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ABAQUS

• ABAQUS este alc tuit dintr-un set de programe de 
simulare de inginerie, bazate pe metoda 
elementului finit, care poate rezolva probleme
pornind de la analize relativ simple, liniare pana 
la simul ri numerice dintre cele mai complexe, 
neliniare

• ABAQUS con ine o bibliotec  extins de elemente 
finite care pot modela, orice geometrie



ABAQUS

• Acesta are o list extins de modele de comportare 
(de material) care pot simula comportamentul celor 
mai multe materiale utilizate in inginerie, s.a. 
materiale metalice, cauciuc, polimeri, compozite, 
beton armat, i spume rezistente, materiale
geotehnice, cum ar fi soluri i roci.



ABAQUS

• Conceput ca un instrument de simulare de uz 
general, ABAQUS poate fi folosit pentru a 
studia atât probleme structurale 
(tensiune/deforma ie) cat si probleme în
domenii diverse, precum transferul de c ldur ,
analiza termic  a componentelor circuitelor 
electrice (analize cuplate: termic-electric), acustica, 
mecanica solului i analize piezoelectrice. 



ABAQUS/CAE

• Interfa a intuitiva integreaz

– Modelarea,

– Analiza si gestionarea joburilor, 

– Vizualizarea rezultatelor



Etapele simulari numerice



Preprocesarea (ABAQUS / CAE)

• În aceast etap trebuie s  defini i modelul
problemei fizice i sa crea i un fi ier de intrare 
date ABAQUS.

• Modelul este creat de obicei pe cale grafica 
utilizând ABAQUS/CAE sau a unui alt preprocesor, 
de i fi ierul de intrare ABAQUS pentru o analiz
simpl  poate fi creat si direct folosind un editor de 
text.



Simulare (ABAQUS/Standard sau ABAQUS/Explicit)

• Simularea (rularea), în mod normal este un proces 
de fundal, este  etapa în care ABAQUS/Standard sau 
ABAQUS/Explicit rezolv , din punct de vedere 
numeric, problema definita în model.

• Rezultate dintr-o analiz  structurala, includ 
deplas ri i tensiuni (s.a.) ce sunt stocate în fi iere
binare gata pentru postprocesare.

• În func ie de complexitatea problemei analizate i
puterea computerului folosit, aceasta analiza poate 
dura de la câteva secunde la zile



Postprocesare (ABAQUS / CAE)

• Permite vizualizarea (evaluarea si validarea) 
rezultatelor ob inute in urma simul rii numerice

• Evaluarea se face în general interactiv folosind 
modulul de vizualizare de ABAQUS / CAE

• Modulul de vizualizare, care cite te de fi ier de 
ie ire - date binare, are o varietate de op iuni
pentru afi area rezultatelor





• Bara de titlu

• Bara de titlu indic  versiunea de
ABAQUS / CAE i numele bazei de 
date modelul actual.

• Bara de meniu

• Bara de meniu con ine toate 
meniurile disponibile; meniurile 
care ofer  acces la toate comenzile.
Meniuri diferite apar în bara de 
meniu în func ie de modul pe care
l-a i selectat din bara de context.



• Bara de instrumente

• Bara de instrumente ofer  acces 
rapid la comenzile care sunt, de 
asemenea,disponibile în meniuri.

• Bara de context

• ABAQUS / CAE este împ r it într-un
set de module, fiecare modul v
permite s  lucra i la un anumit
aspect al modelului dvs., lista de 
module în bara de context v
permite s v  deplasa între aceste
module.

• Elemente din bara de context sunt
în func ie de modul în care lucra i



• Meniul tree
• V  ofer o privire grafic  de 

ansamblu a modelului dvs. i
obiectele pe care le con ine, cum ar 
fi
– P r ile,
– Materiale,
– Pasul de analiza,
– Înc rc rile,
– Rezultatele.

• În plus, ofer  un instrument
convenabil, pentru deplasarea între 
module i pentru gestionarea
obiectelor.

• Dac  baza de date model con ine
mai mult de un singur model, pute i
utiliza acest meniu pentru a v
deplasa între modele.



• Modulul de rezultate

• V  ofer  o privire de ansamblu, 
grafic  a bazelor de date, de ie ire
(rezultate) i alte date specifice 
sesiunii de analiza

• Dac  ave i mai mult de o baz  de 
date de ie ire deschis  în sesiunea, 
pute i utiliza meniul pentru a v
deplasa între bazele de date de 
ie ire.

• Atunci când v  familiariza i cu acest
meniu, ve i g si pe care le pute i
efectua rapid cele mai multe dintre 
ac iunile din modulul de vizualizare 
care se g sesc în bara de meniu 
principal i caseta de instrumente.



• Zona instrumentelor de lucru

• Atunci când introduce i un modul, 
in aceasta zona se afi eaz
instrumentele care sunt utilizate in 
modulul respectiv.

• Setul de instrumente permite 
accesul rapid la multe dintre 
func iile modulului, care sunt de 
asemenea disponibile din bara de 
meniu.



• Zona de desenare

• Poate fi vazuta ca un ecran infinit 
pe care le posta i viewport(/urile)

• Viewport

• Viewport-urile sunt ferestre, în care 
ABAQUS / CAE afi eaz  modelul 
dumneavoastr



• Zona de afi aj

• Afi eaz  instruc iuni ce trebuie 
urmate de utilizator în timpul unei 
proceduri

• Zona de mesaje

• In aceasta zona ABAQUS / CAE 
imprim  informa ii de stare i
avertismente

• Pentru a redimensiona zona de 
mesaj, glisa i marginea de sus

• Zona de mesaje este afi ata în mod 
implicit, si folose te acela i spa iu
ocupat de interfa  liniei de 
comand .



• Interfa  linie de comand

• Ave i posibilitatea s  utiliza i
interfa  linie de comand  pentru 
comenzi de tip Python i s
evalueze expresii matematice 
folosind interpretorul Python in care 
este construit în ABAQUS / CAE. 

• Interfa a liniei de comand  este 
ascunsa în mod implicit, dar se 
folose te acela i spa iu ocupat de 
zona de mesaj. Face i clic în col ul
din stânga jos al ferestrei principale 
pentru a comuta din zona mesajul 
interfa  linie de comand .



Componentele din bara de meniu principala

• Când începe o sesiune comenzile 
enumerate mai jos apar pe bara de 
meniu principal.

• Fi ier
– s  crea i, deschide i, i salva 

baze de date model; baze de 
date;

– s  deschide i i închide i de 
fi iere ie ire cu rezultate,

– fi ierele de import i export;
– rula i scripturi; gestiona i

macrocomenzi,
– Imprima i date de ie ire ABAQUS 

/ CAE.



Componentele din bara de meniu principala

• Model
v  permite s  deschide i, copia i,
redenumi i, terge i modele în baza 
de date a fi ierului actual.

• Viewport
v  permite s  crea i sau manipula i
ferestre i adnot ri viewport.



Componentele din bara de meniu principala

• Vedere
v  permite s  manipula i,
personaliza i anumite op iuni legate 
de aspectul modelului dvs., 
performan a de control a afi ajului

• Plug-in-uri
v  permite s  accesa i plug-inuri
distribuite cu ABAQUS / CAE sau 
plug-in-uri pe care le-a i desc rcat
sau create.

• Ajutor
v  permite s  solicita i ajutor legat 
de context i s  c uta i sau s
r sfoi i documenta ia.



Bara de instrumente

• Barele de instrumente con in seturi 
convenabile de instrumente pentru 
gestionarea fi ierelor

• Elementele din bara de instrumente 
sunt comenzi rapide c tre func iile
care sunt de asemenea disponibile 
din bara de meniu principal.

• În mod implicit, ABAQUS / CAE 
afi eaz  toate barele de 
instrumente într-un rând sub bara 
de meniu principal. ABAQUS / CAE 
posibilitatea de a plasa unele bare 
de instrumente într-un al doilea 
rând, în func ie de rezolu ia
ecranului dvs. i de dimensiunea 
ferestrei principale. 



Barele de instrumente sunt prezentate în figura de 
mai jos:



Regiuni disponibile pentru plasarea barelor de 
instrumente



Componentele viewportului



• Crearea de par i individuale prin
definirea geometriei lor sau cu 
ajutorul unor schi e importate 
(*.dxf).



• Definirea materialelor i crearea
sec iunii, precum i atribuirea lor 
par ilor individuale



• Crearea si asamblarea par ilor
independente intr-un ansamblu



• Definirea tipului de pas de analiza



• Precizarea (si definirea) 
interac iunilor, cum ar fi contacte,
leg turi, între regiuni (par i) ale un
model (ansamblu)



• Definirea înc rc rilor si a
rezem rilor



• Crearea discretiz rii cu element finit



• Crearea si trimiterea spre rezolvare a 
unei analize precum si
monitorizarea ei



• Vizualizarea rezultatelor



• Crearea de schi e ( abloane) 2D





Analiza dinamica





Minneapolis I-35W Bridge Collapse



Minneapolis I-35W Bridge Collapse
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Minneapolis I-35W Bridge Collapse



Minneapolis I-35W Bridge Collapse



Minneapolis I-35W Bridge Collapse



Minneapolis I-35W Bridge Collapse



Minneapolis I-35W Bridge Collapse



Minneapolis I-35W Bridge Collapse



Minneapolis I-35W Bridge Collapse



Minneapolis I-35W Bridge 1963



Minneapolis I-35W Bridge 1977



Minneapolis I-35W Bridge 1977


