محاسبه جابجایی و سرعت ذره دارای شتاب وابسته به سرعت
شرح مختصر مسئله:
ذره ای از حالت سکون در داخل مخزنی از روغن رها میشود .شتاب رو به پایین ذره توسط
رابطه زیر بیان میشود.
a=g-kν
در این رابطه g ،شتاب جاذبه زمین ν ،سرعت ذره و  kثابتی است که وابسته به ویسکوزیته
روغن است .هدف ،به دست آوردن جابجایی و سرعت ذره بر حسب زمان و مقایسه آنها با
نتایج مرجع ] [1میباشد.

انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس
 -1ایجاد مدل بدون استفاده از ماژول Part

 -2تعریف دمپر خطی
 -3اعمال شرط مرزی صفر روی یک نقطه
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مدلسازی مسئله:
همانطور که میدانید هنر حل مسئله در مهندسی در درجه اول به ساده سازی صحیح آن
بستگی دارد .برای مدل سازی این مسئله باید به درک صحیحی از هندسه مسئله برسیم.
بدین منظور روابط زیر را به دقت دنبال کنید.

به این ترتیب مسئله تبدیل به یک سیستم جرم-دمپر می شود که به لحاظ هندسی قابل
لمس است .شکل  1نشان دهنده سیستم مورد نظر می باشد .دقت کنید که جرم ذره هیچ
تاثیری در پاسخ مسئله نخواهد داشت اما چون نرم افزار آباکوس مبتنی بر روش المان محدود
است در نتیجه جرم باید تعریف شود تا قادر به تشکیل ماتریس جرمی و نهایتا حل مسئله
شود .با فرض جرم  1kgبرای ذره ،ضریب دمپر بصورت زیر محاسبه می شود.
C=m×k=1kg×1.5 1/s=1.5 kg/s

شکل  :1سیستم جرم-دمپر حاصل از ساده سازی مسئله
در این درس قصد داریم مدلسازی را بدون ایجاد ( Partاز نوع نقطه) انجام دهیم تا به شما
نشان دهیم که گاهی اوقات برای مدلسازی نیازی به استفاده از ماژول  Partنیست و می توان
از ابزارهای موجود در ماژول های دیگر برای ایجاد آیتم های مدل استفاده نمود.
تعریف :Step
در این درس به عنوان اولین قدم در مدلسازی ،یک  Stepایجاد می کنیم .وارد ماژول Step

شوید و یک  Stepاز نوع  Dynamic, Implicitبا پارامترهای زیر ایجاد کنید.
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Time period: 5
Nlgeom: On
Incrementation Type: Fixed
Maximum number of increments: 1000
Increment size: 0.05

ایجاد نقاط دو سر دمپر:
وارد ماژول  Interactionشوید .با کلیک روی آیكون

( 2 )Create Reference Pointنقطه

به ترتیب به مختصات ) (0,0,0و ) (0,-1,0ایجاد نمایید .پس از هر بار وارد کردن مختصات در
قسمت اعالن ،دکمه  Enterصفحه کلید را فشار دهید .به این ترتیب مانند شکل  ،2دو نقطه
به نام های  RP-1و  RP-2در  viewportایجاد می شود .این دو نقطه نقاط ابتدا و انتهای دمپر
می باشند و با توجه به اینکه عملکرد دمپر بر اساس سرعت است در نتیجه ،فاصله این دو
نقطه از هم اهمیتی ندارد.

شکل  :2نقاط ایجاد شده در ماژول Interaction

ایجاد دمپر خطی:
برای تعریف دمپر خطی ،از نوار منو مسیر نشان داده شده در شکل  3را دنبال کنید.
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شکل  :3مسیر تعریف دمپر خطی در نوار منو
در پنجره  Create Springs/Dashpotsگزینه نشان داده شده در شکل  4را انتخاب کرده و روی
دکمه  Continueکلیک نمایید.

شکل  :4پنجره  Create Springs/Dashpotsو گزینه ایجاد دمپر بین دو نقطه
در قسمت اعالن از شما خواسته شده است تا نقاط دو سمت دمپر را انتخاب نمایید .در
 viewportابتدا  RP-1و سپس  RP-2را انتخاب کرده و روی دکمه  Doneدر نوار اعالن کلیک
کنید .در پنجره باز شده ،مطابق شکل  5گزینه  Spring stiffnessرا از حالت انتخاب خارج کرده
و گزینه  Dashpot coefficientرا فعال کنید .سپس ضریب دمپر را  1.5وارد کرده و روی دکمه
 OKکلیک کنید.
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دوست گرامی
از اینکه این صفحه را تا اینجا دنبال کرده اید بسیار متشکریم.
امیدواریم با مطالعه و بکارگیری این بخش ،نکات مهمی از فرایند شبیه سازی مسائل
دینامیکی در نرم افزار آباکوس را آموخته باشید.
با خرید این درس و دسترسی به تمام مطالب آن می توانید به محیط تحلیل مسائل
دینامیکی در نرم افزار آباکوس مسلط شده و مسائل دانشگاهی و صنعتی خود را در این
حوزه به راحتی بررسی نمایید.
فراموش نکنیم ،دانشی که در درس دینامیک فرا گرفته اید شما را تنها با مبحث دینامیک
در مهندسی مکانیک آشنا کرده است .که این به هیچ وجه برای حل مسائل صنعتی و پروژه
های پیچیده دانشگاهی کافی نیست.
اما خبر خوب این است که با تعمیم این دانش به روش اجزاء محدود و نرم افزار آباکوس،
که محبوبترین و مجهزترین ابزار در این حوزه است ،می توانید به راحتی از پس مسائل
مذکور برآیید.
به منظور رضایت حداکثری شما دوست عزیز ،این درس و کلیه دروس ارائه شده در
وب سایت  NUMLAND.COMدارای ضمانت بازگشت وجه  6ماهه است.
یعنی شما بدون هیچ گونه نگرانی می توانید تا  6ماه پس از خرید آن را مطالعه نمایید و در
صورت عدم رضایت از محتوای خریداری شده ،وجه پرداختی ،تمام و کمال و بدون هیچ سوال و
جوابی ظرف مدت  48ساعت به حساب بانکی شما واریز خواهد شد.

اگر هر گونه سوال یا ابهامی در این درس برای شما وجود داشت ،می توانید در همین صفحه
در بخش نظرات آن را مطرح نمایید .ما در اسرع وقت پاسخ گوی شما هستیم .همچنین برای
این منظور می توانید با شماره  026-328 26 357نیز از ساعت  8تا  23تماس بگیرید.
در صورتی که عالقه مند به ادامه فراگیری این آموزش و نکات تکمیلی آن هستید؛
خرید در همین صفحه کلیک نمایید.
افزودن به
پس از ثبت نام ،روی دکمه افزودن
سبدخرید
به سبد

