
 

مصطفی احمدی روشنشهید   
ادامه دارد... سرختراه   

 متلب

 معرفی نرم افزار کتیا 

 معرفی نرم افزار آباکوس 

 معرفی نرم افزار متلب 

 

نویسی سطح باالی نسل چهارم و یک  متلب یک زبان برنامه

نویسی  محیط تعاملی برای محاسبات عددی، تجسم و برنامه

 )ماتریس( و  MATrixباشد که از ترکیب دو واژه  می

LABoratory  آزمایشگاه( ایجادشده است این نام حاکی از(

رویکرد ماتریس محور برنامه است که در آن حتی اعداد منفرد 

 شود. در نظر گرفته می ۱*۱صورت یک ماتریس با ابعاد  نیز به

تولیدشده است.   MathWorksافزار متلب توسط شرکت نرم

در ایالت ماساچوست امریکا  ۱۸۹۱این شرکت در سال 

رییس دانشکده  Cleve Moler  ۱۸۹۱تأسیس شد. در سال 

افزار متلب را بر پایه زبان فرترن نوشت. در سال  نیومکزیکو نرم

شکل دادند  Cنویسی  افزار را بر پایه زبان برنامه این نرم ۱۸۹۱

 و پس از تأسیس شرکت گسترش آن سرعت گرفت.

ها،  ها، رسم انواع توابع و داده متلب توانایی کار با ماتریس

ها، ایجاد رابط کاربری، ارتباط با  سازی انواع الگوریتم پیاده

، ++C ،Cهای دیگر ازجمله  شده به زبان های نوشته برنامه

JAVA ها و شبیه سازی های  و فرترن و ایجاد مدل

های کاربردی را فراهم  دینامیکی و الکتریکی و ... و برنامه

 کند. می

 سیستم متلب از پنج قسمت اصلی ایجادشده است:

 زبان متلب:

ای است که  آرایه-متلب یک زبان سطح باالی ماتریس 

توان  شود که می نویسی شی گرا را شامل می های برنامه ویژگی

 های ساده و پیچیده را ایجاد کرد. با کمک آن برنامه

 

 

 

 محیط کاری متلب: 

عنوان کاربر  ای از ابزار و امکانات است که شما به مجموعه

ها تعامل دارید. این محیط  نویس متلب با آن متلب یا برنامه

شامل امکاناتی برای مدیریت متغیرها در فضای کاری و ابزاری 

ها در  فایل Mجهت توسعه، مدیریت، رفع خطا و ایجاد 

 باشد. های متلب می برنامه

 کنترل گرافیک:

همان سیستم گرافیکی متلب است که شامل دستورات سطح  

بعدی، پردازش تصویر،  های دوبعدی و سه باال برای تجسم داده

انیمیشن و گرافیک است. همچنین شامل دستورات سطح 

دهد که ظاهر گرافیکی  پایین است که به شما اجازه می

 صورت سفارشی طراحی کنید. های خود را به برنامه

 :کتابخانه توابع ریاضی متلب

های محاسباتی اعم از توابع  ای از الگوریتم مجموعه گسترده 

ابتدایی مانند سینوس، کسینوس تا توابع پیچیده مانند 

ماتریس معکوس، مقادیر ویژه ماتریس و تبدیل فوریه سریع را 

 شود. شامل می

 (API):های کاربردی متلب رابط برنامه

که  Cهای فرترن و  ای است که امکان نوشتن برنامه کتابخانه

کند. این رابط شامل  با متلب در تعامل باشند را فراهم می

امکاناتی نظیر فراخوانی روال از متلب )اتصال پویا(، فراخوانی 

عنوان یک موتور محاسباتی و خواندن و نوشتن به  متلب به

 است.  matهای  فایل

 

 ادامه دارد...

پژوهشی بسیج دانشجویی -گاهنامه علمی

 دانشگاه سمنان

 7931آبان  -شماره دوم 

 بسیج

 دانشجویی

 دانشگاه سمنان



 

 ای خدا ، من باید از نظر علم از همه برتر باشم

تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند. باید به آن سنگدالنی که علم را بهانه کرده و به 

فروشند، ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد. باید همه آن تیره دالن  دیگران فخر می

مغرور و متکبر را به زانو در آورم، آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم. ای 

خواهم در راه تو به کار اندازم و تو  خواهم ، چیزهایی است که فقط می خدای بزرگ آنها که از تو می

خواهم مرا توفیق دهی که کارهایم ثمر بخش شود  ام. از تو می خوب میدانی که استعداد آنرا داشته

  و در مقابل خسان سر افکنده نشوم.

شهید دکتر مصطفی چمران           

 

 

 

 پژوهشی کاوش-نشریه علمی

 ۱۱۸۹آبان  - 2شماره 

 مدیر مسئول و سردبیر: کیانوش رشنو 

 هیئت تحریریه:

 سید حسن جهان تاب و کیانوش رشنو

 طراح و صفحه آرا: کیانوش رشنو و محمدمهدی رواجی

 صاحب امتیاز: بسیج دانشجویی دانشگاه سمنان

با تشکر از: مهدی عندلیب، محمدعلی شکرچی، علیرضا خدایی، حمیدرضا توفیقی زاده و 

 محمدمهدی رواجی

 

 

محیط کاربرپسند و جذاب در کنار کتابخانه قوی 

بینی رفتار مواد مهندسی )از قبیل فلزات،  پیش

ها، مصالح عمرانی  ها، مواد پلیمری، کامپوزیت الستیک

های فنری، سنگ و  شده، فوم های تقویت مثل بتن

افزاری کارآمد و مورد توجه  خاک( از آباکوس نرم

افزار در سال  محققین ساخته است. اولین نسخه از نرم

بصورت رسمی به  HKS میالدی توسط شرکت ۱۸۹۹

بازار عرضه شد و هر سال با بهبودهای فراوان و دقت 

نظر کارشناسان مورد بازبینی قرار گرفته و ارائه 

های متعدد آن به شکل منظم با استقبال  نسخه

 .محققین و صنعتگران روبرو شده است

افزار آباکوس در چه زمینه هایی  طیف کاربرد نرم

 !است؟

افزار آباکوس به شکل گسترده در صنایع  نرم

سازی، هوافضا و ساخت تجهیزات صنعتی مورد  اتومبیل

افزارهای  گیرد. این محصول، با سایر نرم استفاده قرار می

 علمی و طراحی سازگار بوده و از زبان متن باز پایتون

(Python) نویسی بهره می برد. به همین  برای برنامه

ای در ایجاد تغییرات در مدل ماده  دلیل توانایی گسترده

دهد. همچنین این  و بارگذاری دلخواه را به کاربر می

های فیزیکی  افزار مجموعه بسیار مناسبی از قابلیت نرم

های  در دنیای واقعی نظیر پیزوالکتریک، محیط

های متخلخل را فراهم آورده است.  آکوستیک، محیط

در ابتدا با  ABAQUS افزار جالب است بدانید که نرم

هدف بررسی رفتار فیزیکی غیرخطی مواد ارائه گردید و 

افزار کنونی در تحلیل بازه  نتیجه آن قابلیت باالی نرم

گسترده از مواد با رفتار غیرخطی )مانند االستومرها یا 

 .ها( است شبه الستیک



 

 سخن سردبیر

  

 

 مقام معظم رهبری:

 کشوری که دستش از علم تهی است، نمی تواند توقع عزت داشته باشد.

 

با استعانت از درگاه با عظمت ایزد منان و یاری حضرت ولی عصر)عج( در این شماره از نشریه کاوش برآن شدیم تا 

مقدمه ای کوتاه درباره برخی نرم افزارهای مورد استفاده در صنعت و مهندسی را برای شما دانشجویان عزیز ارائهه 

دهیم و به هر میزان که مقدور است باب آشنایی را در این زمینه بگشاییم. با توجه به این که نرم افزارهای مهورد 

ی نرم افزارها در یک شماره از نشریه با توجه به محدودیت ههای   استفاده متعدد، متنوع و گسترده اند معرفی همه

های دیگری   موجود امکان پذیر نیست؛ به امید خدای متعال در شماره های بعدی از این نشریه به معرفی نرم افزار

 در زمینه خواهیم پرداخت.

همچنین در راستای ارائه خدمات به شما دانشجویان عزیز بسیج دانشجویی در زمینه ارائه جزوات، کهتهاب ههای 

درسی و غیر درسی و فیلم های آموزشی درسی و نرم افزار، مجموعه ای را فراهم آورده که جهت استفاده از ایهن 

 به دفتر بسیج واقع در دانشکده مکانیک مراجعه نمایید. ۱۱:۱۱الی  ۸مجموعه می توانید در سه شنبه هر هفته از 

 

پژوهشی دعوت می شود با مراجعه به پایگاه های -در این راستا از تمام دانشجویان عالقه مند به فعالیت های علمی

 دانشکده مربوطه مراتب عالقه مندی خود را اعالم کنند.

 

  

زبان  در abacus افزار از لغت اسم و نشان این نرم 

این  .است شدهگرفته چرتکه به معنای انگلیسی

داسو  افزار محصول شرکت فرانسوی نرم

آباکوس مجموعه ای بسیار توانمند  .باشد می سیستمز

سازی است که بر پایه روش اجزاء  های مدل از برنامه

محدود شکل گرفته است و توانایی حل طیف 

ای از مسائل علمی و صنعتی، از مسائل ساده و  گسترده

سازی  دارای تحلیل خطی تا مباحث پیچیده مدل

باشد. آباکوس قابلیت حل مسایل از  غیرخطی را دارا می

یک تحلیل خطی ساده تا پیچیده ترین مدلسازی غیر 

افزار دارای مجموعه  باشد. این نرم خطی را دارا می

باشد که هر نوع  ای می های بسیار گستردهالمان

ها مدل کرد.  توان توسط این المان ای را می هندسه

های رفتاری بسیار زیادی است که  همچنین دارای مدل

سازی انواع مواد با خواص و رفتار گوناگون   در مدل

ها، بتن  ها، پلیمرها، کامپوزیت نظیر فلزات، الستیک

مسلح، فومهای فنری و نیز شکننده و همچنین 

مصالحی ژئوتکنیکی نظیر خاک و سنگ، قابلیت باالیی 

سازد. نظر به اینکه آباکوس یک ابزار  را ممکن می

باشد، استفاده از آن  مدلسازی عمومی و گسترده می

)یعنی  مکانیک جامدات تنها محدود به تحلیل مسائل

شود. با استفاده از این  کرنش( نمی -مسئله تنش 

توان مسایل مختلفی نظیر انتقال حرارت،  افزار می نرم

انتقال جرم، تحلیل حرارتی اجزاء الکتریکی، اکوستیک، 

 .تراوش و پیزو الکتریک را مورد مطالعه قرار داد

Abaqus 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D9%88_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AA


 

CATIA 

  

  تاریخچه نرم افزار کتیا:

در فرانسهه  Dassault شرکتی با نام ۱۸9۸در سال 

برای نقشه کشی دوبُعدی و  CATIدستگاهی بنام 

ماشینکاری با کمک کامپیوتر پایه گذاری نمود و در 

این محصول به محهیهط سهه بُهعهدی  ۱۸۹1سال 

گسترش پیدا کرد و در آن زمان بها انهجهام پهروژ  

ساخت مدل تونل باد برای یک شرکت هواپیماسازی 

 ۱ماه زمان نیاز داشت ، در طهی  9که بطور معمول 

هفته به نتیجه رساند. با این عمل تحولی در دنیهای 

 ۱۸۹۱طراحی، ساخت و تولید ایجاد کرد.در سهال 

تبدیهل شهد. در  CATIAبطور عمومی نام آن به 

شرکت داسو سیستمر بهرای کهاربهران  ۱۸۸۹سال 

را با قیمهتهی  Solid Worksسطح پائین نرم افزار 

شهرکهت  ۱۸۸۸پائین تر به بازار عرضه کرد. در سال 

با قابلهیهتهی کهامهال  CATIA V5داسو سیستمز 

را بهه بهازار  CATIA V4گسترده تر نسبت به 

آن بحدی پر قدرت بهود  1جهانی ارائه کرد. نگارش 

که حتی کاربران نگارش های قبل را متحیّر ساخهت. 

را حفظ کهرده  ۱نه تنها امکانات گسترد   1نگارش 

 ۱بود بلکه اصلی ترین مشکلی که کاربران نگهارش 

داشتند، یعنی کاربری سخت آن را نیز برطرف کرده 

 بود.

 درباره نرم افزار:

و  CADافزار در زمینه  ترین نرم توان کتیا را قوی می

CAM   دانست و در زمینهCAE افزار بها  ، این نرم

گردد.  افزار آباکوس کامل می افزار مکمل خود نرم نرم

های آنالیزی جههان  ترین پروژه به نحوی حل پیچیده

باشد. الهبهتهه در  افزار انجام پذیر می نیز در این نرم

به بعد شرکت داسالت سهیهسهتهم  2۱۱۱های  سال

افزار را بها نهام  نسخه جدید در قالب شبکه این نرم

۱DEXPERIENCE   9در آپدیت کتیها ورژن 

های شگرفی علهی  روانه بازار کرده است که از قابلیت

تهوان  افزار می الخصوص توانایی کار در شبکه این نرم

 نام برد.

 افزار: های نرم ویژگی

. رابط گرافیکی قوی در نورپردازی در هر لحظه و ۱

به طور پیوستهه و دوران نهقهشهه بهدون دوران 

  

 های آن نوشته

کارگیری دستورات بعد از اجرای هر  . هوشمندی در به2

 شود. دستور، دستورات زیر مجموعه آن فعال می

. مراحل ایجاد ترسیم به شکل نمودار درختهی قهابهل ۱

توان مراجعه کرد و تغییهرات  مشاهده و به هر مرحله می

 مورد نظر را به آن بخش اعمال نمود.

افزار کتیا توانایی ترسیم و تهحهلهیهل در اکهثهر  . نرم۱

های فنی مانند: مکانیک، عمران، تأسیسات، بهر   گرایش

 صنعتی، الکترونیک، و... را دارد.

. نگهداری تاریخچه تغییرات ایجاد شده بر روی مهدل: 1

افهزار بهتهوان  شود که در این نهرم این ویژگی سبب می

عملیات را به قبل برگرداند یا عملیاتی را حذف یا بی اثر 

 کرد.

. مدل سازی سطوح: این قسمت عهالوه بهر سهاخهت 9

سازی روی ابر نقاط و  سطوح پیچیده قابلیت انجام مدل

 های حاصل از اسکن سه بعدی را نیز دارا است. فایل

کاری: پس از ساخت مدل بهه کهمهک  . محیط ماشین۹

تهوان  کاری به راحهتهی مهی های محیط ماشین قابلیت

کاری مورد نیاز برای تهیه قطعهه مهدل  عملیات ماشین

شده از روی قطعه خام را تعریف کرده و هر مرحهلهه از 

کاری را به صورت متحرک )انیمیشن( مشهاههده  ماشین

 کنید.

های این  . محیط تحلیل المان محدود: به کمک قابلیت۹

های مونتاژی سهاخهتهه  توانید قطعات و مدل محیط می

افزار را تحلیل کرده و مواردی مهانهنهد  شده در این نرم

 ها بدست آورد. تغییر شکل، توزیع تنش و... را در آن

 تفاوت نرم افزار کتیا با سالیدورک چیست؟

بیشتهر در  Solidworksبا  CATIAتفاوت نرم افزار 

قابلیت هاست. هر دوی این نرم افزار ها بهرای شهرکهت 

دسو سیستم فرانسه می باشند. هدف اصلی این شرکهت 

برای ارائه دو محصول با قابلیت های مشابه برای بدست 

آوردن سهم بیشتر در بازار نرم افزار های مدلیهنهگ در 

جهان می باشد. اولین محصول نرم افزاری شرکت دسهو 

نرم افزار کتیا می باشد این نرم افزار به دلیل قهابهلهیهت 

های گسترده به عنوان یکی از گران قیمت تهریهن نهرم 

افزارهای جهان محسوب می شود که بیشتر شرکت های 

بزرگ برای یکپارچگی کاری خود در زمینه طراحی در 

حال حاضر از کتیا به عنوان نرم افزار اصلی استفاده مهی 

 Boeing،AIRBUS ،BMWکنند مثل شرکتهای 

نرم افزار سالیدورکس برخالف نرم افزار کتیا یهک نهرم 

افزار جامع مهندسی محسوب نمهی شهود و پهس از 

خریداری باید بخش های مختلف مثل آنالیز، مهندسهی 

بهه  Pluginsمعکوس، ماشین کاری و ... آن را بصورت 

شکل جداگانه نصب نمود که به عنوان مثال در زمیهنهه 

مهخهصهوص، بهاز  Pluginماشین کاری پس از نصب 

قابلیت و قدرت کتیا از لحاط ماشین کاری قوی تهر از 

 سالیدورکس می باشد.


