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 شرح مختصر مسئله: 

درجه   60با زاویه  m/s 30در مبدا مختصات قرار دارد. این پرتابه با سرعت اولیه  mپرتابه 
ها در دو راستای ها و سرعتجاییشود. هدف، به دست آوردن جابهنسبت به افق شلیک می 

x  وy  جرم پرتابه را می [1]و مقایسه آنها با نتایج مرجع( .1باشد kg  )فرض کنید 

 

 

 در صفحه دو بعدی m: پرتابه 1شکل 

 انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس

 ضای حل دو بعدیتعریف ف -1
 تعریف جرم نقطه ای -2
 تعریف جاذبه زمین -3
 تعریف سرعت اولیه  -4
 استخراج و رسم نمودارهای سرعت و جابجایی و نمودار مسیر حرکت پرتابه -5
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 سازی مسئله: مدل 
تغییر    projectileبه    Model-1قبل از شروع مدلسازی، نام مدل را بوسیله یکی از دو روش زیر از  

 دهید: 

 از نوار منو، مسیر زیر را اجرا کنید:  -1

Model > Rename > Model-1 

را  Renameکلیک راست کرده و گزینه  Model-1روی ، در درخت مدل 2مانند شکل  -2
 کنید.  انتخاب

 
 مدل از طریق درخت مدل  : تغییر نام2شکل 

کلیک کرده   (Create Part) . روی آیکون بصورت یک قطعه ایجاد می کنیم در اینجا ذره را 
 کامل کنید.  3و پنجره باز شده را مطابق شکل 
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 . کلیک کنید Continueدکمه روی 

 

 Point: ایجاد قطعه از نوع 3شکل 

را قبول کرده    (0,0)شده است، مختصات نشان داده  4در قسمت اعالن همانطور که در شکل 
 هید. صفحه کلید را فشار د Enterو دکمه 

 1نکته 

مدلسازی در دو بعد انتخاب شده است. با برای  2D Planar، گزینه Create Partدر پنجره 
به اینکه جسم مورد نظر بصورت یک نقطه است در نتیجه تفاوتی در انتخاب توجه 

Deformable    یاDiscrete rigid    وجود ندارد. گزینهApproximate size   اندازه صفحه ترسیم
نقطه است  را مشخص می کند و چون قطعه مورد نظر در اینجا فقط یک (Sketch)دوبعدی 

شود )برای رسم  می تواند هر مقداری در نظر گرفته Approximate sizeدر نتیجه گزینه 
 نیست(. صفحه ترسیم دوبعدینقطه نیازی به 
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 برای ایجاد نقطه (0,0): مختصات 4شکل 

 می شود.  ظاهر viewportدر  RPعالمت به این ترتیب قطعه ای با 
 : Assemblyوارد کردن قطعه به محیط 

( کلیک کنید. در پنجره باز Instance Part)  شده و روی آیکون    Assemblyوارد ماژول  
و  Dependentنیز نشان داده شده است، یکی از گزینه های  5شده که در شکل 

Independent  .را انتخاب نمایید 

 

و عدم وجود مش بندی در این مدل، ورود قطعه بصورت    2نکته  مطالب بیان شده در  با توجه به  
در مراحل اجرای کار ایجاد  هیچ تفاوتی Assemblyبه محیط  Partوابسته یا مستقل از محیط 

 کنید.  کلیک  OKنمی کند. روی دکمه 

 
 Assemblyشده به ماژول برای وارد کردن نقطه ایجاد  Create Instance: پنجره 5شکل 

 2نکته 

ی در هنگامی استفاده می شود که بخواهید مش بند Dependent (mesh on part)گزینه 
انجام شود و معموال زمانی استفاده می شود که از یک قطعه چند نمونه وارد ماژول   partتراز  

Assembly  کرده باشید. در این صورت، با مش بندی قطعه در ترازpart کل نمونه ها در ،
دارای مش خواهند شد. برعکس، زمانی که قرار است از یک قطعه فقط  Assemblyماژول 

 Independentداشته باشید بهتر است قطعه بصورت  Assemblyیک نمونه در ماژول 

(mesh on instance)  وارد شود که طبیعتاً مش بندی آن در ترازassembly   انجام خواهد
 آینده بیان می شود.  شد. مفهوم »تراز« در درسهای
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 تعریف تحلیل دینامیکی:

( کلیک Create Step)  شوید. روی آیکون    Stepماژول  برای تعریف تحلیل دینامیکی، وارد  
 کلیک کنید.  Continueکامل کنید. سپس روی دکمه  6کرده و پنجره باز شده را مطابق شکل 

 

 دینامیکی Stepبرای ایجاد  Dynamic, Implicitگزینه انتخاب : 6شکل 

 3نکته 

به صورت جرم متمرکز تعریف می شود، نیازی به   mبا توجه به اینکه در این مسئله، ذره 
 تعریف ماده و مش بندی نیست. 
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را نیز   Nlgeomثانیه وارد کنید. گزینه  8در پنجره باز شده، زمان حل مسئله را  7مانند شکل 
 قرار دهید.  Onدر حالت 

 

 دینامیکی : گزینه های انتخاب شده برای تعریف تحلیل 7شکل 

 4نکته 

در مسائل دینامیکی ای که پیچیدگی های ناشی از ماده، شرایط مرزی، شرایط تماس و ...  
)ضمنی( انتخاب شود زیرا این نوع روش حل،   Implicitاز نوع    solverوجود ندارد بهتر است  

)صریح(   explicitاز نوع    solverجوابهای بدون نویز را در اختیار شما قرار می دهد اما گاهاً در  
زیادی در جوابها مشاهده می شود. در نتیجه تمام مسائل این دوره توسط روش نویز 

Dynamic, Implicit  .حل خواهند شد 
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را   8شوید. در این برگه گزینه های مشخص شده در شکل  Incrementationسپس وارد برگه 
 کلیک کنید.  OKکامل کرده و روی دکمه  

 

 Incrementation: گزینه های مشخص شده در برگه 8شکل 

 5نکته 

انتخاب زمان حل در این مسئله دلخواه است اما باید به گونه ای انتخاب شود که پرتابه   -1
 پس از گذشتن از نقطه اوج، در مسیر فرود، پایینتر از سطح افقی محل پرتاب باشد.

د.  ، اثرات غیر خطی تغییر شکلها و جابجایی های بزرگ را در نظر می گیرNlgeomگزینه  -2
با توجه به اینکه در مسائل دینامیکی، جابجایی ها بزرگ هستند در نتیجه این گزینه 

 قرار گیرد تا نتایج درستی حاصل شود.   Onهمواره باید در حالت 
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 تعریف خروجی های جابجایی و سرعت:

را ترک کنیم می توانیم خروجی های حل مساله شامل جابجایی ها   Stepپیش از اینکه ماژول 
 هستیم.  Setرا از نرم افزار درخواست کنیم. بدین منظور نیازمند ایجاد  mو سرعتهای ذره 

 

 را از نوار منو اجرا کنید.  9ده شده در شکل ، مسیر نشان داRPاز نقطه  Setبرای ایجاد یک 

 6نکته 

، بدون نمو زمانی ثابتمعموالً در مسائلی که در این دوره با آنها سر و کار داریم، انتخاب    -1
مربوط به   Typeحل خواهد کرد در نتیجه همواره در قسمت  هیچگونه مشکلی مسئله را

Incrementation  گزینه ،Fixed .را انتخاب می کنیم 

تحلیل نیز دلخواه است اما باید به اندازه ای کوچک انتخاب   (Increment size)نمو زمانی    -2
شود که پس از گرفتن خروجی های تحلیل، مسیر حرکت پرتابه به صورت منحنی همواری  

برای این مسئله کفایت   0.05ترسیم شود و به شکل ترکیب خطوط شکسته نباشد. مقدار  
 می کند. 

نمو    Δtثانیه( و    8زمان تحلیل )  tکه در آن،    است  t/Δtها برابر    Incrementحداکثر تعداد    -3
است. اما همیشه عددی باالتر ازین مقدار را وارد   160ثانیه( می باشد و برابر    0.05زمانی )

می کنیم تا مسئله در نموهای زمانی تعریف شده به جواب برسد و فرایند حل با خطا مواجه  
 نشود. 

 7نکته 

Set توان در آن آیتم هایی شامل نقطه، خط، لبه،افزار است که میهای نرم یکی از قابلیت 
سطح ، حجم و ... را ذخیره کرد تا در مواقع مورد نیاز، از آنها استفاده نمود. بعنوان مثال، 

برای درخواست خروجی ها   RPاز نقطه    Setدر این مسئله، ایجاد یک    Setیکی از کاربردهای  
 )جابجایی، سرعت و شتاب ذره( بر حسب زمان است.
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 از نوار منوها  Set: مسیر ایجاد 9شکل 

موجود در صفحه   RPرا کلیک کنید.  Continueوارد کرده و روی دکمه  projectileرا  Setنام 
مورد نظر    Setکلیک کنید. به این ترتیب  OKطراحی را انتخاب کرده و در نوار اعالن روی دکمه  

 ایجاد می شود. 

کلیک کرده و در  10برای درخواست خروجی های زمانی، روی آیکون نشان داده شده در شکل 
 کلیک کنید.  Continueپنجره باز شده روی دکمه 

 

 ص شده برای درخواست خروجی های زمانی: آیکون مشخ10شکل 

 کلیک کنید.  OKتکمیل کرده و روی دکمه  11سپس پنجره باز شده را مطابق شکل 
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 مورد نظر Setبرای  yو  x: انتخاب جابجایی ها و سرعتها در دو راستای 11شکل 
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 اختصاص جرم به ذره: 

حل می شود در نتیجه برای حل آن نیاز به ماتریس جرم   finite elementچون مساله به روش 
است و حتما باید برای پرتابه جرم در نظر گرفته شود. توجه داشته باشید که این جرم فقط  

قابل حل شود و در  finite elementبرای تشکیل ماتریس جرمی است تا مسئله توسط روش 
 نتایج این مسئله تاثیری ندارد.

 را اجرا کنید. 12شوید. از نوار منو مسیر نشان داده شده در شکل   Interaction وارد ماژول

 

 : مسیر تعریف جرم متمرکز در نوار منو 12شکل 

 کلیک کنید.   Continueنیز نشان داده شده است روی دکمه    13در پنجره باز شده که در شکل  

 8نکته 

خاب شده است انت  Set، گزینه  Domainدر قسمت     Edit History Output Requestدر پنجره  
مد نظر می باشد. در این صورت تمام  Setو به این معنی است که خروجی زمانی برای یک 

Set    هایی که تعریف کرده اید قابل انتخاب می شوند. در قسمتFrequency  گزینه ،Every 

n increment  یعنی به ازای هرn  نمو، خروجی ذخیره شود که در اینجا خروجی ها به ازای
 درخواست داده شده است. (n=1)همه نموهای زمانی 

بترتیب معادل سرعت  V2و  V1و  yو  xبترتیب معادل جابجایی در راستای  U2و  U1گزینه 
 می باشد. yو  xدر راستای 
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 برای تعریف جرم نقطه ای Create Inertia: پنجره 13شکل 

با نام  Setکلیک کنید. در پنجره باز شده،  Setsدر سمت راست نوار اعالن روی دکمه  سپس
projectile    را انتخاب کرده و روی دکمهContinue    در قسمت    14کلیک کنید. جرم را مطابق شکل
Isotropic  1برابر با kg  وارد نموده و روی دکمهOK  .کلیک کنید 

 

 m: تعریف جرم نقطه ای برای ذره 14شکل 



  

 

 دوست گرامی 

 

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

 در نرم افزار آباکوس را آموخته باشید. دینامیکی 

 

  دینامیک با مبحث  تنها گرفته اید شما را فرا دینامیکفراموش نکنیم، دانشی که در درس 

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

 های پیچیده دانشگاهی کافی نیست. 

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

است، می توانید به راحتی از پس مسائل   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 این   در نرم افزار آباکوس دینامیکی 

 حوزه به راحتی بررسی نمایید. 

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

 است.ماهه  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؛ 

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




