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مقدمه نویسنده
این کتاب در خصوص سینماتیک کاربردی میباشد ،و نشان دهنده تجربیات شخصی من به عنوان
دانشجو ،مدرس ،محقق و مشاور در زمینه طراحی صنعتی است .کتاب در چهار بخش ارائه شده
است ،که خود این چهار بخش ،به ده فصل تقسیم میشوند:
تجزیه و تحلیل حرکت ،فصل 1
تجزیه و تحلیل سینماتیکی ،فصلهای  2تا 4
تجزیه و تحلیل چرخدندهها ،فصلهای  4تا 1
تجزیه و تحلیل بادامکها ،فصلهای  1تا 11
فصل  1مقدمهای بر تجزیه و تحلیل سازهها ،زنجیرهای سینماتیکی و تعیین درجه آزادی مفصل-
بندیها با استفاده از معیار پویایی گروبلر است.
فصلهای  2تا  4به روشهای تجزیه و تحلیل سینماتیکی مکانیزمها میپردازد.
فصلهای  4تا  1درباره اصطالحات فنی ،تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم چرخدندهها است .در
این فصلها ،از روش برداری برای بهدست آوردن معادله حرکت انواع مختلف سیستمهای چرخ-
دندهها استفاده میشود.
فصلهای  1تا  11نیز مربوط به طراحی بادامکها و تجزیه و تحلیل نمودارهای حرکتی
پیروهاست.
قالب این کتاب بر مبنای مفاهیم آموزشی نوین است ،و احساس مسئولیت دانشجو را در زمینه
یادگیری برمیانگیزد .هر  11فصل این کتاب به زیر فصلهایی به نام «هدف» تقسیم شده است.
هر هدف خود یک «بسته آموزشی کوچک» است که درباره «موضوع» مشخصی که دانشجو باید
آن را بیاموزد ،بحث میکند .در پایان هر هدف ،بخشی به نام «ارزیابی از خود» قرار دارد که
دانشجو عملکرد خود را در یادگیری مطالب خوانده شده ارزیابی میکند .مسلماً این وظیفه دانشجو
است که در صورت وجود ابهام در مطالب خوانده شده ،با استاد خود مشورت کند .باالخره در
پایان هر چند بخش ،یک سری «تمرین» برای مرور آنچه در آن بخشها ارائه شده ،آورده شده
است.

ذ

قابل ذکر است که برای مؤثرتر کردن فرآیند آموزشی ،روشهای جدیدی باید ابداع شود تا دانشجو
بیشترین بهره را از محتوای دروس ارائه شده کسب کند .صد البته در این بین استاد بیشترین
سهم را در ایجاد انگیزه و در نتیجه ،رشد هر چه بیشتر دانشجو دارا میباشد .از نظر من ،بیشترین
فعالیت باید در نحوه ارائه کتابها و مفاهیم تکنیکی آنها صورت گیرد و در این راه ،نه تنها
نویسندگان ،بلکه ناشران نیز باید در نوشتن و چاپ کتابهایی بر مبنای مفاهیم نوین اهتمام
ورزند.
به امید آن روز
آ .اِچ .سونی

ر

مقدمه مترجمان
دینامیک ماشین به دو بخش سینماتیک و سینتیک تقسیم میشود.
سینماتیک ماشین در مورد موقعیت ،سرعت و شتاب اعضای مکانیزمها و نحوه به دست آوردن
این کمیتها بحث میکند .سینماتیک اساسیترین موضوع در تجزیه و تحلیل دینامیکی یک
ماشین است .بعد از تجزیه و تحلیل سینماتیکی و بهدست آوردن شتابهای خطی و زاویهای
اعضای یک ماشین ،نوبت به تجزیه و تحلیل سینتیکی و محاسبه نیروهای اعمالی بر روی اجزای
ماشین میرسد .نیروهای اعمالی بر روی اجزای ماشین از منابع متفاوتی میباشد .به عنوان مثال
نیروهای وزنی ،نیروهای ناشی از مونتاژ ،نیروهای ناشی از بارهای متفاوت ،نیروهای اصطکاکی،
نیروهای مربوط به فنرها ،نیروهای ضربهای ،نیروهای ناشی از تغییر درجه حرارت ،همچنین
نیروهای اینرسی یا نیروهای دینامیکی.کلیه این نیروها در طراحی اجزای ماشین باید مد نظر قرار
گرفته شوند .به نحوی که اجزای ماشین قادر به تحمل نیروهای اعمالی باشند .در ماشینهایی
که با سرعت باال کار میکنند ،نیروهای اینرسی از تحلیل سینماتیکی بهدست میآیند و به همین
دلیل است که در طراحی ماشین ،ابتدا سینماتیک ماشین بررسی میشود.
کتابی که در دست دارید فقط به بررسی سینماتیکی اجزای ماشین میپردازد و تجزیه و تحلیل
سینیکی را شامل نمیشود .کتاب شامل  11فصل است و در آن به بررسی سینماتیک و طراحی
مکانیزمها ،سیستمهای چرخدندهها و سیستمهای بادامک– پیرویی پرداخته میشود .کتاب
حالتی خودآموز دارد ،و استفاده از آن نیازی به استاد ندارد.

هر فصل با تعاریفی دقیق از مفاهیم اساسی ،اثبات قضایا و به دست آوردن روابط اصلی شروع ،و
سپس برای درک بهتر این مطالب ،تعدادی مسأله نیز حل شده است .از آنجایی که قدرت و
توانایی در حل مسائل تنها با مطالعه مسائل حل شده به دست نمیآید ،بلکه نیازمند حل آنها
توسط خود دانشجو میباشد ،تعدادی مسأله نیز در انتهای هر مبحث ارائه شده ،که پاسخ کامل
آنها در انتهای کتاب ارائه شده است .از دانشجویان عزیز اکیداً درخواست میشود پس از مطالعه

متن دروس و مسائل حل شده ،مسائل انتهای هر مبحث را نیز ،صد البته پیش از مطالعه پاسخ
آنها در انتهای کتاب ،خود حل کنند .توانایی دانشجو در حل این مسائل نشان دهنده درک صحیح
مطالب ،و به واقع جواز عبور دانشجو به مبحث بعدی میباشد .در صورتی که دانشجو قادر به حل
ز

مسائل آخر هر مبحث نباشد ،از او تقاضا میشود مبحث مزبور و مسائل حل شده آن را یکبار
دیگر ،ولی با دقت بیشتر بخواند ،و این عمل را تا زمانی که قادر به حل مسائل انتهایی آن مبحث
شود ،تکرار کند.
از آنجایی که هیچ اثری بدون لغزش وخطا نمیباشد ،از دانشجویان عزیز و استادان گرانقدر
درخواست میشود تا با در میان گذاشتن هر نظری که در ارتباط با باال بردن کیفیت این کتاب
به نظرشان میرسد ،با اینجانبان ،قرین منتمان گردانند .انشاءا ...اگر این کتاب به چاپ مجدد
برسد ،نظرها و پیشنهادهای شما سروران گرامی مورد توجه قرار خواهد گرفت .زیرا به قول
«کنفسیوس»:
بزرگترین عیب آن است که انسان دارای معایبی باشد ،ولی در جهت اصالح آنها تالش نکند.

دکتر فرامرز آشنای قاسمی
دکتر مهرداد نوری خاجوی
تهران -زمستان 23

س

فصـل 1
مقـدمـه

اهداف
 -1معرفی انواع گوناگون حرکتهایی که توسط گونههای مختلفی از اتصالها (زوجهای
حرکتی) ایجاد میشوند.
 -2ساخت زنجیرهای حرکتی و محاسبه درجه آزادی آنها.
 -3ساخت مفصلبندیها و زنجیرهای حرکتی ،با اتصالهای مختلف.

هدف اول
معرفی انواع گوناگون حرکتهایی که توسط گونههای مختلفی از اتصالها (زوجهای حرکتی)
ایجاد میشوند.
نحوه کار

ابتدا مطالب بخش موضوع را بخوانید ،آنگاه:
الف -اتصالهای شکل بسته و نیرو بسته را شرح دهید.
ب -نوع حرکتی را که بهکمک اتصالها بهوجود میآید ،نام ببرید.
پ -درجه آزادی اتصالها را محاسبه کنید.
ت -تعداد قیدهایی را که مانع حرکت کردن اتصالها میشوند ،محاسبه کنید.
1
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ث -اتصالها را براساس تعداد درجه آزادیشان دستهبندی کنید.
ج -اتصالها را براساس تعداد قیدهایشان دستهبندی کنید.
 برای تصحیح ،پاسخهای خود را با نظر استادتان مقایسه کنید.
موضوع
یک زوج حرکتی (اتصال) متشکل از زوج اجزایی است که بهطور دائمی با یکدیگر در تماس
میباشند ،بهنحوی که یک حرکت نسبی مابین این اجزاء وجود داشته باشد.
یک جسم صلب که قادر است آزادانه در فضا حرکت کند ،دارای  6درجه آزادی است .این درجه
آزادی به این خاطر به یک جسم صلب نسبت داده شده است ،که جسم مذکور قادر به دوران
حول سه محور غیروابسته به یکدیگر (سه محور متعامد) ،و حرکت انتقالی در امتداد محورهای
مذکور میباشد.
اگر دو جسم صلب بهگونه ای به هم متصل شده باشند که امکان حرکت نسبت به یکدیگر را
داشته باشند ،زوج حرکتی (اتصال) نامیده میشوند .یک زوج حرکتی (اتصال) میتواند حداکثر
پنج و حداقل یک درجه آزادی داشته باشد .جدول  1نشانگر زوجهای حرکتیای (اتصالهایی)
است ،که از نظر عملی امکانپذیر میباشند .درجه آزادی اتصال چرخشی یک است .چنین
اتصالی تنها قادر به دوران حول یک محور میباشد.
اتصال استوانهای ،دارای دو درجه آزادی است .چنین اتصالی قادر به ایجاد حرکتهای دورانی و
انتقالی میباشد .محوری که حرکت دورانی حول آن صورت میپذیرد ،همان محوری است که
حرکت انتقالی حول آن صورت انجام میشود .با وجود این ،این اتصال مشابه با اتصال بادامکی
است ،که دارای دو درجه آزادی میباشد.
جدول  1را بهطور دقیق مطالعه کنید و کلیه حرکتهای سینماتیکیای را که ممکن است
توسط اتصالهای مزبور ایجاد شود تعیین کنید.
همانگونه که مشاهده میشود ،پنج گروه مختلف از اتصالهای سینماتیکی وجود دارد.
گروهبندی اتصال های سینماتیکی ،به درجه آزادی آنها بستگی دارد .گروه اول اتصالهای
سینماتیکی دارای یک درجه آزادی؛ گروه دوم دارای دو درجه آزادی؛ گروه سوم دارای سه
درجه آزادی؛ و  ...میباشند.

فصل اول :مقدمه 3 /
جدول -1دستهبندی زوجهای حرکتی (اتصالها).
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گروه اول اتصالهای سینماتیکی ،شامل اتصالهای چرخشی (اتصال پیندار) ،اتصال مارپیچ
(اتصال پیچی) و اتصال منشوری (اتصال لغزنده) ،میباشد .گروه دوم اتصالهای سینماتیکی،
شامل اتصال استوانهای (اتصال چرخشی -لغزشی) ،اتصال بادامکی و اتصال کروی شکافدار
میباشد .گروه سوم اتصالهای سینماتیکی ،شامل اتصال کروی (اتصال ساچمهای) ،اتصال
صفحهای و اتصال کروی با شیار استوانهای میباشد.
ریولیاکس 1زوجهای حرکتی (اتصالها) را به دو گروه زوجهای حرکتی تحتانی و فوقانی
تقسیمبندی کرده است .اجزای نری و مادگی اتصال در زوجهای حرکتی تحتانی ،تشکیل
سطوح تماس و در زوجهای حرکتی فوقانی ،تشکیل خط یا نقطه تماس میدهند .بهطور کلی
میتوان گفت که زوجهای حرکتی تحتانی ،هنگامی در یک مفصلبندی استفاده میشوند ،که
هدف انتقال نیروهای بزرگ باشد.
ارزیابی از خود

 پنج گروه مختلف اتصالها را نام ببرید.
 اتصالهای مربوط به گروه یک را نام ببرید.
 اتصالهای مربوط به گروه دو را نام ببرید.
 تعداد قیدهای موجود در حرکت اتصالهای استوانهای ،کروی و لغزنده را محاسبه کنید.
 گروههای پنجگانه اتصالها را به گروههای زوجهای حرکتی تحتانی و فوقانی تقسیمبندی
کنید.
 تفاوت حرکت مابین اتصالهای استوانهای و بادامکی را بیان کنید.

هدف دوم
ساخت زنجیرهای حرکتی و محاسبه درجه آزادی آنها
نحوه کار

 ابتدا مطالب بخش موضوع را بخوانید ،آنگاه:
Reuleaux

1

فصل اول :مقدمه 5 /

الف -انواع مختلف عضوهای حرکتی را نام ببرید.
ب -زنجیرهای حرکتی را بسازید.
پ -درجه آزادی مفصلبندیهای بهدست آمده از زنجیرهای حرکتیای را که ساختهاید،
محاسبه کنید.
 برای تصحیح ،پاسخهای خود را با نظر استادتان مقایسه کنید.
موضوع

عضو حرکتی را صلب و بدون وزن در نظر میگیریم .نوع یک عضو حرکتی ،با توجه به تعداد
اتصالهایی که میتواند به آن متصل شود ،مشخص میشود (شکلهای  1تا .)3

شکل  -1یک عضو دوگانه ،دارای دو انتها و یک زوج اتصال چرخشی است که در دو انتهای عضو متصل است و
با یک جفت دایره مشخص میشود.

شکل  -2یک عضو سهگانه ،دارای سه انتها است که در هر یک از آنها یک اتصال چرخشی متصل میباشد.

شکل  -3یک عضو چهارگانه ،که در هر یک از چهار انتهای خود دارای یک اتصال چرخشی میباشد.
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یک عضو حرکتی میتواند به تعداد دلخواه دارای انتها باشد .ولی با وجود این توجه داشته باشید
که عضو مورد بحث ما ،یک عضو صلب میباشد و لذا ،هیچگاه نمیتوان مابین اتصالها و عضو
مورد نظر ،شاهد یک حرکت نسبی باشیم.
عضوهای چندگانه (سه گانه و چهارگانه و  )...با زدن هاشور در داخل چند ضلعی بهعنوان
عضوهای صلب نشان داده میشوند.
یک زنجیر حرکتی از ترکیب تعدادی عضو و اتصال ،بهگونهای که تشکیل یک حلقه بسته را
دهد ،بهوجود میآید (شکلهای  4تا .)6

شکل  -4یک زنجیر حرکتی با پنج عضو دوگانه که توسط پنج اتصال چرخشی به هم متصل شدهاند .این زنجیر
حرکتی شامل یک حلقه میباشد.

شکل  -5یک زنجیر حرکتی با چهار عضو دوگانه و دو عضو سهگانه که توسط هفت اتصال چرخشی به هم
متصل شده اند .این زنجیر حرکتی شامل شش عضو و دو حلقه میباشد.

شکل  -6یک زنجیر حرکتی با پنج عضو دوگانه ،دو عضو سهگانه و یک عضو چهارگانه که توسط ده اتصال
چرخشی به هم متصل شدهاند .این زنجیر حرکتی شامل هشت عضو و سه حلقه میباشد.

فصل اول :مقدمه 7 /

با ثابت کردن یکی از عضوهای یک زنجیر حرکتی به زمین ،یک مفصلبندی بهوجود میآید .لذا
میتوان گفت که مفصلبندی موجود در شکل  ،7در اثر ثابت کردن عضو  1موجود در شکل 4
به زمین بهوجود آمده است.
هنگامی که یک مفصلبندی بهوجود آمد ،باید در مورد تعداد ورودیهایی که میتوان بر روی
مفصلبندی اعمال کرد (بدون اینکه مفصلبندی حرکت مقیّد خود را از دست بدهد)
تصمیمگیری کنیم .این مسأله با محاسبه درجه آزادی مفصلبندی مورد نظر میسر میشود.
درجه آزادی یک مفصلبندی براساس معیار پویایی گروبلر ،1توسط رابطه زیر بهدست میآید:
𝐹 = 3(𝑁 − 1) − 2 × 𝑃1 − 1 × 𝑃2
که در رابطه فوق:
 = Fدرجه آزادی مفصلبندی
 = Nتعداد کل اعضاء
 = P1تعداد کل زوجهای حرکتی دارای یک درجه آزادی
 = P2تعداد کل زوجهای حرکتی دارای دو درجه آزادی میباشد.
توجه :معیار پویایی گروبلر تنها برای مفصلبندیهایی معتبر میباشد که حرکتشان در
صفحات موازی هم باشد.
برای مفصلبندی نشان داده شده در شکل  7داریم:
𝑁=5 ,
𝑃1 = 5 ,
𝑃2 = 0
𝐹 = 3(5 − 1) − 2 × 5 − 1 × 0 = 12 − 10 = 2

شکل 7

Gruebler
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