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 شرح مختصر مسئله: 

 متشکل از سیستم  ینا. یریددر نظر بگ را نشان داده شده در شکل  سیستم دو درجه آزادی
فرکانسهای طبیعی و شکل   به دست آوردن ،هدف دو دیسک متمرکز و دو فنر پیچشی است. 

. در این سیستم، سختی فنرهای باشدیم [1] مرجع یجبا نتا یسهو مقامودهای متناظر آنها 
 2و  1هستند. همچنین ممان اینرسی قطبی دیسک های  N.m/rad 15پیچشی یکسان و برابر 

 می باشند. kg.m 22.2و  kg.m 24.4مشخص شده اند به ترتیب  2Jو  1Jکه با 

 

 : سیستم دو درجه آزادی شامل دو دیسک و دو فنر پیچشی 1شکل 

 ن درسیمطالعه اانتظار ما از شما بعد از 

 تعریف گشتاور اینرسی دیسک متمرکز  -1
 تعریف فنر پیچشی  -2
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 مدلسازي مسئله: 

 : Stepتعريف 

از نوع  Step( یک Create Step) رفته و با استفاده از آیکون  Stepماژول مستقيما به 
Linear perturbation  وFrequency با توجه به اينكه سيستم حاضر داراي دو  نمایید.  ایجاد

نیز   2مي باشد، لذا در پنجره باز شده كه در شكل  xدرجه آزادي از نوع چرخش حول محور 
 عدد وارد کنید.  2نشان داده شده است تعداد مقادير ويژه درخواستی را 

 
 مقدار ویژه در تحلیل ارتعاشاتی 2: درخواست 2شکل 

 جرم هاي متمركز و نقاط انتهايي فنرها: ايجاد نقاط مربوط به 

. ( كليك کنیدCreate Reference Point) شويد. روي آيكون  Interactionماژول وارد 
  3انتهايي فنرها، باید مشاهده می کنید، براي تعريف دیسکها و نقاط   1شكل همانگونه كه در 

در قسمت اعالن  (2,0,0)و  (1,0,0)، (0,0,0)نقطه ايجاد شود. لذا با وارد کردن سه مختصات 
ایجاد کنید. به  RP-3و  RP-1 ،RP-2های  با نام Reference pointسه  Enterو فشردن كليد 

.  ( کلیک کنیدAuto-Fit View) ، روي آيكون viewportمنظور قرارگیری کامل اين نقاط در 
 اين نقاط را در كنار هم نشان مي دهد.  3شكل 
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 ايجاد شده براي تعريف جرم ها و نقاط انتهايي فنرها: سه نقطه 3شكل 

 ايجاد فنرهاي پيچشي: 
 Connectبرای تعريف فنرهاي پيچشي، از نوار منو مسیر زیر را دنبال کرده و فنرهایی از نوع 

two points  .ایجاد کنید 
Special > Springs/Dashpots > Create 

  N.m/rad 15برابر یکسان و  2kو  1k همانطور که در صورت سوال بیان شد سختي فنرهاي
را   RP-3و  RP-2و بعد از آن نقاط  RP-2و  RP-1ابتدا نقاط . بنابراین برای ایجاد فنرها، است

 Editدر قسمت اعالن کلیک کنید. با این کار پنجره  Doneانتخاب نموده و سپس روی دکمه 

Springs/Dashpots  برای تعریف سختی فنرهای پیچشی باز خواهد شد. نقاط انتخابی باید
را  Specify fixed direction، گزینه Axisباشد. در این پنجره از لیست بازشو  4بصورت شکل 

 نمایید. انتخاب

 
 پیچشی  برای تعریف فنرهای Specify fixed directionگزینه : انتخاب 4شکل 

ییراتی رخ خواهد داد.  در ساختار قسمت پایینی این پنجره تغ  ه،پس از انتخاب گزینه ذکر شد
قرار    4روی درجه آزادی شماره    5مانند شکل    را  هافنر   نقاط ابتدا و انتهای  آزادی مربوط به  درجه 
 نمایید.  کلیک OKو روی دکمه  وارد کرده 15مقدار ضریب سختی فنر را نیز   .دهید
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 X (UR1 )دی چرخش حول محور آزا: تعریف فنر پیچشی با درجه 5شکل 



  

 

 دوست گرامی 

 

امیدواریم با مطالعه و بکارگیری این بخش، نکات مهمی از فرایند شبیه سازی مسائل  

 در نرم افزار آباکوس را آموخته باشید. ارتعاشاتی

 

  ارتعاشاتبا مبحث    تنها   گرفته اید شما را  فرا  ارتعاشاتفراموش نکنیم، دانشی که در درس  

که این به هیچ وجه برای حل مسائل صنعتی و پروژه   آشنا کرده است. در مهندسی مکانیک 

 های پیچیده دانشگاهی کافی نیست. 

به روش اجزاء محدود و نرم افزار آباکوس،  این دانشاما خبر خوب این است که با تعمیم 

ه راحتی از پس مسائل  است، می توانید ب  در این حوزه که محبوبترین و مجهزترین ابزار 

 برآیید.  مذکور

 

 

هر گونه سوال یا ابهامی در این درس برای شما وجود داشت، می توانید در همین صفحه  اگر  

در بخش نظرات آن را مطرح نمایید. ما در اسرع وقت پاسخ گوی شما هستیم. همچنین برای  

 تماس بگیرید. 23تا  8نیز از ساعت  026-328 26 357این منظور می توانید با شماره 

 

 از اینکه این صفحه را تا اینجا دنبال کرده اید بسیار متشکریم. 

تحلیل مسائل   مطالب آن می توانید به محیطبا خرید این درس و دسترسی به تمام 

مسلط شده و مسائل دانشگاهی و صنعتی خود را در   در نرم افزار آباکوس اتیرتعاشا

 این حوزه به راحتی بررسی نمایید. 

این درس و کلیه دروس ارائه شده در  به منظور رضایت حداکثری شما دوست عزیز، 

 ماهه است. 6دارای ضمانت بازگشت وجه  NUMLAND.COMوب سایت  

در  ونمایید آن را مطالعه پس از خرید ماه  6یعنی شما بدون هیچ گونه نگرانی می توانید تا 

تمام و کمال و بدون هیچ سوال و پرداختی،  وجه    ،از محتوای خریداری شده  صورت عدم رضایت

 به حساب بانکی شما واریز خواهد شد.ساعت  48 مدت ظرفجوابی 

       در صورتی که عالقه مند به ادامه فراگیری این آموزش و نکات تکمیلی آن هستید؛ 

 خرید افزودن به سبد  کلیک نمایید. در همین صفحه  افزودن به سبد خرید    روی دکمه پس از ثبت نام، 




