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 فهرست مطالب

 

 صفحه عنوان

 ذ مقدمه نویسنده

  

 ز مقدمه مترجمان

  

 1 مقدمه -1فصل 

ها الاتص  های مختلفی از هایی که توسط گونهمعرفی انواع گوناگون حرکت هدف اول:

 های حرکتی( ایجاد شوند)زوج

1 

 4 ساخت زنجیرهای حرکتی و محاسبه درجه آزادی آنها هدف دوم:

 11 های مختلفها و زنجیرهای حرکتی، با اتصالبندیخت مفصلسا هدف سوم:

 11 1تمرین 

 11 2تمرین 

 21 3تمرین 

 22 منابع تکمیلی

  

 22 هابندیتجزیه و تحلیل سرعت مفصل -2فصل 

 23 تمرین بردارها و خواص آنها هدف اول:

 22 حرکتشهای آن برای یک ذره متحرک در مسیر تعریف سرعت و مؤلفه هدف دوم:

 33 تشریح سرعت یک ذره متحرک در مسیرش به کمک هیأت اعداد مختلط هدف سوم:

 41 جایی یک جسم صلبیافتن روابط سرعت برای جابه هدف چهارم:

 43 4و  3و  2و  1مربوط به اهداف  -1تمرین 

 44 4و  3و  2و  1مربوط به اهداف  -2تمرین 

 44 4و  3و  2و  1مربوط به اهداف  -3تمرین 

های برداری برای تجزیه و تحلیل ارائه نحوه کاربرد روش چندضلعی هدف پنجم:

 ایحلقههای تکمکانیزم

44 



 ب

عضوی به کمک روش های ششتجزیه و تحلیل سرعت مکانیزم هدف ششم:

 های برداریچندضلعی

44 

تحلیل بیان خواص مرکز آنی دوران و ارائه نحوه کاربرد آن در تجزیه و  هدف هفتم:

 هاسرعت مکانیزم

54 

 13 1و  5و  4مربوط به اهداف  -1تمرین 

 14 1و  5و  4مربوط به اهداف  -2تمرین 

 14 1و  5و  4مربوط به اهداف  -3تمرین 

 15 منابع تکمیلی

  

 77 هابندیتجزیه و تحلیل شتاب مفصل -2فصل 

ای یا آن برای یک ذره دارای حرکت صفحه هایتعریف شتاب و مؤلفه هدف اول:

 ا متحرکیثابت  تفضایی در مختصا

11 

محاسبه شتاب یک ذره متحرک بر روی مسیرش به کمک هیأت اعداد  هدف دوم:

 مختلط

21 

 24 بیان معادله برداری شتاب یک جسم صلب متحرک در صفحه  هدف سوم:

 21 3و  2و  1مربوط به اهداف  -1تمرین 

 21 3و  2و  1مربوط به اهداف  -2تمرین 

 22 3و  2و  1مربوط به اهداف  -3تمرین 

ب اتی برای تجزیه و تحلیل شکارگیری روش چندضلعی بردارهنحوه ب هدف چهارم:

 هامکانیزم

111 

 عضوی به کمک روش چندضلعیتجزیه و تحلیل شتاب یک مکانیزم شش هدف پنجم:

 برداری

111 

 113 4و  4 مربوط به اهداف -1تمرین 

 114 4و  4مربوط به اهداف  -2تمرین 

 114 4و  4مربوط به اهداف  -3تمرین 

 115 منابع تکمیلی

  

  



 ت

 117 ریها به روش جبتجزیه و تحلیل تغییرمکان، سرعت و شتاب مکانیزم -4فصل 

 111 تجزیه و تحلیل تغییرمکان، سرعت و شتاب یک مکانیزم چهارعضوی هدف اول:

 121 تجزیه و تحلیل تغییرمکان، سرعت و شتاب یک مکانیزم لغزنده هدف دوم:

 132 تجزیه و تحلیل تغییرمکان، سرعت و شتاب یک مکانیزم لغزنده معکوس هدف سوم:

 131 1تمرین 

 131 2تمرین 

 132 3تمرین 

 141 منابع تکمیلی

  

 141 اصول حرکت دورانی یکنواخت -5فصل 

مختلف تولید و انتقال حرکت دورانی یکنواخت و های تشخیص روش هدف اول:

 دست آوردن معیار انتقال حرکت دورانی، توسط تماس غلتشی و لغزشیبه

141 

های گستران و طراحی انتقال حرکت دورانی یکنواخت به کمک منحنی هدف دوم:

 نماچرخ

142 

و  یهای غلتان داخلها و مخروطمحاسبه نسبت سرعت برای استوانه هدف سوم:

 خارجی

144 

 152 1تمرین 

 152 2تمرین 

 153 3تمرین 

 154 منابع تکمیلی

  

 165 هادندهصنعت چرخ -6فصل 

های ساده، مارپیچی، مخروطی دندهبیان اصطالحات فنی مربوط به چرخ هدف اول:

 و حلزونی

154 

 115 یافتن روابطی برای محاسبه ضخامت دنده، مقطع دنده و نسبت تماس هدف دوم:

 111 پیدا کردن تأثیر گام قطری، زاویه فشار ونسبت سرعت بر تداخل هدف سوم:

های ساده، مارپیچی، دندهبرای چرخ AGMAبیان استانداردهای  هدف چهارم:

 مخروطی و حلزونی

114 



 ث

 114 1تمرین 

 114 2تمرین 

 115 3تمرین 

 115 منابع تکمیلی

  

 187 هادندهطراحی سیستم چرخ -7فصل 

 111 های سادهدندهطراحی سیستم چرخ هدف اول:

 121 های مرکبدندهطراحی سیستم چرخ هدف دوم:

 125 های مرکب معکوسدندهطراحی سیستم چرخ هدف سوم:

 121 ایهای سیارهدندهطراحی سیستم چرخ :چهارمهدف 

 213 1تمرین 

 214 2تمرین 

 214 3تمرین 

 215 منابع تکمیلی

  

 207 ها و پیروهابادامک -8 فصل

 211 شناخت انواع مختلف پیروهاهدف اول: 

 211 هاشناخت انواع مختلف بادامکهدف دوم: 

 211 های بادامک و پیروشناخت انواع مختلف سیستمهدف سوم: 

 221 1تمرین 

 221 2تمرین 

 222 3تمرین 

 222 منابع تکمیلی

  

 222 نمودارهای حرکت -9فصل 

 223 هاشناخت کاربردهای انواع مختلف نمودارهای متداول در طراحی بادامکهدف اول: 

 244 تجزیه و تحلیل نمودارهای حرکت به کمک روش جبریهدف دوم: 

  



 ج

 242 1تمرین 

 243 2تمرین 

 243 3تمرین 

 244 منابع تکمیلی

  

 255 هایابی بادامکاندازه -10فصل 

مورد نیاز برای محاسبه مختصات مقطع بادامک، برای انواع یافتن روابط هدف اول: 

 مختلف پیرو

244 

 252 محاسبه شعاع عضو غلتنده پیروهای غلتان انتقالی یا نوسانیهدف دوم: 

 214 قالیغلتان انت یافتن نحوه تأثیر زاویه فشار در اندازه یک بادامک با پیروهدف سوم: 

 213 1تمرین 

 214 2تمرین 

 214 3تمرین 

 214 منابع تکمیلی

  

 285 هاضمیمه

 287 هانامهپاسخ -ضمیمه الف

  

 287 1نامه فصل پاسخ

 211 3و  2و  1مربوط به اهداف  -1تمرین 

 221 3و  2و  1مربوط به اهداف  -2تمرین 

 223 3و  2و  1مربوط به اهداف  -3تمرین 

  

 297 2نامه فصل پاسخ

 221 4و  3و  2و  1اهداف مربوط به  -1تمرین 

 222 4و  3و  2و  1مربوط به اهداف  -2تمرین 

 311 4و  3و  2و  1مربوط به اهداف  -3تمرین 

 313 1و  5و  4مربوط به اهداف  -1تمرین 



 ح

 315 1و  5و  4مربوط به اهداف  -2تمرین 

 312 1و  5و  4مربوط به اهداف  -3تمرین 

  

 212 2نامه فصل پاسخ

 313 3و  2و  1مربوط به اهداف  -1تمرین 

 314 3و  2و  1مربوط به اهداف  -2تمرین 

 311 3و  2و  1مربوط به اهداف  -3تمرین 

 321 4و  4مربوط به اهداف  -1تمرین 

 324 4و  4مربوط به اهداف  -2تمرین 

 321 4و  4مربوط به اهداف  -3تمرین 

  

 221 4نامه فصل پاسخ

 331 1تمرین 

 331 2تمرین 

 331 3تمرین 

  

 222 5نامه فصل پاسخ

 333 1تمرین 

 333 2تمرین 

 334 3تمرین 

  

 227 6نامه فصل پاسخ

 331 1تمرین 

 332 2تمرین 

 342 3تمرین 

  

 245 7نامه فصل پاسخ

 344 1تمرین 



 خ

 345 2تمرین 

 342 3تمرین 

  

 251 8نامه فصل پاسخ

 341 1تمرین 

 343 2تمرین 

 344 3تمرین 

  

 257 9نامه فصل پاسخ

 341 1تمرین 

 351 2تمرین 

 354 3تمرین 

  

 269 10نامه فصل پاسخ

 352 1تمرین 

 311 2تمرین 

 312 3تمرین 

  

 272 منابع تکمیلی -ب ضمیمه

  

 275 انگلیسی -نامه فارسیواژه -پ ضمیمه

  

 282 فارسی -نامه انگلیسیواژه -ت ضمیمه
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 مقدمه نویسنده

 

باشد، و نشان دهنده تجربیات شخصی من به عنوان این کتاب در خصوص سینماتیک کاربردی می

دانشجو، مدرس، محقق و مشاور در زمینه طراحی صنعتی است. کتاب در چهار بخش ارائه شده 

 شوند:میین چهار بخش، به ده فصل تقسیم است، که خود ا

  1، فصل حرکتتجزیه و تحلیل 

 4تا  2های اتیکی، فصلنمتجزیه و تحلیل سی

 1تا  4های ها، فصلدندهتجزیه و تحلیل چرخ

 11تا  1های ها، فصلتجزیه و تحلیل بادامک

-نماتیکی و تعیین درجه آزادی مفصلها، زنجیرهای سیای بر تجزیه و تحلیل سازهمقدمه 1فصل 

 استفاده از معیار پویایی گروبلر است.ها با بندی

 پردازد.ها میتجزیه و تحلیل سینماتیکی مکانیزمهای به روش 4تا  2های فصل

ها است. در دندهه و تحلیل و طراحی سیستم چرخدرباره اصطالحات فنی، تجزی 1تا  4های فصل

-های چرخمختلف سیستمن معادله حرکت انواع دست آوردروش برداری برای بهاز ها، این فصل

 .شوداستفاده میها دنده

ها و تجزیه و تحلیل نمودارهای حرکتی نیز مربوط به طراحی بادامک 11تا  1های فصل

 است.هپیرو

 دانشجو را در زمینهقالب این کتاب بر مبنای مفاهیم آموزشی نوین است، و احساس مسئولیت 

تقسیم شده است. « هدف»هایی به نام زیر فصله فصل این کتاب ب 11انگیزد. هر یادگیری برمی

مشخصی که دانشجو باید « موضوع»باره است که در« بسته آموزشی کوچک»هر هدف خود یک 

قرار دارد که « ارزیابی از خود»کند. در پایان هر هدف، بخشی به نام آن را بیاموزد، بحث می

کند. مسلماً این وظیفه دانشجو ابی میدانشجو عملکرد خود را در یادگیری مطالب خوانده شده ارزی

است که در صورت وجود ابهام در مطالب خوانده شده، با استاد خود مشورت کند. باالخره در 

ها ارائه شده، آورده شده برای مرور آنچه در آن بخش« تمرین»چند بخش، یک سری پایان هر 

 است.



 ر

های جدیدی باید ابداع شود تا دانشجو قابل ذکر است که برای مؤثرتر کردن فرآیند آموزشی، روش

ین این بین استاد بیشتر بیشترین بهره را از محتوای دروس ارائه شده کسب کند. صد البته در

ترین بیشباشد. از نظر من، رشد هر چه بیشتر دانشجو دارا می سهم را در ایجاد انگیزه و در نتیجه،

نیکی آنها صورت گیرد و در این راه، نه تنها ها و مفاهیم تکفعالیت باید در نحوه ارائه کتاب

هایی بر مبنای مفاهیم نوین اهتمام نویسندگان، بلکه ناشران نیز باید در نوشتن و چاپ کتاب

 ورزند.

 

 آن روزبه امید 

 آ. اِچ. سونی
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 مقدمه مترجمان

 

 شود.بخش سینماتیک و سینتیک تقسیم میدینامیک ماشین به دو 

و نحوه به دست آوردن  اهقعیت، سرعت و شتاب اعضای مکانیزمسینماتیک ماشین در مورد مو

 یه و تحلیل دینامیکی یکترین موضوع در تجزسینماتیک اساسی کند.ها بحث میاین کمیت

ی اخطی و زاویه هایدست آوردن شتاباز تجزیه و تحلیل سینماتیکی و به. بعد استماشین 

زای ای اعمالی بر روی اجنوبت به تجزیه و تحلیل سینتیکی و محاسبه نیروهاعضای یک ماشین، 

باشد. به عنوان مثال اجزای ماشین از منابع متفاوتی میرسد. نیروهای اعمالی بر روی ماشین می

بارهای متفاوت، نیروهای اصطکاکی،  نیروهای وزنی، نیروهای ناشی از مونتاژ، نیروهای ناشی از

ای، نیروهای ناشی از تغییر درجه حرارت، همچنین ه فنرها، نیروهای ضربهنیروهای مربوط ب

نیروهای اینرسی یا نیروهای دینامیکی.کلیه این نیروها در طراحی اجزای ماشین باید مد نظر قرار 

ی هایماشین در قادر به تحمل نیروهای اعمالی باشند. ی ماشینبه نحوی که اجزا .گرفته شوند

و به همین  آینددست میسی از تحلیل سینماتیکی بهکنند، نیروهای اینرکار میکه با سرعت باال 

 د.شونماتیک ماشین بررسی میدلیل است که در طراحی ماشین، ابتدا سی

حلیل جزیه و تپردازد و تبررسی سینماتیکی اجزای ماشین می کتابی که در دست دارید فقط به

بررسی سینماتیک و طراحی  صل است و در آن بهف 11شود. کتاب شامل سینیکی را شامل نمی

کتاب  شود.پرداخته میپیرویی  –های بادامکها و سیستمدندههای چرخها، سیستممکانیزم

  حالتی خودآموز دارد، و استفاده از آن نیازی به استاد ندارد.

وع، و اصلی شراثبات قضایا و به دست آوردن روابط هر فصل با تعاریفی دقیق از مفاهیم اساسی، 

سپس برای درک بهتر این مطالب، تعدادی مسأله نیز حل شده است. از آنجایی که قدرت و 

ها زمند حل آنآید، بلکه نیامطالعه مسائل حل شده به دست نمی توانایی در حل مسائل تنها با

مل اتعدادی مسأله نیز در انتهای هر مبحث ارائه شده، که پاسخ ک باشد،توسط خود دانشجو می

شود پس از مطالعه انشجویان عزیز اکیداً درخواست میدآنها در انتهای کتاب ارائه شده است. از 

صد البته پیش از مطالعه پاسخ  ،مسائل انتهای هر مبحث را نیزس و مسائل حل شده، ومتن در

یح صح، خود حل کنند. توانایی دانشجو در حل این مسائل نشان دهنده درک آنها در انتهای کتاب

باشد. در صورتی که دانشجو قادر به حل مطالب، و به واقع جواز عبور دانشجو به مبحث بعدی می



 س

بار شود مبحث مزبور و مسائل حل شده آن را یکتقاضا میمسائل آخر هر مبحث نباشد، از او 

مبحث  ندیگر، ولی با دقت بیشتر بخواند، و این عمل را تا زمانی که قادر به حل مسائل انتهایی آ

 شود، تکرار کند. 

یز و استادان گرانقدر باشد، از دانشجویان عزکه هیچ اثری بدون لغزش وخطا نمی از آنجایی

 ردن کیفیت این کتابشود تا با در میان گذاشتن هر نظری که در ارتباط با باال بدرخواست می

 جددمانشاءا... اگر این کتاب به چاپ منتمان گردانند. رسد، با اینجانبان، قرین به نظرشان می

زیرا به قول برسد، نظرها و پیشنهادهای شما سروران گرامی مورد توجه قرار خواهد گرفت. 

 «:کنفسیوس»

 

 بی باشد، ولی در جهت اصالح آنها تالش نکند.یبزرگترین عیب آن است که انسان دارای معا

 

 دکتر فرامرز آشنای قاسمی

 دکتر مهرداد نوری خاجوی

 23 زمستان -تهران
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 اهداف

های ها )زوجهای مختلفی از اتصالهایی که توسط گونهمعرفی انواع گوناگون حرکت -1

 شوند.حرکتی( ایجاد می

 ساخت زنجیرهای حرکتی و محاسبه درجه آزادی آنها. -2

 های مختلف.ها و زنجیرهای حرکتی، با اتصالبندیساخت مفصل -3

 

 هدف اول

های حرکتی( ها )زوجهای مختلفی از اتصالهایی که توسط گونهمعرفی انواع گوناگون حرکت

 شوند.ایجاد می

 

 نحوه کار

 گاه:ابتدا مطالب بخش موضوع را بخوانید، آن

 شرح دهید. های شکل بسته و نیرو بسته رالاتصا -الف

 آید، نام ببرید.وجود میها بهکمک اتصالبهنوع حرکتی را که  -ب

      ها را محاسبه کنید.درجه آزادی اتصال -پ

 شوند، محاسبه کنید.ها میتعداد قیدهایی را که مانع حرکت کردن اتصال -ت

 

 هـدمـمق

1ل ـفص  
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 بندی کنید.شان دستهراساس تعداد درجه آزادیها را باتصال -ث

 بندی کنید.شان دستهیهاها را براساس تعداد قیداتصال -ج

 های خود را با نظر استادتان مقایسه کنید.برای تصحیح، پاسخ 

 

 موضوع

طور دائمی با یکدیگر در تماس بهیک زوج حرکتی )اتصال( متشکل از زوج اجزایی است که 

 نحوی که یک حرکت نسبی مابین این اجزاء وجود داشته باشد.بهباشند، می

درجه آزادی است. این درجه  6یک جسم صلب که قادر است آزادانه در فضا حرکت کند، دارای 

آزادی به این خاطر به یک جسم صلب نسبت داده شده است، که جسم مذکور قادر به دوران 

قالی در امتداد محورهای حول سه محور غیروابسته به یکدیگر )سه محور متعامد(، و حرکت انت

 باشد.مذکور می

ای به هم متصل شده باشند که امکان حرکت نسبت به یکدیگر را گونهبهاگر دو جسم صلب 

تواند حداکثر شوند. یک زوج حرکتی )اتصال( میند، زوج حرکتی )اتصال( نامیده میداشته باش

هایی( ای )اتصالهای حرکتینشانگر زوج 1پنج و حداقل یک درجه آزادی داشته باشد. جدول 

باشند. درجه آزادی اتصال چرخشی یک است. چنین پذیر مینظر عملی امکان است، که از

 باشد.میاتصالی تنها قادر به دوران حول یک محور 

های دورانی و چنین اتصالی قادر به ایجاد حرکت ای، دارای دو درجه آزادی است.اتصال استوانه

یرد، همان محوری است که پذی که حرکت دورانی حول آن صورت میباشد. محورانتقالی می

 مکیشود. با وجود این، این اتصال مشابه با اتصال باداحرکت انتقالی حول آن صورت انجام می

 باشد.، که دارای دو درجه آزادی میاست

ای را که ممکن است های سینماتیکیکلیه حرکت و طور دقیق مطالعه کنیدبهرا  1جدول 

 تعیین کنید.های مزبور ایجاد شود توسط اتصال

های سینماتیکی وجود دارد. شود، پنج گروه مختلف از اتصالگونه که مشاهده میهمان

های های سینماتیکی، به درجه آزادی آنها بستگی دارد. گروه اول اتصالبندی اتصالگروه

سینماتیکی دارای یک درجه آزادی؛ گروه دوم دارای دو درجه آزادی؛ گروه سوم دارای سه 

 باشند.ادی؛ و ... میدرجه آز



 3  /  مقدمه فصل اول:

 .ها(های حرکتی )اتصالبندی زوجدسته -1جدول
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دار(، اتصال مارپیچ های چرخشی )اتصال پینهای سینماتیکی، شامل اتصالگروه اول اتصال

سینماتیکی، های باشد. گروه دوم اتصالاتصال منشوری )اتصال لغزنده(، می)اتصال پیچی( و 

لغزشی(، اتصال بادامکی و اتصال کروی شکافدار  -)اتصال چرخشیای شامل اتصال استوانه

ای(، اتصال ی، شامل اتصال کروی )اتصال ساچمههای سینماتیکباشد. گروه سوم اتصالمی

 باشد.ای میو اتصال کروی با شیار استوانه ایصفحه

فوقانی  های حرکتی تحتانی وها( را به دو گروه زوجهای حرکتی )اتصالزوج 1ریولیاکس

های حرکتی تحتانی، تشکیل بندی کرده است. اجزای نری و مادگی اتصال در زوجتقسیم

طور کلی بهند. دهوقانی، تشکیل خط یا نقطه تماس میهای حرکتی فسطوح تماس و در زوج

شوند، که بندی استفاده میحرکتی تحتانی، هنگامی در یک مفصلهای توان گفت که زوجمی

 نیروهای بزرگ باشد.هدف انتقال 

 

 خود از ارزیابی

 ها را نام ببریدپنج گروه مختلف اتصال. 

 های مربوط به گروه یک را نام ببریداتصال. 

 های مربوط به گروه دو را نام ببریداتصال. 

 ای، کروی و لغزنده را محاسبه کنیدهای استوانهتعداد قیدهای موجود در حرکت اتصال. 

 بندی های حرکتی تحتانی و فوقانی تقسیمهای زوجها را به گروهاتصالگانه های پنجگروه

 .کنید

 ای و بادامکی را بیان کنیدهای استوانهتفاوت حرکت مابین اتصال. 

 

 هدف دوم

 ساخت زنجیرهای حرکتی و محاسبه درجه آزادی آنها

 

 نحوه کار

 گاه:ابتدا مطالب بخش موضوع را بخوانید، آن 

                                                           
1 Reuleaux 
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 عضوهای حرکتی را نام ببرید.انواع مختلف  -الف

 زنجیرهای حرکتی را بسازید. -ب

اید، ای را که ساختهدست آمده از زنجیرهای حرکتیبهی هابندیدرجه آزادی مفصل -پ

 محاسبه کنید.

 های خود را با نظر استادتان مقایسه کنید.برای تصحیح، پاسخ 

 

 موضوع

نوع یک عضو حرکتی، با توجه به تعداد گیریم. کتی را صلب و بدون وزن در نظر میعضو حر

 .(3تا  1های )شکل شود، مشخص میبه آن متصل شودند تواهایی که میاتصال
 

 
و  ست که در دو انتهای عضو متصل استیک عضو دوگانه، دارای دو انتها و یک زوج اتصال چرخشی ا -1شکل 

 شود.با یک جفت دایره مشخص می

 

 
 باشد.از آنها یک اتصال چرخشی متصل می دارای سه انتها است که در هر یکگانه، یک عضو سه -2شکل 

 

 
 باشد.یک عضو چهارگانه، که در هر یک از چهار انتهای خود دارای یک اتصال چرخشی می -3شکل 
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تواند به تعداد دلخواه دارای انتها باشد. ولی با وجود این توجه داشته باشید یک عضو حرکتی می

ها و عضو توان مابین اتصالگاه نمیباشد و لذا، هیچبحث ما، یک عضو صلب می عضو مورد که

 مورد نظر، شاهد یک حرکت نسبی باشیم.

عنوان بهگانه و چهارگانه و ...( با زدن هاشور در داخل چند ضلعی عضوهای چندگانه )سه

 شوند.عضوهای صلب نشان داده می

لقه بسته را ای که تشکیل یک حگونهبهیک زنجیر حرکتی از ترکیب تعدادی عضو و اتصال، 

 .(6تا  4های )شکل آیدوجود میبه ،دهد
 

 
 اند. این زنجیریک زنجیر حرکتی با پنج عضو دوگانه که توسط پنج اتصال چرخشی به هم متصل شده -4شکل 

 باشد.شامل یک حلقه می حرکتی
 

 
گانه که توسط هفت اتصال چرخشی به هم زنجیر حرکتی با چهار عضو دوگانه و دو عضو سهیک  -5 شکل

 باشد.شامل شش عضو و دو حلقه میحرکتی زنجیر  متصل شده اند. این
 

 
ط ده اتصال گانه و یک عضو چهارگانه که توسسه یک زنجیر حرکتی با پنج عضو دوگانه، دو عضو -6شکل 

 باشد.شامل هشت عضو و سه حلقه میحرکتی اند. این زنجیر چرخشی به هم متصل شده



 7  /  مقدمه فصل اول:

آید. لذا وجود میبهبندی با ثابت کردن یکی از عضوهای یک زنجیر حرکتی به زمین، یک مفصل

 4موجود در شکل  1، در اثر ثابت کردن عضو 7بندی موجود در شکل توان گفت که مفصلمی

 وجود آمده است.بهبه زمین 

توان بر روی هایی که میآمد، باید در مورد تعداد ورودیوجود بندی بهمفصلیک هنگامی که 

مقیّد خود را از دست بدهد( بندی حرکت که مفصل)بدون اینبندی اعمال کرد مفصل

 شود. میسر میبندی مورد نظر مفصل م. این مسأله با محاسبه درجه آزادیگیری کنیتصمیم

 آید:دست میبه، توسط رابطه زیر 1لرگروبمعیار پویایی  بندی براساسدرجه آزادی یک مفصل

𝐹 = 3(𝑁 − 1) − 2 × 𝑃1 − 1 × 𝑃2 
 که در رابطه فوق:

F = بندیدرجه آزادی مفصل 

N = تعداد کل اعضاء 

1P = های حرکتی دارای یک درجه آزادیتعداد کل زوج 

2P = باشد.های حرکتی دارای دو درجه آزادی میتعداد کل زوج 

شان در باشد که حرکتهایی معتبر میبندیبرای مفصل پویایی گروبلر تنهاتوجه: معیار 

 صفحات موازی هم باشد.

 داریم: 7بندی نشان داده شده در شکل برای مفصل

𝑁 = 5  , 𝑃1 = 5  , 𝑃2 = 0 

𝐹 = 3(5 − 1) − 2 × 5 − 1 × 0 = 12 − 10 = 2 

 

 
 7شکل 

 

                                                           
1 Gruebler 


