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  ها ترین یافته مهم
تحت شرایط بارگذاري استاتیک،  JD 955از محور پولوس بلند ) نالما( در تجزیه و تحلیل عنصر محدود ◄

هاي از پولوس کم بوده که همین موضوع احتمال شکست در این  مشخص گردید مقدار ضریب اطمینان در قسمت
  .دهد نقاط را افزایش می

یر یمحل تغ تحلیل انجام شده به وضوح نشان داد که تنش حداکثر در سطح تماسی دندانه ها و همچنین در ◄
  .قطر صورت گرفت

 پولوس، تنش، کمباین جاندیر، اجزاي محدود، شکستانسیس،  : کلیديهاي واژه

  91- 306- 101 طرح تحقیقاتی شماره شناسه  :منبع یافته

  اصل، علی اصغري محسن آزادبخت، عباس رضایی ):گان(نویسنده

  تاثیر بار استاتیکی  تحت955بررسی علل شکست پولوس بلند کمباین جاندیر  :عنوان

  91- 306-101 :شماره

 19/3/1393 :تاریخ

   علمیهاي کوتاه یافته

Administrator
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  اهمیت موضوع
د در حالی که تعین مکان دقیق بارهاي هاي استاتیکی و دینامیکی قرار دارنتمام وسایل نقلیه در معرض بار

  . دشوار استبسیاراعمالی بر روي اجزاء 

   خوب دارد اری بسی به طراحازی است و نی اصلي از اجزایکی نیدر کمبا) پولوس(ها  محور انتقال توان به چرخ
   نی همواره شکست پولوس کمبادها را برعهده دار  انتقال قدرت به چرخفهی جزء درهر لحظه وظنیاز آنجا که ا

JD 955 شود در عمل دیده می. 

  )شرح مساله(مقدمه 
 را دی محصول جدکی توسعه نهی است که چگونه زمان و هزنی امروزه ای صنعتيها  شرکتيموضوع مهم برا

 و کاربر پسند عی، سرعت پردازش سرانهی را بزرگ حافظهتی از ظرف اساس آنها تالش کردند کهنیراب. کاهش دهند
این . اختصاصی را داشته باشد ی مهندسگری به عبارت دگریکدی تعامل با ییتوانا کنند تا جذاب استفاده کیو گراف

  . شود می ی را ناشدی و زمان توسعه محصول و تولنهی کاهش هزجهیدر نتکار به کاهش وظیفه تولید کمک و 

 نی و همچنیکی استاتيتحت بارگذار JD 955 نی پولوس بلند کمبالی و تحلهی تجزتحقیق نی ایهدف اصل
تحت چه شرایطی گسیخته  که این نکته به دنی و رسي بارگذارطی شراتحت آن یکی کردن استحکام مکانبررسی

  .باشد گردد، می می
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  )ها، جداول و سایر مستندات مل بر شکلمشت(اطالعات تکمیلی 
 جهت بدست آوردن مقدار ضریب ANSYS13افزار  نتایج تحلیل صورت گرفته توسط نرم 2 و 1هاي  شکل

  .باشد اطمینان می

 

  .تحت شرایط بارگذاري استاتیکی JD 955بررسی ضریب اطمینان در هر قسمت از پولوس بلند کمباین  -1شکل 
  

  
  

   JD 955 اطمینان در هر قسمت از پولوس بلند کمباین  بررسی ضریب- 2شکل 
 .)نماي بزرگ شده( تحت شرایط بارگذاري استاتیکی

  

ضریب اطمینان در هر قسمتی از پولوس که به رنگ قرمز مشخص شده است بحرانی است و نیاز به اصالح دارد، 
 . زیاد استبسیار JD 955هاي قرمز رنگ از پولوس بلند کمباین  احتمال شکست در قسمت

  


