
 bit 64 ٍیٌذٍز اتاکَس ترای UMATطریقِ راُ اًذازی 

در اًتْا ًصة حتوا  ٍجَد دارد. ترًاهِ ًصة شَد. طریقِ ًصة در داخل فایل ًصة  1.11.1اتتذا ًرم افسار آتاکَس ٍرشى  .1

 از ایي کِ ًرم افسار اجرا هی شَد، اطویٌاى حاصل ًواییذ.

a.  اگر در هرحلِ ًصةlicensing  تعذ از کلیلکReread license file  ،عثارت پاییي شکل هشاّذُ در شکل اٍل

)شکل دٍم(  abaqus 6.10 product installerدر پٌجرُ ًصة  127.0.0.1@27011تِ جای ًَشتي  ،ًشذ

 .( جایگسیي ًواییذّواى ًام کاهپیَتر هی تاشذ this_host)را  this_host@127.0.0.1عثارت 

 

 

 

 select features toرا درقسوت Fullرا ًصة کٌیذ. در ٌّگام ًصة حتوا گسیٌِ  visual studio 2008سپس ًرم افسار  .2

install .اًتخاب ًواییذ 



 

 

 را ّن ًصة ًواییذ. Intel® Visual Fortran Composer XE 2011ًرم افسار  .3

 :تِ هسیر زیر هی رٍین UMAT ترای راُ اًذازی .4

C:\SIMULIA\Abaqus\Commands 

 را تثذیل txt.ایجاد ًوَدُ سپس  txt.)هی تَاًیذ یک فایل  قرار دّیذ varsدرست ًواییذ ٍ اسن فایل را  bat.اتتذا یک فایل 

 :را اًتخاب ًواییذ. ایي چٌذ خط را در ایي فایل تٌَیسیذ editکلیک ًوَدُ ٍ گسیٌِ -تر رٍی فایل راست ًواییذ(. bat. تِ

@echo off 

ifortvars.bat intel64 

vcvars32.bat 

 

 

 تِ آى اضافِ ًواییذ: زیر کلیک ًوَدُ ٍ خط زیر تِ صَرت شکل-راست abq6101سپس در ّیوي هسیر تر رٍی فایل 

call vars.bat 



 

 

 advanced systemرا اًتخاب ٍ تِ قسوت  propertiesکلیک ًوَدُ ٍ گسیٌِ -راست my computerدر اًتْا تر رٍی 

settings  ٌِترٍیذ. گسیenvironment variables  را اًتخاب ًوَدُ ٍ در قسوتsystem variable  تررٍیpath  کلیک

اگر هسیر ًصة ًرم افسار  ذ.کٌیاضافِ  variable valueرا اًتخاب ًواییذ. خط زیر را تِ اًتْای  edit ًوَدُ ٍ گسیٌِ

Visual  ٍFortant  در فایلC:\Program Files (x86) را تصحیح ًواییذ. زیر ٍجَد ًذارد هسیر 

;C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\bin;C:\Program Files 

(x86)\Intel\Composer XE 2011 SP1\bin 

 

 .ًَشتِ ّای زیر ًشاى دادُ هی شًَذ Commandرا اجرا ًواییذ در پٌجرُ  abaqusحاال اگر ًرم افسار 

Intel Parallel Studio XE 2011 SP1 

Copyright <C> 1985-2011 Intel Corporation. All rights reserved. 

Intel Composer XE 2011 Update 7 <package 258> 

Setting environment for using Microsoft Visual Studio 2008 Beta2 x64 tools. 

 

Abaqus License Manager …. 

  

ًرم افسار آتاکَس گسیٌِ  Jobرا تاز ًواییذ. در قسوت  Test Umat-Steel Trussآتاکَس ، فایل UMATترای اطویٌاى از درستی 

Job Manager  ٍ ُرا کلیک ًوَدSteel_Umat  راedit  ًواییذ. درGeneral  هسیر فایلSteel Umat.for  را ٍارد ًوَدُ ٍ ترٍری

ok .کلیک ًواییذ 



 

 Abaqus ،Visual  ٍFortant، ًرم افسارّای شذى حل کاهل صَرتوَدُ، در را اًتخاب ً submitگسیٌِ  Job Mangerدر پٌجرُ 

 تِ درستی لیٌک شذُ اًذ.
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