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 شرح مختصر مسئله: 

دارد و حول راستای قائم با سرعت زاویه ای ثابت   β = 30°با راستای قائم زاویه ثابت    OAمیله  
120 rev/min  دوران می کند. همزمان با این دوران، ذرهP  در راستای میلهOA  با رابطهR = 

200 + 50 sin(2πνt)  فاصله ذره از نقطه(O  نوسان می کند. این فاصله بر حسب میلیمتر )
است. اندازه شتاب ذره را در لحظه ای که سرعت ذره  Hz 2نیز برابر  νبوده و فرکانس نوسان 

 مقایسه کنید.  [1] با مرجع حداکثر است محاسبه و نتیجه را  OAدر راستای میله 

 

 OAار روی میله دو P: حرکت نوسانی ذره 1شکل 

 انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس

 اعمال سرعت زاویه ای به یک نقطه -1

 تعریف جابجایی متناوب با زمان -2

 نحوه مقید سازی حرکت ذره در یک راستا -3
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 مدلسازي مسئله: 

 : Stepماژول 
 با پارامترهای زیر ایجاد نمایید. Dynamic, Implicitاز نوع  Stepیک   .شوید Stepماژول وارد 

Time period: 1 

Nlgeom: On 

Incrementation Type: Fixed 

Maximum number of increments: 1000 

Increment size: 0.01 

طبق داده های مسئله، مدت زمان یک نوسان کامل ذره روی میله بصورت زیر محاسبه می 
 شود. 

ν = 1/T → T = 1/ν = 0.5 s 

 )معادل دو نوسان( در نظر می گیریم. 1sرا جهت اطمینان برابر  Time periodاساس، بر این 

 مدلسازی ذره و مسیر حرکت آن:

شوید. با توجه به اینکه در هنگام نوسان ذره، فاصله میانگین آن از  Interactionوارد ماژول 
است پس نقطه را در این فاصله ایجاد می کنیم. مختصات ذره در این  mm 200برابر  Oنقطه 

 است.  (sin30 , 200 cos30 200)فاصله بصورت 
 , sin30 200)و  (0,0,0)بترتیب با مختصات  Aو  Oمعادل با نقاط  Reference Pointدو عدد 

200 cos30 , 0)    ایجاد کنید. برای تبدیل مختصات نقطهA    درس   1به مقدار عددی، مانند نکته
کلیک کنید تا هر دو نقطه را در صفحه  (Auto-Fit View) هشتم عمل کنید. روی آیکون 

  (Create Connector Section) ببینید. برای ایجاد کانکتور بین دو نقطه، ابتدا روی آیکون 
کامل کنید. هنگامی که ذره ای مقید است روی  2کلیک کنید. پنجره باز شده را مانند شکل 

 Slotمسیر مستقیمی حرکت کند و این مسیر نیز دارای حرکت جداگانه باشد از کانکتور 
کلیک   (Show diagram)  استفاده می کنیم. برای دیدن نمای کانکتور می توانید روی آیکون  

 کلیک کنید.  Continueکنید. روی دکمه 
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 و مشاهده نمای آن Slot: گزینه های فعالسازی کانکتور از نوع 2شکل 

 Elasticityکلیک کنید. در اینجا نیازی به تعریف خاصیتی مثل    OKدر پنجره باز شده، روی دکمه  
ی یک مسیر متحرک بکار و ... نیست زیرا کانکتور مورد نظر فقط برای مقید کردن حرکت ذره رو

 می رود. 

کلیک  (Connector Builder)   ، روی آیکونRP-2و  RP-1برای ایجاد کانکتور بین دو نقطه 
 Connectorرا انتخاب کنید تا پنجره    RP-2و سپس    RP-1کنید. در جواب نوار اعالن، ابتدا نقطه  

Builder  باز شود.  3مانند شکل 
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 بین دو نقطه  Slotبرای تعریف کانکتور : گزینه های مورد نیاز 3شکل 

 را مطالعه کنید.  1پیش از ادامه کار، برای درک گزینه های پایین این پنجره حتما نکته 
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 :1نکته 

همواره مقید   bبا توجه به نمای کانکتور که در شکل )الف( نشان داده شده است، گره 
تعریف می شود حرکت کند. یعنی  bموقعیت اولیه گره و  aگره است در راستایی که توسط 

 است. 1eدر جهت محور  bراستای حرکت گره 

 

 Slotشکل الف: نمایش کانکتور از نوع 

-RPنشان داده شده در شکل )ب( توجه کنید. نقطه  مثال برای روشن شدن موضوع، به 

-RPمشخص شده با بردار آبی رنگ حرکت کند که با خط واصل دو نقطه باید در راستای  2

 می سازد.  θزاویه  RP-2و  1

 

 سیستم مختصات ثانویه  ηدر راستای  RP-2شکل ب: حرکت نقطه 
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برای تعریف راستای حرکت مورد نظر، گزینه های مشخص شده در شکل )پ( را انتخاب  
 درجه است. 20برابر  θکنید. در اینجا فرض شده است که زاویه 

 

درجه نسبت به خط واصل دو  20شکل پ: گزینه های انتخاب شده برای تعریف زاویه 
 نقطه
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کلیک کنید. پس از ایجاد کانکتور،   OKروی دکمه    3ر شکل  با پذیرفتن گزینه های پیشفرض د
 مربوطه نوشته شده است دقت کنید.  wireکه در کنار  Slotبه نام 

، سایر گزینه های این پنجره فعال می  Show all optionsدر شکل )پ( با انتخاب گزینه 
که با رنگ قرمز   CSYS 1شود. برای تعریف این کانکتور، فقط یک سیستم مختصات با نام 

یک سیستم    Create CSYS on axis between pointsمشخص شده است کافیست. گزینه  
  (X)محور    یعنی اولین  Axisدر قسمت    1مختصات بین این دو نقطه ایجاد می کند که شماره  

 Specify additionalاین سیستم مختصات روی این راستا قرار گیرد. هنگامی که گزینه 

rotation    فعال شود یعنی می خواهید سیستم مختصات قبل را به اندازه مشخص حول یک
مشخص می کنید. با  About axisمحور دوران دهید. کدام محور؟ محوری که در قسمت 

)مشخص شده با رنگ  Globalختصات قبلی بر اساس راستاهای توجه به اینکه سیستم م
خواهند   Globalهم بر اساس  About axisقرمز( تعریف شده است پس محورهای گزینه 

، مثالو... خواهد بود. چون در این    Yهمان محور    2و محور    Xهمان محور    1بود. یعنی محور  
درجه ساعتگرد   20نسبت به راستای بین دو نقطه به اندازه  RP-2راستای حرکت نقطه 

انتخاب شود. مقدار زاویه را نیز در قسمت  3چرخیده است پس باید محور  Zحول محور 
است. متذکر می شویم   Zمربوطه باید وارد کنید که عدد منفی بیانگر چرخشی خالف محور  

متفاوت است زیرا راستای  3شکل  که گزینه های این مثال با گزینه های انتخاب شده در
دقیقا در راستای بین دو نقطه است. شکل )ت( سیستم مختصات   RP-2حرکت نقطه 

این سیستم مختصات همان راستای حرکت  Xدوران یافته را نشان می دهد که راستای 
RP-2 .است 

 

 شکل ت: دو سیستم مختصات اصلی و دوران یافته 



  

 

 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، 




