
 

 نرم افزار آباکوس چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

 :معرفی و آشنایی با اباکوس

افزار بسيار دقيق تحقيقاتی با قابليت منحصر بفردش توانست به عنوان يک نرم نرم افزار اباکوس

 .و كاربردی در صنعت شناخته شود

و رقيب اصلی  باشدافزارهای مربوط به تحليل المان محدود میافزار از جمله نرماين نرم

 .باشدمی NASTRAN و ANSYS افزارهاینرم

های ، دارا بودن مدلimplicit و explicit های حلداشتن رويه نرم افزار اباکوس هایقابليت

 .باشدمی …سريع مدل و  رفتاری پيشرفته و متنوع برای مواد مختلف، امکان ايجاد

افزاری در مدلسازی مواد گوناگون و توانايی سفارشی كردن همچنين قابليت گسترده اين بسته نرم

 .افزار را افزايش داه استنويسی، كارايی و مقبوليت اين نرمی برنامهآن به وسيله

در نتيجه  حی شده،فتارهای فيزيکی غيرخطی طرابه منظور بررسی ر اباکوس نرم افزار در ابتدا

 .باشدهای مواد میی وسيعی از مدلافزاری در بر گيرنده بازهی نرماين بسته

توان به منحصر به فردی در زمينه فناوری، كيفيت و افزاری میهای اين بسته نرماز ديگر ويژگی

 .قابليت اطمينان، اشاره كرد

افزاری، مدلسازی و تحليل انجام پروژه نرم توان به طور كلی بهمی اباکوس نرم افزار از كاربردهای

های ارتعاشات، مدلسازی و تحليل تيرهای بتنی، آناليز و پوش اور سازه، مدلسازی و تحليل قاب

 .برد نام …ها و قطعات وهای بتنی و فوالدی، تحليل ديناميکی سازهخمشی، تحليل سازه
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ای در افزار بطور گستردهدر حل عددی موجب شده از اين نرم اباکوس نرم افزار دقت فراوان

 .صنعت خودروسازی، هوافضا و صنايع ساخت كاالهای صنعتی استفاده شود

 

 :تاریخچه نرم افزار اباکوس

ی دكترای خود را تحت عنوان مکانيک ، رسالهDavid Hibitt شخصی به نام ۱۹۷۲در سال 

 .ارائه كرد Brown ی روش اجزای محدود در دانشگاهمحاسباتی بر پايه

مشغول  MARK ها در شركت تحليل و پژوهشپس از آن كه مدت Hibitt دكتر ۱۹۷۷در سال 

 .گذاری كردرا پايه Abaqus نرم افزار بکار بود، اين شركت را ترک و

 شركتی را به نام Sorensen و Karlsson به همراه دو شريک خود Hibitt، ۱۹۷۸در سال 

HKS را منتشر كرد اباکوس تأسيس كردند كه اولين ويرايش. 

https://ostovarsazan.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3/


 

های ، توليد يک نرم افزار قوی با اهداف عمومی بود كه بسياری از زمينهHKS یهدف اوليه

 .ساختمهندسی نيازهای مشتريان را برآورده می

HKS هایهمواره در راستای افزودن قابليت Abaqus  به دنبال آن بود تا مهندسان را قادر

 .طمينان كامل حل كنندسازد مسائل مهم را برای شركت خود با ا

 اصلی اجزای محدود خود را تحت عنوان افزارنرم ،HKS ها، شركتپس از طی سال

Abaqus/Standard تکميل كرد. 

 .منتشر شد Explicit بر مبنای روش حل ديناميکی Abaqus/Explicit،۱۹۹۱در سال 

شده و پردازش تکميلپردازش و پسبرای انجام عمليات پيش Abaqus/CAE، ۱۹۹۹در سال 

 .به بازار عرضه شد

 :محصوالت شرکت اباکوس

 Abaqus/Standard 

توان گستره وسيعی از مسائل است كه با استفاده از آن می Abaqus محصول اصلی شركت

 .كرد تحليل را الکترونيک و حرارت انتقال استاتيکی، مسائل شامل خطی و غيرخطی

در صورتی كه با روش حل اجزای محدود آشنا هستيد، خوب است بدانيد كه اين محصول دستگاه 

 .كندبه صورت ضمنی تحليل میمعادالت حاكم را در هر نمو 

 رافسون –تواند ميزان نمو در هر شاخص را تعيين كند يا از روش نيوتن در اين روش، كاربر می

 .نمايد استفاده شده اصالح

 Abaqus/Explicit 
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ی انفجار، محصولی با اهداف ويژه است كه برای مدلسازی مسائل ديناميکی گذرا مانند ضربه

همچنين مسائل شبه استاتيکی يا مسائل غيرخطی كه در آن شرايط  آزمايش ضربه و مچالگی

 .دهی( مناسب استكند )مانند شکلتماس تغيير می

گيری صريح به همراه استفاده از ی قانون انتگرالاين محصول، دستگاه معادالت حاكم را بر پايه

 .كندماتريس جرم قطری المان تحليل می

افزار بر اساس در مسائل غيرخطی توسط كاربر ممکن نبوده و نرم ی نمودر اين روش تعيين اندازه

 .كندصورت اتوماتيک محاسبه میشرايط پايداری، ميزان نمو در هر مرحله را به

 Abaqus/CAE 

 .گنجانده شده است نرم افزار اباکوس یعنوان رابط گرافيکی كاربر در بستهبه

يک مدل هندسی را سريعاً و به سادگی ايجاد كند يا دهد كه اين محصول به كاربر اين امکان را می

 .افزار مدلسازی ديگر فراخوانی كنداز يک نرم

سازی و خواص مواد آن را تعيين توان مدل هندسی قطعه را گسستهبا استفاده از اين نرم افزار می

 .و شرايط مرزی و بار اعمالی را مشخص كرد

 Abaqus/CFD 

Abaqus/CFD تواند طيف وسيعی از باشد و میل ديناميکی سياالت میمحصولی برای تحلي

ای و آشفته، جريانات همرفتی حرارتی و تغيير فرم ناپذير شامل جريانات اليهمسائل سياالت تراكم

 .بندی را انجام دهدمش
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 :موارد استفاده از نرم افزار اباکوس

 های دریایی و مهندسیسازه 

روش المان محدود به عنوان يک ابزار محاسباتی به صورت گسترده در صنعت دريايی استفاده 

 .شودمی

ای در صنعت دريايی انفجار، آتش سوزی زلزله و حوادث طبيعی و غيرطبيعی ديگر خطرات عمده

 .روندبه شمار می

ها به ايمنی و بارهای شديد ناشی از اين حوادث مهندسان را بر آن داشته است كه در طراحی سازه

 .وزن آنها توجه خاصی شود

 

https://ostovarsazan.com/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d8%a7%da%a9%d9%88%d8%b3/


 

های دريايی مقاوم حی شده برای ايجاد سازههای طرابه طور معمول در انتخاب اصول طراحی روش

 .سوزی، انفجار و زلزله به صورت طراحی قطعی، احتمالی و مبتنی بر خطر استدر برابر آتش

های ساده و غيرخطی تحليل و های مقاوم استفاده از روشروش مورد استفاده در طراحی سازه

 .سازی المان محدود استمدل

ها، سازی سازهسازی از جمله مدلهای مدلرستی از تکنيکمدل المان محدود شامل شرح د

 .سوزی و زلزله استمصالح و بارهای انفجار، آتش

سوزی، انفجار و زلزله ها و ديوارهای مقاوم در برابر آتشبه منظور دستيابی به طراحی بهينه سازه

 :گيردموارد زير مورد مطالعه قرار می

 هاسوزی، انفجار، زلزله و بارگذاریبرابر آتش ها درتشريح و مطالعه طراحی سازه .۱

 بررسی رفتار مصالح برای طراحی برای بارهای با نرخ بارگذاری باال .۲

 تعيين رفتار ديناميکی ديوارها با استفاده از روش اجزا محدود غيرخطی .3

 نفت و گاز 

زند، ل را میوری در صنعتی كه در آن رقابت حرف اووری بيشتر و بهرهبرای به دست آوردن بهره

باشند كه ها میها و پروژههايی برای بهبود و بهينه كردن طرحهای نفت و گاز به دنبال راهشركت

های گيرد، لذا بهبود طراحی پلتفرمها را در بر میاز استخراج تا پردازش و تحويل هيدروكربن

رداختن به ها در برابر شرايط سخت محيط زيست و پدريايی جهت افزايش مقاومت سازه

 .های توليد در شرايط جغرافيايی مختلف امری ضروريستچالش
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های مختلف و بررسی سازی شرايط و سازهبرای رسيدن به اين هدف مهندسين با تکيه بر شبيه

های مختلف بر آنند تا تاثير ديناميک سياالت و رفتار حرارتی مختلف را در پروسه شرايط اندركنش

 .ش مورد ارزيابی قرار دهنداكتشاف، توليد و پرداز

 مهندسی دریا 

های برتر در زمينه صنعت با توجه به پيشرفت روز افزون ارتباطات لزوم استفاده از تکنولوژی

 .باشددريايی، مهندسی كشتی سازی، حمل و نقل و انتقال انرژی بسيار مهم می

های طراحی همچنان يکی وری و كاهش هزينهسازی در جهت بهبود بهرهاستفاده از فناوری شبيه

 .باشدهای آزمايش فيزيکی مهندسی در صنعت دريايی میها برای مقابله با چالشاز بهترين راه

های بسيار مهم مهندسين های دريايی از چالشها و سازهساخت مدل المان محدود از كشتی

 .امروز است دريايی

 حدود تا تواندمی …استفاده از مصالح كمتر و بهينه كردن فرآيند توليد نظير جوشکاری و 

 .بکاهد توليد هایهزينه از بسياری

سازی ابعاد و مصالح و طراحی با در های دريايی مختلف با بهينهطراحی مخازن و سازه .۱

 مر خستگینظر گرفتن دو فاكتور توزيع تنش مناسب در سازه و طول ع

ها در های فوالدی مورد استفاده به عنوان سخت كنندهسازی ضخامت و اندازه ورقبهينه .۲

 تمام كشتی

 سازی بدنه سازهكاهش طول جوش و هزينه ساخت از طريق بهينه .3

 سازی پارامترها استاتيکی و هيدروديناميکیبهبود عملکرد سيستم با بهينه .4

 سازی و زيردريايیكاربرد آنها در صنايع كشتی های كامپوزيتی و جهتسازی اليهبهينه .5
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 مهندسی عمران 

ترين مصالح و نيز مدلسازی ارائه طرحی دقيق و مهندسی جهت استفاده از بهترين طرح و بهينه

ها جهت افزايش ايمنی و طول عمر سازه و اندركنش موجود سازی سازهبارگذاری مختلف و مقاوم

 .توان بدان دست يافتالمان محدود می نرم افزار اباکوس ازدر سازه موارديست كه با استفاده 

ها های ساختمانی، خرپاهای ساختمان، دكل، برجتجزيه و تحليل ساختار دال بتنی، قاب .۱

های متشکل از سطوح های خاص با پوسته نازک و سازهو سوله و همچنين سازه

 هندسی مختلف

 های بتنی و فوالدی و بنايی مسلح و غيرمسلحتجزيه و تحليل سازه .۲

های ای و سقفها، آتريوم و نورگيرهای شيشهطراحی و تجزيه و تحليل تنش در سازه .3

 هاكامپوزيت و سايه بان

 بينی كمانش موضعی، ارزيابی خستگی و عيوب جوشتجزيه و تحليل برای پيش .4

 زه، ضربه، باد، برف، يخ، بار حرارتی و انفجارهای مختلف مانند زمين لربارگذاری .5

 ها و ميلگردهای تسليحتجزيه و تحليل تنش در اعضا كششی مانند كابل .6

  ABS و SRSS، NRL، CCQ هایای با استفاده از روشتجزيه و تحليل لرزه .۷

 تجزيه و تحليل خطی و غيرخطی گذرا، فركانس، پاسخ تصادفی با تحريک پايه .۸

های ها، ساختمانها، پارکهای موجود در فرودگاههای كاربردی از جمله سازهبرنامه .۹

 … ها وها و پاركينگعمومی و تجاری، رصدخانه

 مهندسی انفجار و کاهش خطر انفجار 

ها در مقابله با خطرات ناشی ها حفاظت از جان و مال انسانهای طراحی امروزی سازهيکی از الزمه

 .باشددفی يا عمدی میاز انفجار تصا
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جهت تحليل مسئله انفجار آگاهی در مورد نحوه پاسخ غيرخطی سازه در بارگذاری ديناميکی در 

 .بازه بسيار كوتاه حائز اهميت است

طراحی و اعتبار سازه در برابر بارهای انفجار برای جوامع امروزی به منظور حفاظت و ايمنی 

 .شهروندان آن مهم هستند

ها در برابر بارهای انفجاری با استفاده از تست كامل در سازی سازهدلسازی و بهينهاز آنجا كه م

باشد، لذا در حال حاضر استفاده از ابزارهای پيشرفته عددی مقياس آزمايشگاهی امری ناممکن می

 .تواند به خوبی جوابگوی مسائل باشدمانند روش اجزاء محدود می

ها به بار انفجار مورد توان برای توصيف پاسخ سازهمی چندين روش گوناگون المان محدود را

 :مطالعه قرار داد كه برخی از آنها عبارتند از

 های الگرانژيناستفاده از فرمول .۱

سازی الگرانژی سازی اوليه به روش اويلرين )برای تعيين بار( و در پی آن شبيهشبيه .۲

 )برای پاسخ سازه(

فاده از اويلرين و روش الگرانژی جهت برقراری روش تلفيقی كه تركيبی از مزايای است .3

 ارتباط كامل بين امواج انفجار و تغيير شکل سازه

 –سازی انفجار بايد به طور كامل همراه با استفاده از روش اويلرين در حالت كلی، همه شبيه

 .باشد الگرانژی

سازی اويلرين ه شبيهاما بايستی توجه داشت كه تغيير معادالت تحليل از حالت الگرانژی خالص ب

 .دهدمی افزايش توجهی قابل طور به را محاسباتی زمان الگرانژی –

 دینامیک سیاالت محاسباتی 
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توان با استفاده از ديناميک های مختلف را میبارهای انفجار و مسائل مربوط به تحليل آن در سازه

 .كرد تشريح المان محدود نرم افزار اباکوس و (CFD) سياالت محاسباتی

سازی فشارهای ناشی از انفجار بر سازی انتشار امواج انفجار در يک محيط، برای شبيهجهت شبيه

ها، برای سازی نشت از طريق دهانه به ساختمانهای غير معمول، برای شبيههای با شکلساختمان

انفجار هر كجا كه الزم باشد،  سازی در نزديکی ميدان اثرسازی انفجار داخلی و برای شبيهشبيه

 .های معمول مورد استفاده قرار گيردبه عنوان يک جايگزين برای روش FEM و CFD توانمی

 .شودافزار استفاده میهای مدلسازی و نرمحساس به تکنيک CFD بايد درک شود كه نتايج

تواند درست اولين رويکرد اصول كه شامل مدلسازی آشوب و احتراق مفصل می CFD هایبرنامه

های از منبع انفجار هستند، ساخته شده بر اساس سازیيا رويکرد نيمه تجربی كه در آن ساده

 .سازی و سرعت تجزيه و تحليل را استخدام كنندها از آزمون و راهنمايی، برای سادهداده

شود به ساده تجزيه و تحليل با استفاده از اوقات استفاده می گاهی Phenomological مدل

های مهم از انتشار انفجار همانند مدل عددی پديده انفجار انتخاب شده را به تصرف خود ويژگی

 .سازی، بيشتر از جزئيات مدل، بيشتر دقت بالقوه منجر شودبسياری از شبيه

 خودرو 

 :ها عبارتند ازمزايا اين گونه تحليل

 وآوری بیشترن .۱

 بهبود کیفیت .۲

 اتوماسیون فرایند .3
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 ترهای تولید کوتاهچرخه .4

 طراحی برای دوام بیشتر .5

 های فیزیکی ساخته شدهکاهش پیش نمونه .6

 هوافضا 

در صنايع هوافضا به صورت  FEM و المان محدود CFD استفاده از ديناميک سياالت محاسباتی

 .وسيعی گسترش يافته است

به عنوان يک ابزار  CFDباشد، های تونل باد میاسب برای آزمايشبه عنوان يک جايگزين من

 .قدرتمند و خالق برای طراحی كارآمد مهندسی شناخته شده است

شد اما با سازی كامل هواپيما میها وقت صرف ساخت مش برای شبيهدر گذشته، مهندسان ماه

نرم افزار  های رقابتی، هم اكنون با توجه بهتوجه به پيشرفت روز افزون تکنولوژی و بحث

توان سازی را فقط در چند روز میالمان محدود و ديناميک سياالت محاسباتی كل شبيه اباکوس

 ای به استفاده ازهای هوا و فضا به طور فزايندهد، به منظور دستيابی به اين چالش، شركتانجام دا

FEM و CFD اندروی آورده. 

 :مزایای نرم افزار اباکوس

 حل مسائل استاتيکی و ديناميکی 

 های دو بعدی و سه بعدیهای بزرگ در حالتمدل كردن تغيير شکل 

 ته، المانهای پيوسدارای مجموعه كاملی از المان Beam، Shell، ePlat و…  

 امکان مدل كردن تماس يا برخورد 
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 ،خاک، مواد پيزو فوم بتن كتابخانه پيشرفته مواد شامل جامدهای االستيک پالستيک ،

 …الکتريک و

 بندی و استحکام سطحبهبود كيفيت مش 

 بندی مش محلی و چگالیرابط كاربری پيشرفته برای كنترل درجه 

  حاوی مجموعه ابزارهای ويرايش هندسی است كه برای ايجاد اليه ميانی قطعات نازک و

 هاسازیمحکم جهت كارآمدتر كردن شبيه

 های شاخه اگزوز، يا فريمهای هندسی پيچيده و ساخت موتورهايی با چند ايجاد ويژگی

 های هوا فضاپنجره در سازه

 آناليز غيرخطی و تخمين ميزان تخريب اجزا يک سازه 

 سازی طراحی با در نظر گرفتن تحليل كمانش تحت فشاربهينه 

 های بدنه هواپيماآناليز توزيع ترک در پنل 

 هاتحليل پرچ 

 سازی سيستم غلتک توليد مقاطع فوالدی و آهنیشبيه 
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