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  پيشگفتار
گذرد و در اين مدت        دسي و دانشجويي كشورمان نمي     در جامعة مهن   Abaqusافزار تحليل مهندسي      نرم  زمان زيادي از معرفي     

كه براي اولين بـار بـه        زماني. هاي صنعتي و دانشگاهي باز كند       افزار توانسته است كامالً جاي خود را در محيط          نرم   اين   ،كوتاه
توانستم تصور كنم كه به  يافزار را آغاز كردم به سختي م      نرم  قدرم آقاي دكتر حميدرضا كاتوزيان كار با اين          توصية استاد گران  

  .افزار باشم نرم فاصلة چند سال مشغول نوشتن مقدمة كتابي در خصوص آموزش اين 
 بـا  2005در سال .  در زمينة تحليل به شيوة اجزاء محدود استافزارهاي مهندسي نرم  يكي از قدرتمندترين     Abaqusافزار    نرم  

افزار رخ داد و توانست به سرعت  نرم  جهش بزرگي در ساختار اين Dassault Systèmes  شركت توسطAbaqusخريد مجموعة 
افزارهـاي تحليـل اجـزاء     نرم   اكثر   مخاطببا در نظر داشتن اين نكته كه        . تر از قبل كند    جايگاه خود را در صنعت و دانشگاه محكم       

افزارها را تـشكيل      نرم  ة مشتريان اين    هاي خودروسازي و صنايع هوايي بوده و خودروسازان امروزه بزرگترين زنجير           محدود شركت 
 BMW ذكر اين واقعيت كافيست كه شـركت خودروسـازي           Abaqusافزار    نرم  ها و قابل اطمينان بودن        در مورد توانايي    دهند، مي

  .كند  استفاده ميAbaqusافزار  نرم ها صرفاً از  در تمامي مراحل طراحي خودروهاي خود براي انجام تحليل
 و علمـي  جامعـة  و دانـشجويان  نيـاز  بـه  علـم  بـا  و   موفق كتاب سطح مقدماتي اين مجموعة چندجلـدي       ازخورد  با توجه به ب   

 بـا   كتاب حاضـر را    شديم تا  آن    آموزشي بر  ةفزار، براي تكميل اين مجموع    ا   آموزشي كاملي از اين نرم     ة به مجموع  كشور مهندسي
به تجربه ثابت شـده اسـت كـه بهتـرين راه بـراي         .ير درآوريم تمركز بر مسائل مهندسي مكانيك در سطح پيشرفته به رشتة تحر          

ايـن كتـاب شـامل    . هايي ساده و در عين حـال كـاربردي اسـت    ها در قالب مثال افزارهايي بيان مفاهيم و روش   نرم  آموزش چنين   
فـضا، مـواد و    واهاي فني مهندسي مكانيك، هـ  هجده مثال آموزشي ـ كاربردي متنوع و مناسب و دو پيوست مفهومي براي رشته 

ويـژه در مقـاطع      تواند پاسخگو و راهنماي اغلب كارشناسان و دانشجويان كلية مقاطع تحصيلي بـه             مهندسي پزشكي است كه مي    
  .كارشناسي ارشد و دكترا باشد

 معـادالت پيچيـدة     بيـان  از    و ومي اتخـاذ شـده    همراه با رويكردي مفه     زباني روان  ،ها براي نگارش كتاب و انتخاب مثال     
هـاي مهندسـي مكانيـك بـه روش اجـزاء محـدود و تـدريس                 ها كار و تجربه در زمينة تحليل       سال. است  پرهيز شده  رياضي

هـا    ساختار كتاب و مثـال     يبخش طراح  الهام در اين مدت  تر سؤاالت و بازخوردهاي فراوان دانشجويان        افزار و از همه مهم      نرم  
هـا روي انتقـال        شده تا تمام تمركز محتـواي فـصل        ساده استفاده ي بسيار   ها ها به عمد از هندسه     در طراحي مثال  . بوده است 

اين امر باعث خواهد شد تا تمامي مراحل انجام كار توسط طيف وسيعي از              . سازي اجزاء محدود باشد    هاي مدل  مفاهيم و شيوه  
  .طور كامل و به دور از اشتباه قابل انجام باشد  به اي مخاطبان از مبتدي تا حرفه

و قدرداني ويژه از آن مديريت محترم انتشارات نگارنده دانش، جناب آقاي مهندس علي كالنتري است، همچنين                 تشكر  
  . انتشارات به خاطر دقت و زحماتشان در چاپ اين كتاب كمال تشكر را داريمتوليدمحترم  از گروه

از خوانندگان عزيـز خواهـشمند اسـت بـا     . افزاري مطمئناً خالي از اشكال نخواهد بود نرم تهية مرجع آموزشي براي چنين    
  .نظرات و پيشنهادات سازندة خود ما را در باال بردن كيفيت كتاب ياري رسانند
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