
ABAQUS يک ابزار مدل سازی عمومی و گسترده است. با استفاده از اين نرم 

حرارتی  تحليل  جرم،  نفوذ  حرارت،  انتقال  نظير  مختلفی  توان مسائل  می  افزار 
کوستيک، مکانيک خاک و پيزو الکتريک را مورد مطالعه قرار داد. اجزای الکتريکی، آ

زمينه  نرم افزارهای کامپيوتری قدرتمند مهندسی در   ABAQUS FEAاز جمله 
تحليل به روش اجزاء محدود )FEM( در بازار است. اسم و نشان اين نرم افزار از 
لغت abacus در زبان انگليسی به معنای چرتکه گرفته شده  است. اين نرم افزار 

محصول شرکت فرانسوی داسو سيستمز می باشد.
آباکوس قابليت حل مسائل، از يک تحليل خطی ساده تا پيچيده ترين مدل سازی 
غير خطی را دارد. اين نرم افزار دارای مجموعه المان های بسيار گسترده ای است که 
هر نوع هندسه ای را می توان توسطشان مدل کرد. همچنين مدل های رفتاری 
بسيار زيادی دارد که در مدل سازی انواع مواد با خواص و رفتار گوناگون نظير فلزات، 
نيز شکننده و  پليمرها، کامپوزيت ها، بتن مسلح، فوم های فنری و  الستيک ها، 

همچنين مصالح ژئوتکنيکی نظير خاک و سنگ، بسيار مفيد است.
اختيار  در  که  بسيار گسترده ای  قابليت های  با وجود مجموعه  آباکوس  از  استفاده 
به  را می توان  پيچيده ترين مسائل  کار نسبتًا ساده ای است.  قرار می دهد،  کاربر 
آسانی مدل کرد. به عنوان مثال مسائل شامل بيش از يک جزء را می توان با 
ايجاد مدل هندسی هر جزء و سپس نسبت داده رفتار ماده مربوط به هر جزء و 

سپس مونتاژ اجزاء مختلف مدل کرد. در اغلب مدل سازی ها، حتی مدل های با 
درجه غير خطی باال، کاربر می بايست تنها داده های مهندسی نظير هندسه مسئله، 
رفتار ماده مربوط به آن، شرايط مرزی و بارگذاری آن مسئله را تعيين کند. آباکوس 
در يک تحليل غير خطی، به طور اتوماتيک ميزان نمو بار و رواداری های همگرایی را 
انتخاب و همچنين در طول تحليل مقادير آن ها را جهت دستيابی به يک جواب 
پارامترهای  کاربر مقادير  ندرت الزم است که  به  نتيجه  در  تعديل می کند.  صحيح 

کنترلی حل عددی مسئله را تعيين کند.
بخش های آباکوس

Abaqus/CAE که شامل محيطی برای طراحی و مدل سازی )پيش پردازش( و 

نمايش گرافيکی نتايج حاصل از تحليل است.

نرم افزار آباکوس شامل ۴ بخش است:
Abaqus/Standard که يک تحليل گر کلی بر مبنای روش اجزای محدود می باشد 

و از رويکرد انتگرال گيری ضمنی استفاده می کند.
Abaqus/Explicit که يک تحليل گر خاص اجزای محدود است و از رويکرد صريح 

برای انتگرال گيری استفاده می کند و برای حل سيستم های غيرخطی کاربرد دارد.
Abaqus/CFD که يک نرم افزار تحليل ديناميک سياالت است و از نسخه 6.0 به 

بعد به اين مجموعه نرم افزاری اضافه شد.
الکترومغناطيس  Abaqus/Electromagnetic که يک نرم افزار تحليل مسائل 

است.
برای  پايتون  باز  منبع  برنامه نويسی  زبان  از  نرم افزار  اين  همچنين 
اسکريپت نويسی  امکان  وجود  می کند.  پشتيبانی  نرم افزار  داخل  برنامه نويسی 
می کند. چندان  دو  را  آن  مدل سازی  قابليت های  نرم افزار،   داخل 

يکی از مهم ترين قابليت های نرم افزار آباکوس نسبت به ساير نرم افزارهای اجزای 
نرم افزار  کتابخانه های  و  امکانات  به  کردن  اضافه  و  تغيير  امکان  محدود موجود، 
است. قابليتی به نام »ساب روتين«  نويسی که ابزاری بسيار قدرتمند برای کاربران 
حرفه ای است. ساب روتين در واقع يک مجموعه کد است که توسط کاربر با استفاده 
از زبان برنامه نويسی فورترن برای کاربرد خاصی نوشته می شود. با استفاده از اين 
قابليت می توان مواردی نظير تعريف مدل های رفتاری جديد، انجام بارگذاری های 

خاص و... را انجام داد.
نرم افزار  اين  است،  مشخص  نرم افزار  برای  مذکور  کاربردهای  از  که  طور  همان 
بسيار  تحليل خواص مکانيکی قطعات(  برای  )در  پليمر  برای مهندسان  می تواند 

مفيد واقع شود.
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