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 : شرح مختصر مسئله 

آویزان شده است.   in 20.1توسط سه میله قائم با طول و سطح مقطع یکسان  ABجسم صلب 

   Fo10 میله وسط از جنس فوالد و دو میله دیگر از جنس مس می باشند. میله ها به اندازه 

 به دست آوردن   ، هدف  به مرکز جسم صلب وارد می شود.   Q=4000 lbگرم می شوند و نیروی  

 است. [1] مرجع یج با نتا هاآن  یسهمقاتنش ایجاد شده در میله ها و 

 

 یزان شده از سه میله : جسم صلب آو1شکل 

 آورده شده است.   1خواص مواد در جدول 

 : خواص مواد مورد استفاده در میله ها 1جدول 

 

 انتظار ما از شما بعد از مطالعه این درس 

 بصورت جداگانه wireمدلسازی جسم صلب و جسم تغییرشکل پذیر از نوع  -1

 برای اتصال دو نقطه به هم  MPCاستفاده از قید  -2
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 : مسئله   ی ساز مدل 

تغییر   hanging slab-MPCبه  hanging slabاز  نام مدل را را باز کنید.  درس قبلفایل مدل 

اصالح   موجود را وبعدی ابتدا طرح د ذخیره کنید. three-bar-method2. مدل را با نام دهید

کلیک راست    Section Sketchنشان داده شده است روی    2  شکل  که در  درخت مدلدر  .  کنیمی م

 شوید.  Sketch  صفحهرا انتخاب کنید تا وارد  Editو گزینه  کرده

 

 از درخت مدل برای اصالح طرح دوبعدی  Section Sketch: انتخاب 2شکل 

و در   انتخاب کرده را جسم صلب مربوط به یافق. خط یدکن یککل (Delete)  ن ویکآروی 

  ی از صفحه طراحتا از طرح دوبعدی حذف شود.  یدکن یککل Doneدکمه  یقسمت اعالن رو 

 . یدکن کلیک OK دکمه  یرو  در پنجره باز شده ، 3  شکل مانند. یدخارج شو

 

 sketch روز کردن  به ی برا افزارنرم  از هشد  صادر ام غ یپ: 3 شکل

 اجرا کنید.  از نوار منوها مسیر زیر را  sketch یبه روزرسان  یبرا یغام، پ ین با توجه به ا

Feature > Regenerate 
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  قائم  یلهو فقط سه م شودی حذف م  viewportدر جسم صلب ، کنیدی همان طور که مشاهده م 

 .مانندی م یباق

پنجره باز شده را مانند   و ردهکلیک ک (Create Part) آیکون روی   ، جسم صلب یجاد ا یبرا

 کلیک کنید.  Continueی وی دکمه رکامل کنید. سپس  4شکل 

 

 و گزینه های انتخاب شده در آن  Create Part: پنجره 4شکل 

،  ینهگز ینا. انتخاب شده است Discrete rigid ینهگز Type که در قسمت یدتوجه داشته باش

، خطی  5. مانند شکل گیردی در نظر م صلببه صورت  Partماژول در  از همان ابتدا جسم را 

 شامل دو قسمت رسم کرده و آن را اندازه گذاری کنید.  یافق

 

 in 20به طول  یقسمت ود یخط افق : 5 شکل

  یجاد ا Partدر ماژول  Discrete rigid به صورت که یاه قطع هر از صفحه طراحی خارج شوید. 

  یجادقبل از ا.  شود  یجادا  Propertyماژول    یا  ماژول  همین  درنیز    آن   Reference pointباید    شود
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Reference point ،یک  قبلس مانند درDatum point  .ر  ی ز یرمس نوار منوهااز ایجاد می کنیم

 . یداجرا کن را

Tools > Datum 

 . یدرا انتخاب کن 6در شکل  نشان داده شده هایینه گز، در پنجره باز شده

 

 Datum point یجادا یبرا  انتخاب شده هایینه گز: 6 شکل

 . یدکنانتخاب است  شده مشخص 7نقطه وسط خط را که در شکل 

 

 Datum point یجادا ی برا وسط خط هقطن : انتخاب 7شکل 

 Createدهید. پنجره فشار را  Enterکرده و دکمه را وارد  (1,0-,0) مختصات، در قسمت اعالن 

Datum  .برای ایجاد  اکنون را ببندیدReference point یداجرا کن یراز یرمس . 

Tools > Reference Point 

این   در کنار  RP عالمتکنید ی مشاهده م طور که  همان ید. انتخاب کن را  Datum pointسپس 

در ماژول   گفتیمدرس قبل که  که برخالفید توجه داشته باششود. ینشان داده منقطه 

Interaction ی تعداد نامحدودReference Point در ماژول  نمود  یجادا توان ی مPart  وProperty  

 کرد. یجادا توان ی م Reference Pointیک   هر قطعه فقط یبرا



  

 

 دوست گرامی 

 

امیدواریم با مطالعه و بکارگیری این بخش، نکات مهمی از فرایند شبیه سازی مسائل  

 استاتیکی در نرم افزار آباکوس را آموخته باشید.

 

  ک با مبحث استاتی  تنها  شما رافراموش نکنیم، دانشی که در درس استاتیک فراگرفته اید 

برای حل مسائل صنعتی   که این به هیچ وجه  در مهندسی مکانیک و عمران آشنا کرده است. 

 و پروژه 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   استاتیکی در نرم افزار آباکوس

 این حوزه به راحتی بررسی نمایید. 

این درس و کلیه دروس ارائه شده در  به منظور رضایت حداکثری شما دوست عزیز، 

 ماهه است. 6دارای ضمانت بازگشت وجه  NUMLAND.COMوب سایت  

در  و نماییدآن را مطالعه  پس از خریدماه  6تا  یعنی شما بدون هیچ گونه نگرانی می توانید

تمام و کمال و بدون هیچ سوال و ،  پرداختیوجه    ،از محتوای خریداری شده  صورت عدم رضایت

 یز خواهد شد.ب بانکی شما واربه حساساعت  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، 




