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 مقدمه:

 هايهاي اجزاء محدود و كاربرد آن در مسائل مربوط به سد سازي و سازهروشهدف از برگزاري اين دوره آشنايي كلي با 

گردد. همچنین كاربرد روش اجزاي محدود به باشد.  اين دوره در دو بخش تئوري و عملي برگزار ميوابسته آن مي

. شود.ده ميسد سازي آموزش دامرتبط با  هايسازي در زمینهبا نگاهي به مسائل مدل ABAQUSافزار نرمكمک 

 ساعت در نظر گرفته شده است كه رئوس مطالب در ذيل آورده شده است.  24طول مدت اين دوره 

 شركت برايبرگزار خواهد شد  هاي آزاد دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسياين دوره با همکاري مركز آموزش

 صادر خواهد شد. ، گواهینامه رساندبكنندگاني كه اين دوره را با موفقیت به پايان 

 هاي اختصاصي سايتالزم به ذكر اينکه اين دوره آموزشي به صورت الکترونیکي و برخط از طريق سرور

براي اطالع از شرايط دوره و نحوه ثبت نام، به تارنماي مركز  گردد.برگزار مي  (siah.ir-takhtehتخته سیاه ) 

 ( مراجعه شود. stt.kntu.ac.irاي آزاد دانشگاه صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي )هآموزش

 فهرست مطالب:

  :آشنايي با روش اجزاي محدود 

هاي وزني، هاي باقیماندهها، اصول اولیه روش اجزاي محدود، روشهاي عددي تحلیل سازهمروري بر روش

 حل چند مثال ساده. -هاروش كار مجازي و فرموالسیون كلي روش اجزاي محدود در تحلیل سازه روش ريتز،

   آشنايي با نرم افزارABAQUS: 

 هاي هاي آن، آشنايي با محیط گرافیکي، مروري بر انواع المان، معرفي قابلیتABAQUSنحوه نصب 

  خرپا1مثال : 

 و بارگذاري و استخراج نتايج سازيهاي يک بعدي، نحوه مدلآشنايي با المان

  تحلیل استاتیکي ورق سوراخ دار2مثال : 

اي، نحوه ساخت مدل هندسي، نحوه تولید مش اجزاي محدود، بارگذاري، تحلیل هاي صفحهآشنايي با المان

 و استخراج نتايج.

  تحلیل استاتیکي و دينامیکي يک سد وزني: 3مثال 

 .اي و تحلیل مقادير ويژه ، بارگذاري لرزهو بارگذاريسازي دلمدر نحوه  ترآشنايي با مباحث پیشرفته
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  تحلیل تراوش از زير يک سد بتني4مثال : 

 آشنايي با فرموالسیون تحلیل نشت، مدلسازي و برآورد میزان نشت و فشار بركنش.

  محاسبه سطح 5مثال :phreatic در يک سد خاكي 

يک محیط متخلخل آموزش داده خواهد شد. بر اساس در اين مثال نحوه مدلسازي جريان سیال در داخل 

در يک  phreaticنتاج به دست آمده از مثال و با توجه به درجه اشباع محاسبه شده توسط نرم افزار سطح 

 گردد. سد خاكي محاسبه مي

  تحلیل حفاري يک تونل جهت برآورد نیروهاي وارد بر پوشش: 6مثال 

برجا در محیط، حفاري تونل و نحوه انتقال بار از محیط پیرامون به هاي در اين مثال نحوه مدلسازي تنش

پوشش تونل و همچنین نحوه برآورد نیروهاي محوري و لنگر خمشي در مقاطع مختلف پوشش آموزش داده 

 خواهد شد.

 مدرس:

هاي سازهسال مدلسازي  20دكتر مجتبي فرخ عضو هیات علمي دانشگاه صنعتي خواجه نصیر الدين طوسي با بیش از 

سال تجربه تحلیل و طراحي سدهاي بتني، مدرس  18هاي اجزاي محدود و همچنین بیش از مختلف به كمک روش

، 4فاز مطالعات طراحي سدهاي بزرگ كشور همچون سد بتني دوقوسي كارون  نه تنها درباشند. ايشان اين دوره مي

اي براي هاي پیشرفتهه مطالعاتي خاص به همراه مدلسازياند، بلکو ... مشاركتي موثر داشته سد بتني دوقوسي سیمره

سال در دانشگاه صنعتي خواجه نصیر الدين طوسي  10اند. عالوه بر اين ايشان حدود سدهاي بزرگ كشور انجام داده

هاي اجزاي محدود را دارند و همچنین تا بحال كدهاي اجزاي محدودي براي برخي از مسائل خاص در سابقه در روش

جهت مدلسازي حرارت دوران ساخت  TATconافزار توان به ارائه نرماند كه از آن جمله ميینه سدسازي ارائه دادهزم

 سازه هاي ساخته شده از بتن حجیم اشاره نمود. 

 :ثبت نام

زي بانک مرك صنعتي خواجه نصیرالدين طوسي عهدهبه حساب دانشگاه  بايدباشد و تومان مي 1200000شهريه دوره 

 3۷۷08۷4۷4140103000000000000008واريز و شناسه  IR ۷801000040010۷480300630۹شماره شبا با 

   ارسال نمايند. فرم آنالينمتقاضیان بايد اطالعات مربوط به ثبت نام خود را از طريق واريز گردد. تا صفر(  14)

 اطالعات تماس:

 هاي آزادمركز آموزش

 stt.kntu.ac.irتارنما: 

 84064425تلفن: 

 azad@kntu.ac.irآدرس ايمیل: 

 تخته سیاه

 siah.ir-takhtehتارنما: 

 ۷۷338181تلفن: 

 info@takhteh-siah.irآدرس ايمیل: 
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