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 شرح مختصر مسئله: 

به آن برخورد می  ft/s 12که با سرعت اولیه  lb 150فنر اتومبیلی توسط یک استوانه به وزن 
در دو حالت خطی و غیرخطی در شکل نشان داده  نیروی فنرکند مورد آزمایش قرار می گیرد. 

با  حداکثر تغییر طول فنر را در دو حالت خطی و غیر خطی محاسبه کرده و نتایج را .شده است
 شود(.   مقایسه کنید )از جرم ورق واقع بر روی فنر صرفنظر [1] مرجع

 

 دو رفتار خطی و غیر خطی تحت آزمایش  : فنر اتومبیل با1شکل 

 انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس

 غیرخطیمدلسازی فنر خطی و  -1
 ایجاد چند مدل سازی در یک مدل و تحلیل همزمان آنها -2
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 مدلسازي مسئله: 

در این مسئله قصد داریم حالت های مختلف مطرح شده در صورت سوال را در یک مدل ایجاد  
کرده و همزمان تحلیل کنیم. یعنی فنر خطی، کانکتور خطی و کانکتور غیرخطی را همزمان 

 را با هم مقایسه کنیم. مدلسازی کرده و نتایج آنها

 : Stepماژول 
شوید. با توجه به اینکه مسئله از نوع ضربه بوده و سرعت برخورد نسبتاً  Stepماژول وارد 

از نوع  Stepیک  نیز کوتاه است. باالست در نتیجه زمان درنظر گرفته شده برای برخورد
Dynamic, Implicit .با پارامترهای زیر ایجاد نمایید 

Time period: 0.1 

Nlgeom: On 

Incrementation Type: Fixed 

Maximum number of increments: 1000 

Increment size: 0.001 

 Field)  روی آیکون   Incrementجابجایی و نیرو در هر  سرعت ،  برای درخواست خروجی های  

Output Manager)    کلیک کرده و در پنجره باز شده دکمهEdit    را بزنید. برای درخواست خروجی
بلد باشید بهتر است حرف آن را در قسمت  های مشخص، اگر حرف مربوط به آن خروجی را 

، 2خروجی ها بنویسید. پس ابتدا لیست تمام خروجی ها را پاک کرده و سپس مانند شکل 
که بترتیب مربوط به جابجایی، سرعت و نیروی عکس العمل تکیه گاهی است  rfو  u ،vحروف 

 را در قسمت مشخص شده بنویسید. 
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 ها از طریق صفحه کلید در ناحیه مربوطه  نماد خروجی: وارد کردن 2شکل 

مشخص شده است انتخاب کنید تا  3را که در شکل  Select from list belowسپس گزینه 
گزینه های این خروجی ها فعال شود. خروجی ها را نیز به ازای هر نمو زمانی درخواست داده و  

 کلیک کنید. OKروی دکمه 
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 و تغییر خودکار حروف کوچک به بزرگ Select from list below: انتخاب گزینه  3شکل 

 ایجاد نقاط ابتدا و انتهای فنرها: 
با مختصات داده شده در جدول    Reference Pointعدد    6تعداد  شوید.    Interactionوارد ماژول  

است در نتیجه،  ایجاد کنید. همانطور که می دانید طول اولیه فنرها در نتایج بی تاثیر  1
مختصات این نقاط بصورت دلخواه انتخاب شده است اما نباید به گونه ای باشد که طول فنر 

 در اثر فشرده شدن به صفر برسد.
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 های دو سر فنرها   RP: مختصات 1جدول 

 

نمایش داده   viewportنقطه بطور کامل در  6 کلیک کنید تا (Auto-Fit View) روی آیکون 
 شوند. 

 ایجاد فنرها: 
داده   f=400xجابجایی فنر خطی بصورت -همانطور که در صورت سوال بیان شد، رابطه نیرو

و   RP-1می باشد. اکنون مانند درسهای قبل، بین دو نقطه    lb/in 400شده است که سختی آن 
RP-4 400 یک فنر خطی با سختی lb/in کنید. ایجاد 
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استفاده می کنیم. برای مدلسازی   Axialبرای مدلسازی فنر خطی و غیرخطی، از کانکتوری از نوع  

کلیک کرده و  (Create Connector Section) بدین صورت عمل می نماییم. روی آیکون 
 تکمیل کنید.  4پنجره باز شده را مطابق شکل 

 1نکته 

همانطور که تا کنون آموخته اید، فنرهای خطی بین دو نقطه را به راحتی می توان از مسیر 
 زیر در نوار منو ایجاد کرد.

Special > Springs/Dashpots > Create 

در هسته نرم افزار  Spring2یا  Spring1یا  Springایجاد فنرها به این روش توسط دستور 
ی توان برای ایجاد فنرهای غیرخطی هم استفاده کرد اما  انجام می شود. از این دستورها م

 inpها در قالب فایل    keyword. ایجاد آن تحت برنامه نویسی  نه در محیط گرافیکی آباکوس
 انجام می شود که در بحث دینامیک پیشرفته عنوان می کنیم. 

کانکتور روش دیگری در ایجاد فنرهای خطی و غیر خطی وجود دارد که از طریق المانهای 
قابل دسترس است.  محیط گرافیکی نرم افزار هم مدلسازی می شود. این ابزار از طریق 

المانهای کانکتور، المانهای بدون مش هستند که برای ایجاد اتصال مکانیکی بین دو نقطه  
مورد استفاده قرار می گیرند. بعنوان مثال، فنرهای غیر خطی، اجزای مختلف کمربند ایمنی، 

هر تسمه نقاله، لوالی درب، کابل و ... با استفاده از کانکتورها مدلسازی می شوند. 
 wireاست و نوع آن با    Assemblyمی باشد که وابسته به تراز    wireکانکتور متشکل از یک  

قابل مش بندی است  Partموجود در ماژول  wireمتفاوت است زیرا  Partموجود در ماژول 
، باید به این Partموجود در ماژول    wireقابلیت مش بندی را ندارد. مانند    wireاما این نوع  

wire یک  نیزSection  اختصاص داد که در اینSection  نوع کانکتور و محورهای مختصات ،
 محلی آن و در صورت نیاز، خواص آن باید تعریف شود. 
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 Axial: تعریف کانکتور از نوع 4شکل 
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 2نکته 

نوشته شده است یعنی فقط  U1عبارت  Available CORMدر پنجره شکل )الف(، در قسمت 
نوشته    Noneعبارت    Constrained CORMدر آن عمل می کند. در قسمت    U1درجه آزادی نسبی  

 شده است یعنی سایر درجات آزادی نسبی، آزاد می باشند.

 

 Axialاز نوع  Connectorشکل الف: گزینه های موجود در 

کلیک کنید. شکل )ب(،  (Show diagram) برای مشاهده شکل کانکتور، روی آیکون 
در  1uهمانطور که مشاهده می کنید جهت  می باشد. Axialتور از نوع نمایانگر شکل کانک

 راستای دور شدن دو گره از هم مثبت در نظر گرفته شده است. 
 

 

 Axialشکل ب: نمای کانکتور از نوع 



  

 

 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، 




