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 شرح مختصر مسئله: 

 بر حسب زمان به صورت زیر داده شده است. xذره متحرکی در راستای محور  مکان

x=2t3 - 24t + 6 

باشد. توجه  می  [1]هدف به دست آوردن سرعت و شتاب ذره و مقایسه آنها با نتایج مرجع 
داشته باشید که این مسئله شما را در استفاده از نرم افزار به چالش می کشد. )جرم ذره را 

 کیلوگرم فرض کنید(.  1

 انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس

 تعریف معادالت غیر خطی بر حسب زمان -1
 تعریف شرط مرزی جابجایی -2
 شتاب یک نقطهاستخراج و رسم نمودارهای جابجایی، سرعت و  -3
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 مدلسازی مسئله: 

در   2D Planarبصورت  Reference Pointیک قطعه از نوع  Part، در ماژول درس اولمشابه 
 ایجاد کنید. (0,0)مختصات 

 :Assemblyمونتاژ قطعه در محیط 

 Assemblyبه محیط  Independentرفته و قطعه را بصورت  Assemblyدر این مرحله به ماژول 
 وارد کنید. 

 : Stepتعریف 

با پارامترهای  Dynamic, Implicitاز نوع  Stepشوید و مانند درس اول، یک  Stepوارد ماژول 
 ایجاد نمایید. 1نشان داده شده در شکل 

 

 Basic: گزینه های انتخاب شده در برگه 1شكل 

 نتخاب نماييد.را ا  2رفته و گزينه هاي مشخص شده در شكل    Incrementationسپس به برگه  
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 Incrementation: تنظيمات برگه 2شكل 

  OKمراجعه کنید. روی دکمه  درس اول 6و  5نکات برای یادآوری توضیحات این گزینه ها به 
 مورد نظر ایجاد شود.   Stepکلیک کنید تا 

 تعريف جرم: 

، 3شوید و از نوار منو، با استفاده از مسير نشان داده شده در شكل  Interactionوارد ماژول 
 اقدام به ايجاد يك جرم متمرکز كنيد. 

 

 : مسير ايجاد جرم متمرکز در نوار منو 3شكل 
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كليك   Continueرا انتخاب کرده و روي دكمه  Point mass/inertiaدر پنجره باز شده، گزينه 
ته مي شود تا نقطه ای را برای اختصاص جرم به آن انتخاب كنيد. در قسمت اعالن از شما خواس

گذاشته و پس از  Mای كه قرار است روي جرم تعريف شود را  Set، نام 4کنید. مانند شكل 
به نکته   Setکلیک کنید. برای یادآوری مفهوم    Doneروی دكمه    viewportدر    RPانتخاب نقطه  

 در درس اول مراجعه کنید.  7

 

 ايجاد شده روي جرم متمرکز  Setبراي  Mب نام : انتخا4شكل 

نيز نمايش داده شده است، مقدار جرم را يك عدد دلخواه   5، كه در شكل  Edit Inertiaدر پنجره  
( در نظر بگيريد. در واقع همانطور كه در درس اول نيز گفتيم اين مقدار در جواب 1kg)مثالً 

ر معادالت المان محدود پارامتر جرم وجود دارد ها تاثيري نخواهد داشت، اما به اين دليل كه د
که نشان  RPمجبوريم براي نرم افزار اين پارامتر را تعريف كنيم. به عالمت سبز رنگ روی 

 دهنده ایجاد جرم متمرکز روی آن است توجه کنید.

 

 به ذره  1kg: اختصاص جرم  5شكل 



 بعد   ک ی محاسبه سرعت و شتاب ذره متحرک در   

  

5 

 تعریف خروجی های جابجایی، سرعت و شتاب: 

 Historyزگرديد. در این قسمت می خواهیم خروجی های انرژی را که بصورت  با  Stepبه ماژول  

output   هستند اصالح کرده و بجای آن ها خروجی های موردنظرمان را درخواست دهیم. روي
 کلیک کنید.  6آيكون نشان داده شده در شکل 

 

 : انتخاب آیکون مدیریت خروجی های زمانی6شکل 

 

را  7، گزینه نشان داده شده در شكل History Output Requests Managerسپس در پنجره 
 كليك كنيد.  Editوي دكمه انتخاب کرده و ر

 1نکته 

 Field)دسلته تقسلیم می شلوند. خروجی های میدانی خروجی های حاصلل از تحلیل به دو 

Outputs)  و خروجی هلای زملانی(History Output) خروجی هلای میلدانی هملان کلانتورهلای .
برای بعضلللی از نتایج نظیر تنش ها، جابجایی   Visualizationرنگی ای هسلللتند که در ماژول  
نشللان داده می شللود. این خروجی ها برای تمام گره ها و  ها، سللرعت ها و ... روی جسللم 

المان های موجود در مدل ذخیره می شللوند در نتیجه حجم فایل ذخیره شللده وابسللته به 
تعلداد خروجی های درخواسللللت شللللده و همدنین تعلداد بازه های زمانی مورد نیلاز اسللللت.   

گره یا المان بر حسلللب خروجی های زمانی، خروجی هایی هسلللتتند که برای یک یا تعدادی 
یک گره را می  U1زمان درخواسلللت داده می شلللوند. بعنوان مثالی از این خروجی، جابجایی 

 .زمان ذخیره می شود گره بر حسب U1توان بیان کرد که در آن جابجایی 
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 : ويرايش خروجي هاي درخواستي7شكل 

را غیر فعال کنید تا لیست متغیرهای  Energy، در پنجره باز شده ابتدا گزینه 8مانند شكل 
 خروجی پاک شود. 

 

 : غیر فعال کردن خروجی های انرژی8شکل 
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با  Setتنظیم کرده و سپس از ليست باز شو  Setرا روي  Domain، گزینه 9سپس مانند شکل 
 Frequencyرا كه در هنگام تخصيص جرم تعريف شده بود انتخاب كنيد. همدنين جلوي    Mنام  

تنظيمات نشان داده شده را انتخاب نماييد تا خروجي ها به ازای هر نمو زمانی در فايل خروجی 
تيب مربوط به جابجايي، سرعت و كه به تر A1و  U1 ،V1تحلیل ذخیره شود. در نهايت نيز 

هستند را به عنوان خروجي انتخاب کنید. )توجه کنید که بجای انتخاب  xشتاب در راستاي 
، میتوانید نام هر متغیر را در مستطیل مربوط به متغیرها Output Variablesمتغیرها از لیست 

کلیک  OK. روی دکمه که معادل انتخاب آنها از لیست می باشد( u1,v1,a1تایپ کنید مثال 
 کنید تا درخواست کامل شود. 

 

 x: درخواست خروجي هاي جابجايي، سرعت و شتاب در راستای 9شكل 



  

 

 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، 




