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ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي  "دكتر مصطفي سياوشي و مهندس سارا نخعي "كتابي كه در دست داريد با همت 

  از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 مقدمه مولف  
  

بعدي و تجزیـه   طور گسترده جهت پویانمایی و نمایش حرکت اجسام به صورت سه به Adams افزار نرم

هـاي بسـیار متنـوع و بـاالي خـود،       گیـرد کـه بـا قابلیـت    ها در جهان مورداستفاده قرار می و تحلیل آن

سازي سیستم هاي مکانیکی، قبـل از رسـیدن بـه پـیش      مهندسان را در ایجاد، آزمایش، بررسی و بهینه

افـزار   شـده در ایـن نـرم    هاي مختلف در نظـر گرفتـه   گیري از بخش کند. با بهره ساخت فیزیکی یاري می

گیري نیروهاي وارد بر  مکانیکی، تست سینماتیکی سیستم، اندازهسازي حرکتی سیستم  توان با شبیه می

، عمر قطعات در چرخه کاري را تعیین نموده و مکان دهی قطعـات را بـه صـورت بسـیار     …اتصاالت و 

  .دقیقی انجام داد

هـاي مـورد   خته و تمامی المانادپر ADAMSفصل اول به تشریح کامل قسمت هاي مختلف نرم افزار 

هـاي پیشـرو در علـوم مهندسـی خصوصـاً      یکی از چالشنرم افزار توضیح داده می شود.  یناستفاده در ا

باشـد. در فصـل   ها می ها و شناخت درست از رفتار حرکتی آنمهندسی مکانیک تحلیل موقعیت سیستم

هـاي مختلـف   هاي مختلف به نحوه ترسـیم نمـودار موقعیـت، سـرعت و شـتاب در مکـانیزم      دوم با مثال

  گردد. افزار ارائه می وه این ترسیمات در نرمپرداخته و نح

ها براي ساخت مقاوم ترین و کاربردي ترین دسـتگاه الزم و ضـروري اسـت    تحلیل نیرویی و تغییر شکل

که بدون دانستن نیروهاي وارد بر آن امکان پذیر نمی باشد. در فصل سوم با حل مثال هاي مختلـف بـه   

مکانیزم هاي دو بعـدي و سـه بعـدي توسـط نـرم افـزار آدامـز        نحوه بدست آوردن نیروهاي مختلف در 

  پرداخته و تحلیل نیرویی توسط این نرم افزار تشریح می گردد.

فصل چهارم یک خودرو دلخواه  را در نظر گرفته و ابتدا از سیستم تولید قدرت این خودرو شروع نمـوده  

نماییم سپس با  ا تجزیه و تحلیل میو سپس سیستم انتقال قدرت؛ سیستم تعلیق؛بدنه و شاسی خودرو ر
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افـزار وجـود دارد    و انجام مانورهاي مختلف کـه در نـرم   ADAMS/carافزار  سازي خودرو در نرم شبیه

  تفاوت در نمودارهاي حرکتی  خودرو را نشان دهیم.

بـراي ایجـاد    یهـاي مختلفـ  زیرسیسـتم  ADAMS/Aircraftدر بخـش   هواپیما سازي مدلبه منظور 

هـاي خـاص خـود    ي مختلف و انجام مانورهاي متفاوت وجود دارند که هـر کـدام داراي ویژگـی   هاپرنده

شـود. در   هـا پرداختـه مـی    ها و نحوه کاربرد آندر فصل پنجم به تشریح این زیرسیستم بنابراینهستند، 

، و نحـوه  هـا ایجـاد  افزار مـدل هـاي موردنیـاز از پرنـده    هاي موجود در نرمادامه با استفاده از زیرسیستم

    گیرد.ها موردبررسی قرار می اسمبل کردن آن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


