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 Adamsافزار سازی آزمایش نیروی مرکزگرا در نرمطراحی و شبیه

 مقدمه 1-1

 سیهای دینامیک ماشین و آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات رشته مهندیکی از مباحث مطرح در درس

 باشد که دانشجویان با درک این مکانیزماجسام در حال دوران می  درمکانیک بحث خاصیت مرکزگرایی 

ن تسلط کامل پیدا کنند. همچنین انجام آزمایش و تست و آ ط به  بوتوانند بر معادالت ریاضی مرمی

افزار نیز به درک عمیق این نوع از خاصیت اجسام در حال دوران کمک خواهد  سازی این ساختار در نرمشبیه

 کرد.

نیازهای تئوری این آزمایش بررسی خواهند شد. سپس نحوه طراحی ای این آموزش پیشدر ابتد 

مکانیزم موردنیاز و تعریف متغیرهای وابسته به آزمایش، با هدف آزمودن خواص نیروی مرکزگرا، در محیط 

سازی آزمایش نیروی مرکزگرا بر های بعدی، شبیهشود. در بخشآموزش داده می  ADAMS/viewافزار نرم

زمان با بررسی معادالت و مباحث تئوری انجام سازی آزمایش همروی مکانیزم انجام خواهد شد. شبیه

 سازی، موردبررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.آمده در شبیهدستشود و در قسمت پایانی نتایج بهمی

سازی و تست قرار خواهد گرفت، مدلی برگرفته از دستگاه شکل موزش مورد شبیهآنیزمی که در این  مکا

است. این دستگاه یکی از دستگاه های متداول موجود در کشور است که برای تست و آزمایش نیروی   2-1

 مرکز گرا در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی مختلف استفاده می شود.

 

 آن  ابطرو نیروی مرکزگرا و  1-2

نیرویی تحت عنوان نیروی مرکزگرا  باشندل یک محور در حال دوران میدر اثر حرکت اجسامی که حو 

گردد. این نیرو قدرت گرفته از سرعت دورانی جسم، جرم جسم و فاصله شعاعی جسم تا مرکز دوران  ظاهر می

به ادامه بحث  استدهنده راستای نیروی مرکزگرا و سرعت جسم  که نشان  1-1. با نگاهی به شکل است

 خواهیم پرداخت:
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 شوند:برای این آزمایش و تبیین معادالت آن پارامترهای زیر معرفی می

 ω  دورانی جسم: سرعت 

 m جرم جسم : 

 r )فاصله جسم تا مرکز دوران )شعاع چرخش : 

 F نیروی مرکزگرا : 
 

 :است( معادله حاکم بر این آزمایش  1-1معادله )
 

𝐹 = 𝑚𝑟𝜔2                                                                                                              (1 − 1) 
 

ر شکل د گیردمیار ر ق مورداستفادهمکانیزم کلی دستگاه آزمایش نیروی مرکزگرا که در محیط آزمایشگاه 

  شده است. آورده 2-1

 جهت سرعت و نیروی مرکزگرای ایجاد شده -1-1شکل 

 شماتیک اصلی مکانیزم دستگاه آزمایش نیروی مرکزگرا -1-2شکل 
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 هایبراکت، این اندقرارگرفتهبر روی یک تیر دوار  هاییبراکتنیروی مرکزگرا آزمایش   مکانیزمدر 

قابلیت دوران حول محوری عمود بر محور دوران تیر را دارند، با شروع به چرخش تیر و افزایش سرعت 

𝐹نیرویی با مقدار مشخص  1-3مطابق شکل  ωدورانی  =  𝑚𝑟ω
ایجاد خواهد شد که در زمان    هابراکتدر  2

و دوران حول محور خود ها شروع به فاصله گرفتن ، براکت(F=mg) هابراکت غلبه این نیرو بر نیروی وزن  

 :برقرار استسیستم  درپیوسته معادله زیر  طوربههمچنین  خواهند کرد.

𝑚𝑔 = 𝑚𝑟ω
2

                                                                                                          (2 − 1) 
)برحسب رادیان  تیر سرعت دورانی ωشتاب گرانش و  gها، جرم هر یک از براکت mکه در این معادله 

 .استها  در لحظه بلند شدن براکت بر ثانیه(

 

 

 برای سرعت دورانی داریم: ،تیرهر فاصله مشخص از مرکز دوران در  2-1معادله  سازیسادهبا 

𝜔2 =
𝑔

𝑟
 →  𝜔 = √

𝑔

𝑟
                                                                                                         (3 − 1) 

 موضوعات مورد  بررسی در آزمایش 1-2-1

که برداشتی از   هابراکتجرم و سرعت دورانی در هنگام حرکت  رابطه بین فاصله مرکز ،آموزشدر این  

 سازی( دراین بررسی برای دو حالت تئوری و تجربی )شبیه  است مورد آزمایش قرار خواهد گرفت. 3-1رابطه 

 . در نتیجه موضوع مورد نظر برای شبیه سازی عبارت است از:شودمیجام دو مرحله ان

 آن از مرکز دوران  فواصل مختلفهای دورانی برای یک براکت با وزن مشخص در بررسی سرعت 

 محورهای دوران مکانیزم دستگاه آزمایش نیروی مرکزگرا -1-3شکل 
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 ADAMSافزار خاصیت نیروی مرکزگرا در نرم طراحی مکانیزم آزمایش 1-3

گیرند انواع مختلفی دارند  هایی که برای انجام آزمایش نیروی مرکزگرا مورداستفاده قرار میدستگاه

ه بکنند که اند اما همگی از مکانیزم مشابهی پیروی میشدههای متفاوتی در بازار عرضهکه توسط شرکت

اقدام به طراحی،   Adamsافزار در نرم آموزش. در ادامه این  شد اشاره 1-2شکل شماتیک کلی آن در 

شود، مشابه آنچه در واقعیت برای تحقیق نیروی مرکزگرا انجام می ،سازی و آزمایش این مکانیزمشبیه

 نمود.خواهیم

 ADAMS/viewمحیط  سازیآماده 1-3-1

برای تعریف  در این پنجره شودآمد گویی باز میخوش پنجره Adams Viewافزار در ابتدا با اجرای نرم

 باز شود Create New Model( تا پنجره 1-4شکل ) کنیدکلیک    New Modelپروژه جدید بر روی آیکون 

  .(1-5)شکل 

 

  

)الزم به ذکر است که در  (1) وارد نماییدرا  Centrifugal_Force عبارت Model Nameدر قسمت 

در عنوان   (–خط فاصله )هنگام وارد نمودن نام برای یک پروژه، یک جسم یا یک نمودار، نباید از عالمت 

که   Gravityدر قسمت  (.قبول استافزار قابلبرای نرم (_زیرخط ) جای آن عالمتاستفاده کنیم، به

 ADAMS افزارنرمخوش امد گویی  پنجره -1-4شکل 
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را   Earth Normal (-Global Y)شونده گزینه کننده جهت نیروی جاذبه زمین است از منوی باز مشخص

که آحاد استاندارد   Units، سپس برای قسمت (2)قرار بگیرد  Y–تا جهت نیروی جاذبه در جهت  کردهانتخاب  

 working directoryدر مرحله بعد، در قسمت  .(3) کنیدرا انتخاب   MMKSباید در آن مشخص شود گزینه 

در  .(4) کنیدافزار را مشخص  های ایجادشده توسط نرمل ذخیره فایلمح "آیکون پوشه"با کلیک بر روی 

 .شوید Adams/Viewاصلی   محیطتا وارد  کردهکلیک    OKپایان بر روی گزینه 

را انتخاب   …working Gridگزینه   Settingsاز منوی   افزارمحیط نرمتر شدن مختصات در برای دقیق

که مقدار طول و عرض   Sizeقسمت در ، 1-6مانند شکل  باز شود. Working Grid Settingsتا پنجره  کرده

سازی را مشخص که فاصله نقاط در صفحه شبیه  Spacingقسمت  در کند وسازی را تعیین میصفحه شبیه

 .کنیدکلیک    OKکند، مقادیر موردنظر را وارد و برای اعمال تغییرات بر روی می

 

 

 

 Create New Model پنجره ماتیتنظ -1-5شکل 
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 سازی مکانیزم مدلطراحی و  1-3-2

در بخش  .کنیدکلیک    Boxبر روی آیکون  Bodiesاز زبانه   ر اولین گام برای ایجاد تیر اصلی مکانیزمد

 2متر و عمق سانتی 1متر، ارتفاع سانتی 44مربوط به تنظیمات جسم، تنظیمات را برای یک تیر با طول 

(، سپس یک سر تیر را که به نشانگر موس نیز متصل است در مختصات 1-7)شکل  کنیدمتر تعیین  سانتی

، داریدالف - 1-9تصویری مانند شکل  کنید. اگر تیر را از نمای راست نگاه  ددهیصفحه کاری قرار از  (200.0.0-)

 .درا در مرکز مختصات صفحه کاری قرار دهی مختصات مرکز حجم تیربرای سهولت کار در مراحل بعدی باید 

 ریت ابعاد به مربوط ماتیتنظ -1-6شکل 


