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 درس بندی محتوا و فصل ( معرفی کوتاه1)
شود طراحی اجزای  داری سبب می های شتاب ند. چنین حرکتداری با شتاب بسیار زیاد های حرکت ،متحرک های بخشها،  در بسیاری از ماشین

طور ویژه با  الزم است دانشجویان مهندسی به بنابراینغیر قابل قبول باشد.  در نتیجهها، بدون در نظر گرفتن نیروهای دینامیکی، همراه با خطای زیاد و  ماشین
ها  به بررسی دینامیک اجزای متحرک متداول در ماشین "دینامیک ماشین"ش تحلیل دینامیک این اجزا آشنا شوند. ها و رو اجزای متحرک متداول در ماشین

دیگر، گاهی  بیان . بهگیرد قرار میتوجه مورد  حرکت و تحلیل نیرویی نیز سینتیک ،ی حرکت( ی سینماتیک )هندسه جنبه افزون برپردازد. در این بررسی  می
این  باشند. به داشته حرکتی مشخصی ی هندسهکه اجزای متحرک  دست آوردن شرایط الزم برای آن ا تعیین شرایط هندسی حرکت یا بههدف از بررسی، تنه

ها  در بررسی دینامیک ماشین جداتواند یک هدف  ی نیروها است، خود می نیاز بررسی و محاسبه که پیش ترتیب بررسی سینماتیک اجزای متحرک، عالوه بر آن
شدت  ها را به ها وارد کرده و عمر آن گاه توانند آسیب جدی به تکیه ویژه هنگامی که نوسانی و تناوبی هستند، می ها نیروهای دینامیکی، به . بیشتر وقتباشد

ها  آنایی برای خنثاسازی کاره راهبینی  یافتن و پیش ،در صورت امکان ، ونیروها گونه اینی  شناخت و محاسبه ،این درس هایهدف دیگر کاهش دهند. یکی از
 صورت زیر تنظیم شده است. درس در پنج فصل و بهاین  .است

 تعداد جلسه محتوای فصل ی فصل شماره
های  سینماتیک مکانیزم (1)

 ای صفحه
ی آزادی آن  اند و درجه ای به یکدیگر متصل شده صورت زنجیره ای از چند عضو صلب که به مکانیزم عبارت است مجموعه

ترین  ها از مهم رو بررسی دینامیک مکانیزم شود. از این ت است. هر ماشین از یک یا چند مکانیزم تشکیل میمجموعه مثب
ها  ی مفاهیم مقدماتی، تحلیل سینماتیک مکانیزم ها است. در این فصل، پس از ارائه های بررسی دینامیک ماشین بخش

که در گروهی از  شود. تحلیل سینماتیک عالوه بر آن می ویژه با استفاده از حل ترسیمی روابط حرکت نسبی، بررسی به
 نیاز تحلیل سینتیک و نیرویی مکانیزم نیز هست. طور مستقیم مورد نیاز است، پیش مسائل به

 جلسه 8

های  سینتیک مکانیزم (2)
 ای صفحه

وجود  ت مکانیزم بهها باید بر اساس نیروهای دینامیکی که هنگام حرک های با مقاومت کافی در مکانیزم طراحی اتصال
های اساسی  های مکانیزم از جمله خواسته گاه ها و تکیه ی نیروهای دینامیکی در مفصل رو محاسبه آیند انجام شود. از این می

ها است. در فصل دوم، روش تحلیل نیرویی مکانیزم با استفاده از حل ترسیمی معادالت حرکت ارائه و  در بررسی مکانیزم
های تعادل  صورت ظاهری به معادله کار معادالت حرکت با استفاده از اصل داالمبر، به گیرد. برای این مورد بحث قرار می

 شود. دست آمده پرداخته می های تعادل به های مناسب، به حل ترسیمی معادله گاه با استفاده از تکنیک شوند. آن تبدیل می

 جلسه 6

صورت یک گشتاور  ها خروجی ماشین به هایی است که در آن متداول در ماشین از اجزای (Fly Wheel)چرخ طیار  طراحی چرخ طیار (3)
(Torque) ها گشتاور  ای که در برخی لحظه گونه است و گشتاور خروجی با گشتاور مقاوم یا بار، هماهنگ نیستند. به

ی چرخ طیار که روی کارگیر ها وضعیت برعکس است. هدف از به خروجی از گشتاور مقاوم بزرگتر است و در برخی لحظه
ای که خروجی ماشین بیش از بار  صورت انرژی جنبشی دورانی، در بازه ی انرژی به شود، ذخیره نصب می (Shaft)محور 

کارگیری  ای است که گشتاور مقاوم بیشتر از گشتاور خروجی ماشین است. به این ترتیب با به است و آزادسازی آن در بازه
شود. در صورتی که  ی نوسان آن محدود و تقریباً یکنواخت می ر خروجی ماشین متغیر باشد، دامنهچرخ طیار، اگر گشتاو

کند با موتور با توان کمتر،  گشتاور خروجی ماشین یکنواخت و گشتاور مقاوم متغیر باشد نیز استفاده از چرخ طیار کمک می
ی مشخصی از نوسان،  ی چرخ طیار برای رسیدن به محدوده امکان غلبه بر بار یا گشتاور خروجی فراهم شود. طراحی اندازه

 هدف این فصل است.

 جلسه 2

ی نیروهای  موازنه (4)
های  اینرسی جرم

 متحرک

ی تناوب  دار با شتاب متغیر سبب ایجاد نیروهای دینامیکی متغیر، در طول یک دوره گونه که اشاره شد، حرکت شتاب همان
کنند. در این فصل  کنند، آسیب وارد می هایی که این نیروها را تحمل می گاه ه تکیهشدت ب شوند. این نیروهای متغیر به می

ها ارائه شود. فصل به دو  کار خنثاسازی آن های متداول این نیروها، روش محاسبه و نیز راه شود با بررسی حالت سعی می
 شود. ، تقسیم می"ها با حرکت رفت و برگشتی جرم"و  "ها با حرکت دورانی جرم"بخش 

 جلسه 8

تحلیل سینماتیک  (5)
 ها دنده های چرخ دستگاه

ای،  دنده های چرخ کارگیری دستگاه ها هستند. هدف از به های بسیار متداول در ماشین ای از قسمت دنده های چرخ دستگاه
ی ساده  ای خروجی ماشین، با یک نسبت ثابت است. آشنایی کوتاه با ساختار یک چرخدنده افزایش یا کاهش سرعت زاویه

ای خروجی به ورودی برای یک دستگاه  ی نسبت سرعت زاویه ای و محاسبه دنده های چرخ های مختلف دستگاه و گونه
 ای معین، هدف این فصل درس است. دنده چرخ

 جلسه 4



جایی پیرو و  یین منحنی جابهصورت کوتاه، چگونگی تع های پیرو و بادامک، به در این فصل، ضمن معرفی انواع مکانیزم مکانیزم پیرو و بادامک (6)
 چنین طراحی منحنی بادامک، بررسی خواهد شد. هم

 جلسه2

 
 یابی درس ( ارزش2)

صورت زیر  ها به های کوتاه )کوییز(، آزمون میانی و آزمون پایانی است. سهم هر یک از این بخش های هفتگی، آزمون یابی درس شامل تکلیف ارزش
 است.

 نمره 3ها:  تکلیف
 نمره 5/8انی: آزمون می

 نمره 5/8آزمون پایانی: 
، tehrani.iut.ac.ir نشانی بهی هر هفته بر روی سایت شخصی،  شنبهدوروز بعدازظهر مجموعه است. هر مجموعه  13ها شامل  تکلیف -

خواهد بود.  درس در کالسی بعد  هفتهی  شنبهدو هر تکلیف،زمان تحویل  شود. می ارائه)بخش فارسی، قسمت دروس، درس دینامیک ماشین( 
 آماده و تحویل دهند. 4A ی در اندازه ها را بر روی برگهالزم است دانشجویان محترم پاسخ تکلیف

 صورت هماهنگ به  ،19:30تا  17، ساعت 8139/آذرماه/9نبه شروز  ،ای( های صفحه تا پایان فصل دوم )تحلیل نیرویی مکانیزم آزمون میانی -
 برگزار خواهد شد.
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 و رفع اشکال ها پاسخ به پرسشهای  ( ساعت4)

 .15:00تا  13:30شنبه: ساعت  سه وشنبه  یک
ی هفتگی اعالم شده  ی دانشجویان در نظر گرفته شده و در برنامه هایی که برای پروژه ، در ساعتبا هماهنگی قبلیتوانید  های باال، می عالوه برساعت

 است، مراجعه نمایید.
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