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 نرم افزارهای عمومی •
 نرم افزارهای مدلسازی•
 نرم افزار برنامه نویسی•
 (سازه –( سیاالت)هیدرودینامیک )نرم افزارهای تحلیلی •
 نرم افزارهای تخصصی در صنایع دریایی•

  ،انتخاب زمینه تخصصی نرم افزار براساس عالقه
 آینده تحصیلی و شغلی

توجه به دروس پیشنیاز 
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 CAD(computer-aided design)افزارهای طراحی نرم 

 .نه تحلیلی؛ (Drawing) استمنظور از این طراحی صرفا مدلسازی و نقشه کشی 

   CAE(computer-aided engineering)نرم افزارهای تحلیلی و مهندسی 

   CAM(computer-aided Manufacturing)نرم افزارهای ساخت و تولید 

 بندی کلی نرم افزارهای مهندسیدسته  



 نرم افزارهای مدلسازی
 آقای مهندس لطفی



 نقشه کشینرم افزاررهای  -۲ 
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 (CAD)نرم افزارهای پرکاربرد در طراحی 
•AutoCAD 

•SOLIDWORKS 

•CATIA 

•Rhino 

 

 

 

 

•TRIBON (مختص کشتی سازی) 
َ(Aveva Marine) 
 



 AutoCADنرم افزار  
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 ویژگی های اصلی
 محیط طراحی کامل•
 قدرتمند در طراحی دو بعدی•
 کاربرد فراوان در صنعت•

اتوکد با وجود اینکه سه بعدی هم دارد بیشتر  •
کاربردش برای نقشه کشی هست و تقریبا در همه  

 شود میجا برای نقشه کشی از اتوکد استفاده 
 



 AutoCADنرم افزار  
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 :انواع نقشه هایی که با اتوکد معموال انجام میشوند
 General Arrangementنقشه های •

 (HVAC , P&ID)نقشه های تاسیساتی •

 (؛ نصب الکتریکال یا کابل کشیCNCنقشه های برش یا )  نقشه های کارگاهی•
 نقشه های نصب و ساخت•
  
 



 SolidWorksنرم افزار  
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 ویژگی های اصلی

 user friendlyمحیط روان و •

 طراحی سه بعدی قوی•

 طراحی بدنه، طراحی تقویتی ها، طراحی قطعات، و حتی تاسیسات و الکتریکال 

 (هم برای سازه و هم برای هیدرو) خروجی بسیار مناسب برای نرم افزارهای تحلیلی  

 ...و  IGES, STP, X_T: خروجی های مناسب در فایل های 

 .  شود میبیشتر از اتوکد استفاده بعدی  دو نقشه های برایمحیط نقشه کشی دو بعدی و صنعتی هم دارد؛ ولی در صنعت •

 استانداردنقشه های ماشین کاری، نقشه های عمومی : خروجی های دوبعدی 



 SolidWorksنرم افزار  
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 CATIAنرم افزار  
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 ویژگی های اصلی

به عنوان  ( امکان مدلسازی با ابزار درختی برای پارت بندی بخش های مختلف کشتی)محیط های جامع و پر از آپشن •
 :مثال

 طراحی بدنه  

 بخش بندی بدنه و پارتها 

 طراحی تقویتی ها 

 طراحی سیستم تاسیسات 

 . . .  الکتریکال و  

 قدرت باال در استفاده در صنعت هم در دوبعدی و هم سه بعدی•

 :بعدی 2برخی خروجی های نرم افزار بصورت نقشه  

 (shell expansion)ورق گسترده نقشه  

 Nestingبرشکاری و نقشه  

 ...و مختلفهای صنعتی با نماهای نقشه  



 CATIAنرم افزار  
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 Rhinoنرم افزار  
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 ویژگی های اصلی

قابلیت طراحی دوبعدی و سه بعدی با ابزارهای •
 مناسب

 مشاهده سه نما همزمان با نمایش سه بعدی •

 (1GBزیر  6ورژن )حجم بسیار کمتر•

 ابزارهای مدلسازی متعدد  •
 مدلسازی سطوح 
 مدلسازی حجم 
 طراحی دوبعدی 

 پیچیده IGESقابلیت اصالح فایل های •

 



 سایر نرم افزارها 
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 (مختص کشتی سازی) TRIBONنرم افزار 

کلیه اجزا اعم از . را همچون فضای مجازی جهت مدل سازی اجزای مختلف کشتی فرض کرد TRIBONنرم افزار می توان 
 .  سازه، تجهیزات، قطعات الکترونیک و غیره با داشتن تمامی اطالعات فنی الزم در پایگاه اطالعاتی نرم افزار ذخیره می گردند

 پروژه بصورت همزمان بر روی چند رایانه و امکان دسترسی کاربران مختلف به مدل و طراحی موازیتعریف 

توسط  2004این نرم افزار از سال 
 و. شدخریداری  AVEVAشرکت 

 .داردنام  AVEVA MARINE اکنون



 TRIBONقابلیت های نرم افزار  
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 :طراحی اولیه

 

 خطوط بدنه•
 مدلسازی پوستة بیرونی شناور•
 ایجاد دیوارها و فضاها•
 تحلیل پایداری استاتیکی و دینامیکی•

 مدلسازی کلیة اجزای سازه ای• طراحی جزئیات
 الکتریکیمدلسازی کامل تجهیزات از قبیل سیستم های لوله کشی و •

استخراج 
نقشه های  

 کارگاهی

 Shop drawingنقشه های اجرایی •

 CNCنقشه های •

 Nestingنقشه های •

  Assemblyنقشه های نصب و سوارکردن•
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 جمع بندیجدول  
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مدت زمان  
 یادگیری

گستردگی  
 استفاده

کاربرد اکثریت   محیط کاربری
 افراد

دوبعدی و   کاربرپسند بسیار پر استفاده متوسط
صنعتی و  

همچنین بعضا 
 سه بعدی

AutoCAD 

عموما کاربرد سه   بسیار کاربرپسند پر استفاده کمتر
 بعدی دارد

SolidWorks 

محیط عمومی با   پر استفاده بیشتر
 آپشن های زیاد

هم دوبعدی و هم  
 سه بعدی

CATIA 

محیط کاربری  استفاده متوسط متوسط
 متوسط

هم دوبعدی و هم  
 سه بعدی

Rhino 

 .در این جدول آورده نشده چون عالوه بر طراحی قابلیت های مختص کشتی سازی را هم دارد TRIBONنرم افزار -
هم امکانات طراحی و ترسیم دارند اما چون کاربردهای مختلفی در  AutoShipو  Maxsurfنرم افزارهای -

 .نشده استصنعت کشتی سازی دارند،در جدول مقایسه دسته نرم افزارهای عمومی ترسیم و طراحی ذکر 



 نرم افزارهای تحلیلی
 آقای مهندس لطفی
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 دروس مرتبط با سازه

 استاتیک 

 مقاومت مصالح و طراحی اجزا

 تحلیل سازه

 ارتعاشات و دینامیک

 ساختمان کشتی

 مکانیک مواد مرکب

 (مکانیک شکست: )ارشد

(تئوری االستیسیته)  

(طراحی سازه کشتی)  

(اجزا محدود)  

 زمینه های تحلیل در سازه کشتی

تحت بارگزاری های مختلف تحلیل تنشانواع   

(برای استحکام محلی)تحلیل تنش  

 کمانش 

 خستگی و مکانیک شکست

 تحلیل ارتعاشات در مباحث مختلف

 ضربه و برخورد

 انفجار

 آنالیزهای کوپل سازه و سیال

...و   

 مقدمه(: مرتبط با سازه) CAEافزارهای تحلیلی نرم  



 (مرتبط با سازه) CAEافزارهای تحلیلی نرم  
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 چند نرم افزار معمول در این زمینه
•Ansys 

•Abaqus 
•MSC Marc  وMSC Nastran 
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 ساده تیر

 سطح آغازین
تعریف و تبدیل مسئله مکانیکی به مدل اجزای 

 محدود

 پیش پردازش
 تعیین نوع المان -1
 تعیین ثوابت هندسی -2
 تعیین خصوصیات مواد -3
 ساخت مدل هندسی یا اجزای محدود -4
 مش بندی مدل هندسی -5
 شرایط مرزی و بار -6

 مرحله حل
 انتخاب نوع تحلیل -1
 اعمال شرایط مرزی و اعمال بار -2
 انتخاب نوع حل گر و حل مسئله -3

 پس پردازش
 استخراج نتایج

 کشتی

Ship Meshing: DNVGL-CG-0127;2015;Finite 

element analysis;Sec.2.2 

Ship Boundary condition: DNVGL-CG-

0127;2015;Finite element analysis;Sec.2.2 

Ship Load application: DNVGL-CG-

0127;2015;Finite element analysis;Sec.3 

برای هندسه های غیر از کشتی که رول و آیین نامه ی خاصی ندارند میتوان 
به مقاالت مرتبط رجوع کرد و نوع مش بندی و شرایط مرزی و بارگذاری را 

 .از آنها استفاده کرد



 Ansys   نرم افزار 
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 Ansys (Analysis Systems )مخفف کلمات 
 .برای مدل سازی و تحلیل در آن استفاده می شود FEMاز دسته ابزارهای تحلیلی است که از روش اجزاء محدود 

   
 دسته بندی عمومی ماژول های انسیس

Structural Mechanicsتحلیل های سازه ای 

Fluid Dynamics تحلیل سیاالت    

Meshing مش بندی    

Electromagnetics 

Multiphysics چندفازی و چند ماده ای   

Explicit Dynamics 

Hydrodynamics – AQWA هیدرودینامیک 

Modeling 3D 



 Ansys   نرم افزار 

24 

Structural Mechanics 
انواع تحلیل های استاتیکی و شبه استاتیکی، دینامیکی، مودال،  .در این محیط تحلیل های سازه ای انجام می شوند

ازجمله ماژول هایی که در این محیط کاربرد دارند می توان به . در این بخش در دسترس هستند… طیفی، لرزه ای و 
 :موارد زیر اشاره کرد

    Static Structural: تحلیل استاتیکی و شبه استاتیکی 
 :Transient Structural     تحلیل دینامیکی 

    Linear Buckling:  خطیتحلیل کمانش  
    Modal: تحلیل مودال، استخراج شکل مودها و فرکانس های طبیعی 
    Random Vibration: تحلیل ارتعاشات تصادفی مانند زلزله 
    Response Spectrum: شبیه سازی طیف پاسخ 
    Harmonic Response: تحلیل هارمونیک 
    Rigid Dynamics: تحلیل سینتیک و سینماتیک 
    ACP: مدلسازی کامپوزیت 
     



 Ansys   افزارنرم  
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 Ansys   افزارنرم  
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 Ansys   افزارنرم  
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 Abaqus   افزارنرم  
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شکل گرفته است و توانایی حل  FEM برنامه  مدل سازی، تحلیل و شبیه سازی است که بر پایه روش اجزاء محدود
طیف گسترده ای از مسائل علمی و صنعتی، از مسائل ساده و دارای تحلیل خطی تا مباحث پیچیده مدل سازی  

 .غیرخطی را دارا می باشد

 :پنج محصول عمده در دل خود جای داده است ABAQUSنرم افزار اجزاء محدود 
 
Abaqus/Standard .شبیه سازی فرآیندهای استاتیکی و دینامیکی است که در آنها تنش بحرانی سیستم بسیار حائز اهمیت می باشد  

Abaqus/Explicit .برای شبیه سازی مسائل دینامیکی گذرا بسیار مناسب می باشد   

Abaqus/CAE or “Complete Abaqus Environment” 

Abaqus/CFD (Computational Fluid Dynamics) 
 Abaqus/Multiphysicsکوپل های مختلف مانند کوپل سازه و سیال 
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 ویژگی های نرم افزار آباکوس
 
 محیط کاربری بسیار زیبا و کاربرپسند     •
 محیط مدل سازی دوبعدی و سه بعدی بسیار پیشرفته و در عین حال قابل درک     •
 SOLIDWORKSو سالیدورکس CATiAارتباط جامع با نرم افزارهای طراحی تراز اول دنیا مثل کتیا      •

 کدهای حلگر قدرتمند و دقیق غیرخطی    •
 inp.فایل متنی ورودی  ،Pythonقابلیت توسعه به کمک اسکریپت های پایتون      •

 GUIقابلیت ایجاد     •

 FORTRANامکان کاربری زیربرنامه های زبان فرترن     •

 قابلیت تحلیل به روش پردازش موازی    •

 Abaqus   افزارنرم  
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Abaqus Ansys 

 کاربر پسند بودن محیط خوب کاربر پسندتر از انسیس

 مش بندی برای مش با کیفیت محیط جداگانه دارد مش بندی راحت درون خود حلگر

 کد نویسی و پارمتربک و طراحی پارامتریک APDLمحیط قابلیت استفاده از کدنویسی پایتون 

 تحلیل ترک و رشد ترک امکان تحلیل دارد توانایی ومدلهای بهتر از انسیس

 مسائل متغیر با زمان   این محیط را دارد بیشتر توصیه شده

قابلیت کوپل هم درون نرم افزار و هم 
 STAR با نرم افزارهای جدا مثل

CCM+  وFluent 

قابلیت کوپل درون خود نرم افزار با 
Fluent  وCFX 

 FSIمسائل 

 ارتباط با نرم افزارها جدا در طراحی SolidWorksقابلیت ارتباط با 

ABAQUS و یا ANSYS کدام یک خوب هستند؟ بتن همانند این میباشد که بپرسیم فوالد و یا 

یکی را انتخاب کنیم چون هر کدام نقاط ضعف و  آباکوس و انسیس سخت است که بین این دو نرم افزار
 .قدرتی دارند که نه به یک نرم افزار برتری میدهد و نه به یک نرم افزار برچسب بدتر بودن را میچسباند

پیشنهاد میشود که قابلیت های هر نرم افزار را ببینید و آگاهانه با توجه به مسئله ی خودتان یکی از این دو نرم 
 .افزار را انتخاب کنید

  (استاد دانشگاه ماساچوست)پروفسور پیرسون

 Ansysو Abaqus   مقایسه نرم افزار 

https://civilercity.com/%D8%A8%D8%AA%D9%86/


  MSC Nastranو  MSC Marcنرم افزارهای  
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 .هستند MSCنرم افزاری برپایه المان محدود که زیرمجموعه شرکت 
 . به کار برده میشود Abaqusو   Ansysکمتر از نرم افزارهای 

 :ویژگی های اصلی
 پر استفاده در مسائل کامپوزیتی

این ویژگی باعث شده مدلسازی در نرم افزار کمی سخت تر شود و ) تسلط دقیق بر تعریف مدل و شرایط حل
 .( خیلی کاربر پسند نیست

 ...(و  FSIسازه، سیال، آکوستیک، : مانند)دارای محیط های مختلف 
 ( 2GBکمتر از  2020ورژن ) MSC Marcحجم کم 



(هیدرودینامیکی )نرم افزارهای سیاالتی   

 آقای مهندس جبلی



 معرفی زیرشاخه هیدرومکانیک و پیشرانش کشتی   

 در شرایط مختلف فراساحلشناور و سازه  هیدرواستاتیکیتحلیل پایداری 

 فراساحل سازه هایشناور و  هیدرودینامیکیتحلیل 

 پیشرانشطراحی سیستم 

شناور در دریا   دینامیک 

 به شرایط محیطی فراساحلپاسخ شناور و سازه 

شناور دریامانی 

قابلیت مانور شناور 
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 ۲- CFD چیست؟ 

  پدیده هاییشامل جریان سیال، انتقال حرارت و  سیاالتی سیستم هایتحلیل : محاسباتی سیاالت دینامیک
 کامپیوتری شبیه سازیشیمیایی براساس  واکنش هاینظیر 

شناورهای آئرودینامیککشتی و  هیدرودینامیک WIG 

 موتورهایاحتراق در IC 

توربوماشینها 

 فراساحلی سازه هایبارهای محیطی روی 

اقیانوسها جریان های 
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 CFDتحلیل  نرم افزارهای -۳ 
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Star CCM Openfoam 

Ansys CFX 



 CFDتحلیل  نرم افزارهای -۳ 
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 CFDتحلیل  نرم افزارهای -۳ 
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 نرم افزارهای برنامه نویسی

 آقای مهندس جبلی



 کاربردی برنامه نویسیزبانهای -۴ 
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C++ Python 

MATLAB 

...و   

Fortran 



 کاربردی برنامه نویسیزبانهای -۴ 
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 جامع نرم افزارهای -۵ 
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Autoship Autoload 

Autostructure 

Autohydro 

Autopower 



 جامع نرم افزارهای -۵ 

 

 

 

.  یک نرم افزار جامع و کاربردی است که از چند زیر مجموعه تشکیل شده است نرم افزاراین 
 جنواطراحی شده است و دفتر مرکزی آن در  رینا رده بندیتحت نظر موسسه  نرم افزاراین 

 .ایتالیا قرار دارد
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 جامع نرم افزارهای -۵ 

 

 

 

Autoload 

کشتی، قرارگیری بار و کنترل مخازن باالست به ما  جانماییکه در  نرم افزاریک بخش از 
 .می دهدرا نشان  هیدرواستاتیکیو در هر مورد، تاثیر آن بر تعادل  می کندکمک 
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 جامع نرم افزارهای -۵ 

 

 

 

Autohydro 

این  . شناور است هیدرودینامیکیو  هیدرواستاتیکیو پایداری  هیدرواستاتیکیبرای انجام محاسبات  نرم افزاریک 
  گشتاورهایبار، حالت کشتی صدمه دیده،  جابه جاییپاسخ شناور را در کلیه شرایط مانند تغییر یا  نرم افزار

 .خارجی ناشی از نیروهای خارجی و قابلیت مانور شناور
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 جامع نرم افزارهای -۵ 

 

 

 

Autopower 

پارامترهای بدنه و تاثیرگذار در مقاومت و توان سیستم رانش شناور است و برای   بهینه سازیبرای  نرم افزاراین 
 .کاربرد دارد کاتاماران، پروازی و نیمه جابه جایی، جابه جایی شناورهای
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 جامع نرم افزارهای -۵ 

 

 

 

Autostructure 

 .داخل کشتی است سازه ایجامع برای طراحی  نرم افزاریک 
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 جامع نرم افزارهای -۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navcad 

است که محاسبات را دقیق و سریع   پیشرانشو سیستم  هیدرودینامیکی شبیه سازی نرم افزاریک 
این  . می کند پیش بینیشناور دریایی را  هیدرواستاتیکیو  هیدرودینامیکیو رفتار  می دهدانجام 

  اعتمادترینو مورد  دقیق تریناست و از  Hydrocompشرکت معتبر  الیسنستحت  نرم افزار
 .است ABS رده بندیتحت نظر موسسه  نرم افزاراین . مهندسی دریا است نرم افزارهای
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 جامع نرم افزارهای -۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navcad 
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 جامع نرم افزارهای -۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propcad 

برای طراحی پروانه کشتی است و کلیه پارامترهای موجود در طراحی پروانه را در  نرم افزاریک 
پروانه را بعالوه نمودارهای  سه بعدیو  دوبعدیهمچنین هندسه . می دهداختیار کاربر قرار 

 .می دهدمربوطه در اختیار کاربر قرار 

 

 

 

49 



 جامع نرم افزارهای -۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propcad 
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 جامع نرم افزارهای -۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxsurf 
  معتبرترین و دقیق ترین ،پرکاربردترین ،جامع ترین گفت می توان
  شرکت ساخت نرم افزار این .است دریا مهندسی حوزه در نرم افزار

 رده بندی موسسه 9 لیسانس تحت همزمان و انگلستان بنتلی معتبر
 .است معتبر و معروف

  سازه طراحی کشتی، بدنه بهینه طراحی می توان نرم افزار این کمک با
  در کشتی حرکت و پاسخ ها تخمین رانش، سیستم طراحی ساخت، و

  تحلیل ،هیدرواستاتیکی تحلیل مانور، قابلیت ،دریامانی دریا،
 .داد انجام را ...و هیدرودینامیکی
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 جامع نرم افزارهای -۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maxsurf 
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 جامع نرم افزارهای -۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansys AQWA 

و کشتی   فراساحلی سازه های دینامیکبه کمک آن  می توانبسیار کاربردی است و  نرم افزاراین 
باد منظم، : انواع شرایط محیطی مانند نرم افزاردر این . کرد پیش بینیرا در انواع شرایط محیطی 

بین چند  اندرکنشاستاندارد، جریان دریایی ثابت،  طیف هایطیف باد، موج منظم، موج نامنظم، 
 .هستند شبیه سازیقابل ... و سکو، برخورد کشتی با مهاربندیسازه، سیستم 
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 جامع نرم افزارهای -۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansys AQWA 
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 جامع نرم افزارهای -۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansys AQWA 

 

 

 

55 



 نرم افزارهای مخصوص تحلیل سازه های دریایی



SACS - Design & Analysis Software for Offshore Structures 



SACS - Design & Analysis Software for Offshore Structures 

 Inplace Analysis 

• Wave Load 

• Wind Load 

• And other load conditions 

Earthquake Analysis 

• Spectral  

• Time History 



SACS - Design & Analysis Software for Offshore Structures 

 
Analysis during Fabrication 

Loadout Analysis 

• Bent Roll Up construction 

•  Sling force calculations 

پارس جنوبی 11بارگیری جکت فاز   

ساخت  
جکت های   

 پارس جنوبی



SACS - Design & Analysis Software for Offshore Structures 

 
Transportation Analysis (Tug Bollard Pull Justification) 

• Tow Analysis 

• Static Analysis with Non 

Linear Gap Elements  

• Sea fastener Design 

Sea fastening 

Platform & Vessel Stability 
• Intact and damage stability of any floating structure or vessel 

Platform & Vessel Motions 
• Motions prediction of platforms and vessels 



SACS - Design & Analysis Software for Offshore Structures 

 
Platform & Vessel Stability 
• Intact and damage stability of any floating structure or vessel 

Platform & Vessel Motions 
• Motions prediction of platforms and vessels 



SACS - Design & Analysis Software for Offshore Structures 

 
Launch (Time History Analysis) 

Flotation and Upending Analysis 



SACS - Design & Analysis Software for Offshore Structures 

 
Lift Analysis 



SACS - Design & Analysis Software for Offshore Structures 

 
Pile-Soil Interaction (PSI) Analysis 



SACS - Design & Analysis Software for Offshore Structures 

 
• Ship Impact Analysis 

• Nonlinear Dropped Object Analysis 

• Nonlinear Dynamic Blast Analysis 

• And …. 

 



MOSES 
 

 



MOSES 
 

 

Key features and capabilities: 

 

• Hydrostatic and Longitudinal Strength 
Basic Stability -  Free Surface Correction - Stability Check and KG Allow - Longitudinal Strength 

 

• Dynamic Flooding 

 

• Motion Analysis 

 

• Connectors  
Sling Assemblies – modeling fender – basic mooring – CALM mooring – side lift 

 



MOSES 

 

 

Launch - Flotation and Upending Analysis – Lift Analysis 



MOSES 
 

 

Mooring Analysis 



MOSES 
 

 

Multibody Analysis 



 نرم افزارهای تحلیل و نصب خطوط لوله دریایی
 

A
u

to
p

ip
e 

Mechanical Design 
of pipeline to 
extract geometrical 
and mechanical 
properties of pipes. 

O
ff

p
ip

e
 

Extract specifications 
of installation in 
accordance with 
related codes & 
standards and Vessel 
Capabilities O

rc
a
fl

ex
 

Extract specifications of 
installation in 
accordance with related 
codes & standards and 
Vessel Capabilities 
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