بستگی دارند، به عنوان مثال    خود را دارد كه دسدته المان را تعیین می كند. 

سدطح مقطع يک المان تیر را میتوان نام برد.  هر سدري از ثابت هاي اصدلی تعريف شدده، مانند نوع المان، شماره مرجع واحدي خواهند     

در آن شماره هاي مرجع در برابر سري ثابت هاي اصلی قرار گرفته اند، جدول ثابت هاي اصلی نامیده می شود. همه داشدت و جدولی كه  

المان ها نیاز به ثابت هاي اصدلی ندارند و المان هاي مختلف از يک گروه المان، ممکن است ثابت هاي اصلی متفائتی داشته باشند. تعیین  

زم و ضدروري اسدت. با توجه به نوع كار، خواص جنس ممکن است خطی و يا غیر خطی، همگن داراي   خواص جنس براي اكثر المان ها ال

 محور اصلی عمودي و يا ناهمگن، پايدار از لحاظ دمايی و يا وابسته به دما باشد.

 ج( المان بندي خطوط، سطوح و حجم ها با توجه به نیاز

ارد، به عنوان مثال تحلیل يک بعدي، دو بعدي، تقارن محوري و يا سدده بعدي را مقدار جزئیات الزم به چند بعدي بودن تحلیل بسددتگی د

 می توان نام برد.

 قیدها و حل مسئله عیین نیروها،مرحله تحلیل: ت  – 2

در اين مرحله الزم اسدت كه نیروها اعم از نقطه اي يا فشاري تعیین شده، قیود شامل قیدهاي جابجايی و چرخشی روي گره ها، خطوط و  

به عوامل  ANSYS توسط يا سطوح، مشخص می شوند و درنهايت مجموعه معادالت ايجاد شده، حل گردند. مدت زمان حل يک مساله 

 مختلفی همچون پیچیدگی مسئله، نوع المان بندي و مشخصات سخت افزاري رايانه مورد استفاده بستگی دارد.

حله تحلیل اعمال گردند. با صرف نظر از انتخاب يکی از اين دو، الزم است كلیه نیرو ها می توانند هم در مرحله پیش پردازش و هم در مر

مراحدل تعیین نوع تحلیدل، تنظیمدات تحلیل، اعمال نیروها، تعیین مراحل اعمال بار و آغاز تعیین المان محدود به طور دقیق انجام گیرد.    

شود كه پاسخ هاي درخواستی مورد نظر را محاسبه نمايد. براي مثال اگر نوع تحلیل بايد بر اساس شرايط اعمال نیروها، به گونه اي تعیین 

 بايد محاسبه شوند، تحلیل مودال بايستی انتخاب گردد.فركانس طبیعی و شکل مودها 
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 انواع تحلیل هاي زير را عرضه نموده است: ANSYSنرم افزار 

1 –  Static (Steady State) تحلیل استاتیک : 

2 –  Transientحلیل گذرا: ت 

3 –  Harmonic تحلیل هارمونیک : 

4 –  Modal تحلیل مودال : 

5 –  Spectrum تحلیل طیفی : 

6 –  Buckling تحلیل كمانش : 

7 –  Sub structuring تحلیل زير سازه اي : 

مدل هاي حرارتی به كار گرفته  همه تحلیل ها براي همه زمینه هاي كاري قابل اسدتفاده نیستند. براي مثال تحلیل مودال نمی تواند براي 

 شود. 

 پس پردازش: پردازش گسترده تر مسئله و مشاهده نتايج  – 3

 در اين مرحله، مشاهده هركدام از موارد زير ممکن است مدنظر باشد:

 الف( لیست تغییر مکان گره ها

 ب( نیرو و گشتاور وارد شده به المان ها

 ج( نمودار تغییر شکل

 .و يا توزيع دمايی و بسیاري از موارد ديگر د( نمودار توزيع تنش
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 تحلیل تیر يکسر گیردار )مقطع مربع(:

تیرها عضدوهايی بسیار مهم در سازه هاي ساختمانی و ماشین ها هستند. آن ها در پل ها و ساختمان ها بسیار زياد يافت می شوند. تیرها  

بال در هواپیما و به عنوان قفسه كتاب در كتابخانه ها استفاده می شوند. بازو ها همچنین در ماشین ها و قطارها به عنوان شافت، به عنوان 

هستند. بايد و اسدتخوان هاي موجودات زنده و شداخه هاي درختان، مثال هاي خوبی براي اسدتفاده از تیرها در سداختمان بدن جانداران     

ت می باشد و طراحی، تحلیل و بهینه سازي سازه هاي فلزي گفت مکانیک تیرها يکی از مهمترين موضدوعات در مهندسی مکانیک جامدا 

 كوچک و بزرب، عمدتا تحلیل استاتیکی تیرهاي ساده و پیچیده را در خود شامل می گردد.

 تشريح مسئله:

 در و ماكزيمم تنش بوجود آمدهگیرداري كه در شدکل زير نشان داده شده است را تحلیل نموده  سدر  يک كمک روش المان محدود، تیر با

 (t = 0.01m ،L = 1m  ،F = 10.000N ) جابجايی انتهاي تیر را محاسبه كنید. تیر و

 

 گزينه:  ANSYSتنظیم میکنیم. از منوي اصلی  (SI)در ابتداي كار با نرم افزار واحد ها را بر طبق سیستم بین المللی آحاد 

Preprocessor / Material Props / Material Library / Select Units / SI (MKS) / OK 
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 همه تحلیل هاي سازه اي را شامل می شود. Structuralمد نظر سازه اي می باشد، انتخاب  تحلیلدر اينجا انتخاب نوع تحلیل كه 

  Preferences / Structural / OK  

 

 

در بخش قبلی توضیحاتی پیرامون اين است.  Beam 188می باشد كه المان مد نظر براي تحلیل اين سازه انتخاب نوع المان گام بعدي 

 المان داده شد.

   Preprocessor / Element type / Add … / Beam 188 / OK 
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 در مرحله بعد خصوصیات جنس ماده را مشخص می كنیم

Preprocessor / Material Props / Material Models / EX : 210e9 & PRXY : 0.3 / OK 

 

 

 سطح مقطع تیر و ابعاد آن مشخص شود كه براي اين منظور: در مرحله بعد بايد شکل

Preprocessor / Section / Beam / Common section / B : 0.01 & H : 0.01 / Apply / Preview / OK 
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 طدر گام بعدي مدل مسدئله را تشدکیل می دهیم. )مدلی با سدطح مقطعی كه در قسدمت قبلی سداخته شدد(. براي ساخت مدل ابتدا نقا      

و بدون هیچگونه تغییري در   xكلیدي را ايجاد می كنیم. اين نقاط يکی در مبداء و ديگري در فاصدددله يک متر از آن در راسدددتاي محور 

 قرار می گیرد.  y,zراستاي محورهاي

Preprocessor / Modeling / Create / Key point / in Active CS / … 

 

 به همديگر متصل می كنیم Lineدر گام بعدي دو نقطه را توسط دستور 

Preprocessor / Modeling / Create / Lines / Straight Line / OK 
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 پس از ايجاد خط بايد آن را مش بندي كنیم، براي اين منظور دستور زير را اجرا می كنیم:

Preprocessor / Meshing / Size Controls / Manual size / Lines / All Lines / No of element divisions: 25 

 

 

 اعمال مش بر روي خط:

Preprocessor / Mesh / Lines / OK 

 

بعد از اجراي اين دستور از منوي اصلی ابتدا گره ها را مشخص كرده، سپس گزينه شکل گیري المان را فعال می كنیم و المان ها را قابل 

 ه می سازيم:مشاهد

 

Plot / Nodes 

Plot controls / style / Size and shape / Display of element : ON / OK 

Plot / element 
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 حال براي خط كشیده شده، سطح مقطع تعريف و شبکه بندي می شود.

 

در مرحله بعد براي تیر بوجود آمده شددرايط مرزي را اعمال می كنیم. چون تیر يکسددر گیردار اسددت به اين معنی اسددت كه يکطرف آن    

 د و ثابت می باشد، پس:هیچگونه جابجايی ندار

Preprocessor / Loads / Define Loads / Apply / Structural / Displacement / on key point / All DOF /OK 

 به انتهاي تیر وارد می كنیم:در گام بعدي نیرويی كه در صورت مسئله گفته شده را 

Preprocessor / Loads / Define Loads / Apply / Structural / Force .Moment / on key point / direction of 

force: FY & Value Force .Moment: -10.000N / OK 
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هنگام اعمال نیرو، از يک منفی اسددتفاده می كنیم كه اين منفی بخاطر جهت اعمال نیرو می باشددد. وقتی كه نیروي مد نظر ما بخواهد به 

 منفی قبل از اندازه نیرو استفاده كنیم.سمت پايین يا بصورت كششی باشد بايد از يک 

 پس از اعمال شرايط مرزي و نیروها، مدل آماده حل می باشد. براي حل مسئله دستور زير را اجرا می كنیم:

Solution / Solve / Current LS / OK 

 پس از مشاهده پیغام حل مسئله به قسمت جواب ها رفته و جواب هاي مد نظر را استخراج می كنیم:

General postprocessor / Plot results : 

 

 تصوير زير مقدار ماكزيمم جابجايی كه در انتهاي تیر وارد شده است را نشان می دهد.
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 می باشد. Gpa 58.8در اين تیر برابر بوجود آمده تنش حداكثر مقدار طبق جواب نرم افزار، 

 

 

 حل مسئله با كمک فرمولهاي مربوطه:

𝜎 =
MC

I
   

M = d . f = 1 . 10000 = 10000 

C = 0.005 

I = 
1

12 
 𝑏ℎ3  = 

1

12
  (0.01) (0.01)3 = 8.33 . 10−10 

=> 𝜎 =  
10000 .  0.005

8.33 .  10−10
 = 0.6 . 1011 = 60 Gpa 
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 تحلیل تیر يکسر گیردار )مقطع دايره(

 تفاوت آن در ايجاد سطح مقطع آن می باشد.ساير مراحل اين تحلیل شبیه تیر قبلی می باشد، تنها 

Preprocessor / Section / Beam / Common section / Sub – Type: Circle / R: 0.01/ Apply / Preview / OK 

 

 

 پس از اعمال دستورات قبل و اعمال شرايط مرزي و نیروها، جوابها را استخراج می كنیم:

General postprocessor / Plot results: 

 تصوير زير مقدار جابجايی در انتهاي تیر را نشان می دهد:
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 می باشد.  Gpa 12.5مقدار حداكثر تنش بوجود آمده در تیر 

 

 

 حل مسئله با كمک فرمول هاي مربوطه:

𝜎 = 
𝑀𝐶

𝐼
  

M = d . f = 1 . 10.000 = 10.000 

C = 0.01 

I = 
𝜋 𝑟4

4
 = 7 . 10−9 

 = 14.2 Gpa 
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 تحلیل صفحه سوراخ دار تحت کشش

ا ربدست آوردن تنش ها در صفحات معمولی كاري ساده و قابل انجام می باشد، اما هنگامی كه در سطح صفحه تغییراتی نظیر يک سوراخ 

ی مداريم ديگر بدسدت آوردن مقدار دقیق سدطح مقطع، مقدار دقیق ماكزيمم تنش و مکانی كه بیشدترين تنش را تحمل می كند مشکل    

شدود. گاهی ما می خواهیم در نقطه اي خاص مقدار تنش اعمال شدده را بدانیم كه اينکار مستلزم صرف وقت بسیار زياد می باشد و حتی   

اين   ANSYSاما تحلیل با روش المان محدود و استفاده از نرم افزار گاهی هم با عدم امکان محاسبه تنش در آن نقطه روبرو می شويم. 

 ا می دهد كه اين مسائل پیچیده را در كمترين زمان ممکن و با دقیق ترين اندازه محاسبه كنیم. قابلیت را به م

 تشريح مسئله:

با كمک روش المان محدود صفحه سوراخ داري را كه در شکل زير می بینید تحلیل نموده و مقادير تنش فون میزز آن را مشخص نمايید. 

و داراي ضخامت  20cmاز طرف ديگر ثابت شدده اسدت، شدعاع دايره مركز صفحه     و 200kN)صدفحه از يک طرف تحت كشدش نیروي   

2cm ).می باشد 

 

 در زير به تحلیل صفحه سوراخ دار تحت كشش می پردازيم:

 نوع تحلیل سازه اي می باشد.

  Preferences / Structural / OK  

 گفته شد، از اين المان استفاده میکنیم. Solid 185در اين تحلیل با توجه به توضیحاتی كه در بخش قبلی از المان 

   Preprocessor / Element type / Add … / Solid 185  / OK 
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 تعیین جنس تیر:

Preprocessor / Material Props / Material Models / EX : 210e9 & PRXY : 0.3 / OK 

 .ايجاد كنیم و ابعاد داده شدهايد صفحه اي با ضخامت اين مدل ابتدا بمی باشد. براي ترسیم  گام بعدي ترسیم مدل مسئله

Preprocessor / Modeling / Create / Volumes / Block / By 2 corners and z / 
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اولیه در مركز آن ترسیم كرده و سپس اين حجم را از حجم  2cmو ارتفاع  20cmپس از ايجاد حجم مورد نظر بايد اسدتوانه اي با شعاع  

 كم كنیم.

Preprocessor / Modeling / Create / Volumes / Cylinder / Solid Cylinder / 

Preprocessor / Modeling / Operate / Booleans / Subtract / Volumes /  

              

 گام بعدي مش بندي قطعه نهايی می باشد، براي اين منظور دستور زير را اجرا می كنیم:

Preprocessor / Meshing / Mesh tool / Global: set / No of element divisions: 15/ OK 

 

 در مرحله بعد بايد شرايط مرزي را براي قطعه اعمال كنیم:

Preprocessor / Loads / Define Loads / Apply / Structural / Displacement / on Area / All DOF / OK 
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 مش بندي و اعمال شرايط مرزي و تکیه گاهی نشان می دهد.تصوير زير قطعه را پس از 

 

 اعمال فشار )كششی( به قطعه

Preprocessor / Loads / Define Loads / Apply / Pressure / on Area: -200.000 

 حل مسئله

Solution / Solve / Current LS 

 مشاهده نتايج

General Postprocessor / Plot Results / Contour Plot / Nodal Solution / Stress / von mises stress 
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 : ANSYSبه   Solid Worksوارد کردن قطعه طراحی شده از 

 می باشد. Solid Worksگام اول طراحی قطعه در   – 1

 

 

 می باشد. arasolid (*.x_t) Pبا پسوند   Solid Worksد گام دوم ذخیره كردن شکل در  3

است را كلیک كرده و   Parasolidكه همان  … Paraاز گزينه  importقسمت  Fileاز كنید، از منوي را ب ANSYSگام سوم:  – 2

 را می زنیم. OKپس از انتخاب آن 

 شکل زير در محیط گرافیکی حاصل می شود. ANSYSپس از باز كردن فايل توسط 
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