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 شرح مختصر مسئله: 

از حالت سکون رها شده و در اثر نیروی جاذبه و فنر پیش فشرده   Aپوندی در نقطه  3غالف 
باشد،  in 50، روی میله بدون اصطکاک مورب پایین می آید. اگر طول آزاد فنر lb/ft 4با سختی 

 مقایسه کنید. [1] مرجعرا محاسبه کرده و با نتایج   Bسرعت غالف در نقطه 

 

 پوندی در صفحه قائم  3: غالف 1شکل 

 انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس

 ثانیه(-پوند-استفاده از سیستم واحدهای انگلیسی )اینچ -1
 ایجاد سیستم مختصات محلی -2
 (Datum point)استفاده از نقاط فرضی  -3
 سیستم مختصات محلیتعریف شرایط مرزی در  -4
 نگاشت نتایج خروجی روی سیستم مختصات محلی -5
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 مدلسازي مسئله: 

 ها:  Stepایجاد 

شوید. در مسئله حاضر مانند درس پنجم بایستی ابتدا فشردگی اولیه فنر   Stepوارد ماژول 
رفته و با کلیک   Stepرا مدل سازی کنیم و پس از آن جرم را رها سازیم. بدین منظور به ماژول  

 Static, Generalاز نوع  Stepدرس پنجم، یک  2( مانند شکل Create Step) روی آیکون 
،  Stepکنید. اگر به یاد داشته باشید در درس پنجم و در اولین ایجاد  Compressionبا نام 
قرار داده بودیم و در هنگام حل مسئله با پیام هشدار شکل  Offرا در حالت  Nlgeomگزینه 

درس پنجم مواجه شدیم و بیان کردیم در این گونه مسائل فعال یا غیر فعال بودن این  8
را در   Nlgeomگزینه حذف این پیام هشدار، در اینجا  گزینه روی نتایج بی تاثیر است اما برای

از  Stepدرس پنجم، یک  3قرار می دهیم. برای مرحله رهاسازی فنر، مانند شکل  Onحالت 
و با پارامترهای زیر ایجاد نمایید. همانطور که مشاهده    Releaseبا نام    Dynamic, Implicitنوع  

 فعال است.  Stepقبل، این گزینه در این  Stepدر  Nlgeomمی کنید بدلیل فعال بودن گزینه 

Time period: 2 

Incrementation Type: Fixed 

Maximum number of increments: 1000 

Increment size: 0.02 

( کلیک Field Output Manager) هستید روی آیکون  Stepل در حالی که هنوز در ماژو
، پنجره  Editو فشردن دکمه  Releaseمرحله در  F-Output-1با انتخاب  2کرده و مانند شکل 

Edit Field Output Request .را باز کنید 
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 ها  Field Output: ویرایش خروجی های میدانی یا 2شکل 

مشاهده می شود، بصورت پیش فرض خروجی هایی    3شکل    همانگونه که در پنجره باز شده و
در تمام تکرار های حل ذخیره خواهد شد که این موضوع   شتابو  سرعتاز نوع جابجایی، 

این پنجره را ببندید. توجه داشته باشید که   OKخواسته ما نیز هست. لذا با زدن روی دکمه 
ی سرعت و شتاب وجود ندارند و به ، خروجی هاCompressionبه خاطر استاتیکی بودن مرحله  

همین خاطر در خروجی های مربوط به آن مشاهده نمی شوند )حتما این موضوع را با کلیک روی  
Step  با نامCompression .)و مشاهده خروجی های آن بررسی کنید 
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 Release Step: درخواست سرعت و شتاب به عنوان خروجی در 3شکل 

 ایجاد فنر: 
است و در واقع  in 50با توجه به صورت مسئله، طول آزاد فنر  .شوید Interactionوارد ماژول 

در ابتدا نقاط دو سر   4رسیده است. بنابراین مانند شکل    in 40فشرده شدن به طول    in 10با  
  in 10با  Compressionداشته باشند و در مرحله  in 50باید فاصله ای برابر  (O’-A)فنر 

قرار می دهیم. با در نظر  (O-A)در حالت فشرده  Releaseی، فنر را در ابتدای مرحله جابجای
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، Aروی مبدا مختصات، می توان مختصات نقاط  Aگرفتن این موضوع و فرض قرار گیری نقطه 
B  وO’  بیان نمود.  4را مانند شکل 

 

 : مختصات نقاط الزم برای مدل سازی سیستم 4شکل 

و   (0,0)نقطه به ترتیب به مختصات  2( Create Reference Point) با کلیک روی آیكون 

-Auto) ، روي آيكون viewportایجاد کنید. به منظور قرارگیری کامل اين نقاط در  (0,50)

Fit View اکنون یک فنر بین این دو نقطه تعریف می کنیم. توجه کنید که در   .( کلیک کنید
داده شده است و چون ابعاد بر حسب اینچ استفاده   lb/ftصورت سوال، سختی فنر بر حسب 

تبدیل شود. روند تبدیل آن بصورت زیر  lb/inشده است در نتیجه سختی فنر بایستی به 
 است.

4 (lb/ft) = 4 (lb/ft × 1ft/12 in) = 4/12 (lb/in) = 0.333333 (lb/in) 

 رقم اعشار( ایجاد کنید. 6)  0.333333لذا بین این دو نقطه فنری با سختی 
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را بر حسب   lbf 3تعریف کنید. بدین منظور ابتدا بایستی وزن    Aسپس جرم غالف را روی نقطه  
اذبه را بر ثانیه محاسبه كنيم. ابتدا شتاب ج-پوند-در برگيرنده اینچ in/2lbf sواحد جرم 

 حسب اینچ و ثانیه محاسبه می کنیم. 

g = 32.174 (ft/s2) = 32.174 (ft/s2 × 12in/ft) = 386.088 (in/s2) 

 می دانیم روابط زیر بین واحدهای جرم و وزن در سیستم انگلیسی وجود دارد. 

W = m×g ==> 3 (lbf) = m × 386.088 (in/s2) 

m = W/g => m = 3/386.088 (lbf s2/in) = 0.00777025 (lbf s2/in) 

 وارد نماييد.  0.00777025مقدار جرم را  ،با توجه به محاسبات فوق

 ایجاد سیستم مختصات محلی: 

( حركت می کند كه اين ABهمانطور که می دانید غالف تنها در راستاي محور ميله )مسير 
مسير در راستاي محورهاي اصلي نيست، لذا راستای این مسیر را با ايجاد سیستم مختصات  

ایجاد می  Datum pointمحلي تعریف می کنیم. برای تعریف این سیستم مختصات، ابتدا یک 
 کنیم. از نوار منو مسیر زیر را اجرا کنید.

Tools > Datum 

را انتخاب کرده و در قسمت اعالن، مختصات  5ه شده در شكل سپس گزينه هاي نشان داد
 را بفشاريد. Enterرا وارد كرده و دكمه  (20-,36)

 

 بر اساس مختصات آن Datum point: گزینه های انتخاب شده براي ايجاد 5شكل 



  

 

 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، 




