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 نیرویو  𝑇2کوپل در حال تعادل است.  ،، در وضعیت نشان داده شده𝑇4کوپل و  𝑃، نیروی 𝑇2کوپل  تحت اثر رسم شده است، 1:20که با مقیاس  زیرمکانیزم شکل 
 محاسبه کنید. از مکانیزموضعیت این  برایرا  O4و  O2 ،A ،Cلوالهای 

(N)100𝑃= ،(N.m)60𝑇4=، 

(cm)60O2A=  (، 60° افق)زاویه با(cm)90AB= ،(cm)150AC= ،(cm)80O4C= ،(cm)170O2O4=. 

 
 رسم شده است. 1:20(: شکل مکانیزم که با مقیاس 1شکل )

 

 
 پاسخ:

صورت جداگانه به به هستند 𝑇4و کوپل  𝑃های معلوم مسأله که نیروی بارگذاری برای این منظور .شودمی نهش آثار حلبرهمکارگیری روش مسأله با به
دست آمده برای هر شوند. در پایان با جمع برداری پاسخ بهدر هر مرحله محاسبه می نیروهای لوالییو  𝑇2کوپل های گاه مجهولآن شوند.مکانیزم وارد می

 شود.ی حل، پاسخ نهایی نیرو/کوپل مجهول تعیین میمجهول در دو مرحله
ها در این حالت شود و مجهولنامیده می Iاین حالت شود. ندارد، بررسی می حضور 𝑇4شود، اما کوپل وارد می 𝑃ابتدا تعادل مکانیزم در حالتی که نیروی 

 خواهد بود. O4Cدر راستای  Cدو نیرویی است. در نتیجه نیروی لوالی  4در این حالت، عضو  شوندمشخص می (I)با زیرنویس 

 
 (1:20 هندسه: مقیاسبه مکانیزم وارد شود ) 𝑷(، در حالتی که تنها نیروی 1شکل ) مکانیزم از 3آزاد عضو  نمودار(: 2شکل )

 
 ینیرویی است که راستا-یک عضو سه 3شود، عضو ( دیده می2) گونه که در شکلهمان دهد.را برای این حالت نشان می 3(، نمودار آزاد عضو 2شکل )

است، باید از این  𝐹23در نتیجه راستای نیروی سوم که کنند. قطع می Dی در نقطه ( معلوم هستند. این دو راستا یکدیگر را𝐹43و  𝑃دو نیروی وارد بر آن )
 قابل حل است. 3( برای عضو 1ی تعادل نیرویی )ر نتیجه معادلهد خواهد بود. ADدر راستای  𝐹23نقطه بگذرد. بنابراین نیروی 

(1) �⃗� + (𝐹 43)(I)
+ (𝐹 23)(I)

= 0 

 دهد.( را نشان می1ی تعادل )ی معادلهترسیمه( 3شکل )
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 است. 20(𝐍)معادل  1(𝐜𝐦)هر  ؛(1ی تعادل نیرویی )معادله ییهرسمت(: 3شکل )

 

(I)(𝐹 43)های نیرویی (، مجهول3با استفاده از شکل )
(I)(𝐹 23)و  

 آیند.دست میبه (2های )صورت رابطهبه 

(2) 
|(𝐹 43)(I)

| = 48.9 (N)          :(درجه 49/54)زاویه با افق  

|(𝐹 23)(I)
| = 80.1 (N)         :(درجه 29)زاویه با افق  

(I)(�⃗� 14)در این حالت، بدیهی است نیروی لوالیی  4نیرویی بودن عضو -با توجه به دو
 آید.دست می( به3ی )از رابطه 

(3) (�⃗� 14)(I)
= −(𝐹 34)(I)

= (𝐹 43)(I)
   ∴    |(�⃗� 14)(I)

| = |(𝐹 43)(I)
| = 48.9 (N)          :(درجه 49/54)زاویه با افق  

(I)(𝐹 23)ی پس از محاسبه
(I)(�⃗� 12)و  (I)(𝑇4)های را حل نمود و مجهول 2تعادل عضو  تواناکنون می 

( 3شکل ) را در این حالت محاسبه کرد. 

(I)(𝐹 32)توجه شود که  دهد.را در این حالت نشان می 2نمودار آزاد عضو 
= −(𝐹 23)(I)

 در این شکل رعایت شده است. 

 
 (1:20 هندسه: مقیاسبه مکانیزم وارد شود ) 𝑷(، در حالتی که تنها نیروی 1شکل ) مکانیزم از 2آزاد عضو  نمودار(: 4شکل )

 
 شوند.( نوشته می5( و )4)های صورت رابطهبه 2عضو های تعادل معادله(، 4با توجه به شکل )

(4) (+↻)∑𝑀O2
= 0      ∴   (𝑇2)(I)  − ℎ × (𝐹32)(I) = 0 

(5) ∑𝐹 = 0    ∴    (�⃗� 12)(I)
+ (𝐹 32)(I)

= 0   ∴    (�⃗� 12)(I)
= −(𝐹 32)(I)

= (𝐹 23)(I)
 

 شوند.( محاسبه می6ای )هصورت رابطههای  و  بهدر نتیجه مجهول

(6) 
(𝑇2)(I) = 48 (N.m) (↻) 

|(�⃗� 12)(I)
| = |(𝐹 23)(I)

| = 80.1 (N)         :(درجه 29)زاویه با افق  

 
شود و نامیده می IIصورت مشابه این حالت شود. بهندارد، بررسی می 𝑃شود، اما حضور نیروی وارد می 𝑇4اکنون تعادل مکانیزم در حالت دوم که کوپل 

 خواهد بود. ACدر راستای  Cدو نیرویی است. در نتیجه نیروی لوالی  3شوند در این حالت، عضو مشخص می (II)ها در این حالت با زیرنویس مجهول

 
 (1:20 هندسه: مقیاسبه مکانیزم وارد شود ) 𝑷(، در حالتی که تنها نیروی 1شکل ) مکانیزم از 3نمودار آزاد عضو (: 5شکل )
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( نوشته 8( و )7)های صورت رابطهبه 4های تعادل عضو (، معادله5با توجه به شکل )دهد. را برای این حالت نشان می 4(، نمودار آزاد عضو 5شکل )
 شوند.می

(7) (+↻)∑𝑀O4
= 0      ∴   𝑇4  − 𝑑 × (𝐹43)(II) = 0 

(8) ∑𝐹 = 0    ∴    (�⃗� 14)(II)
+ (𝐹 34)(II)

= 0   ∴    (�⃗� 14)(II)
= −(𝐹 34)(II)

 

 شوند.( محاسبه می9ی )صورت رابطهبه �⃗� 14و  𝐹 34های در نتیجه مجهول

(9) |(𝐹 34)(II)
| = | (�⃗� 14)(II)

| = 77.9 (N)         :(درجه 34/51)زاویه با افق  

(II)(𝐹 23)در این حالت، بدیهی است نیروی لوالیی  3نیرویی بودن عضو -با توجه به دو
 آید.دست می( به10ی )از رابطه 

(10) (𝐹 23)(II)
= −(𝐹 43)(II)

= (𝐹 34)(II)
   ∴    |(𝐹 23)(II)

| = |(𝐹 34)(II)
| = 77.9 (N)          :(درجه 34/51)زاویه با افق  

(II)(𝐹 23)ی پس از محاسبه
(II)(�⃗� 12)و  (II)(𝑇4)های را حل نمود و مجهول 2توان تعادل عضو اکنون می 

( 6را در این حالت محاسبه کرد. شکل ) 

(II)(𝐹 32)دهد. توجه شود که را در این حالت نشان می 2نمودار آزاد عضو 
= −(𝐹 23)(II)

= −(𝐹 34)(II)
 در این شکل رعایت شده است. 

 
 (1:20 هندسه: مقیاسبه مکانیزم وارد شود ) 𝑻𝟒 کوپل(، در حالتی که تنها 1شکل ) مکانیزم از 2نمودار آزاد عضو (: 6شکل )

 
 شوند.( نوشته می12( و )11)های رابطهصورت به 2های تعادل عضو (، معادله6با توجه به شکل )

(11) (+↻)∑𝑀O2
= 0      ∴   (𝑇2)(II)  − ℎ′ × (𝐹32)(II) = 0 

(12) ∑𝐹 = 0    ∴    (�⃗� 12)(II)
+ (𝐹 32)(II)

= 0   ∴    (�⃗� 12)(II)
= −(𝐹 32)(I)

= (𝐹 34)(II)
 

 شوند.( محاسبه می13ای )هصورت رابطههای  و  بهدر نتیجه مجهول

(13) 
(𝑇2)(II) = 43.5 (N.m) (↻) 

|(�⃗� 12)(II)
| = |(𝐹 23)(II)

| = 77.9 (N)         :(درجه 34/51)زاویه با افق  

 
دست آورد. برای این منظور ابتدا ها را بههای محاسبه شده در دو حالت اول و دوم، پاسخ نهایی هر یک از مجهولتوان با جمع برداری مجهولاکنون می

در دو حالت، باید یک جهت قردادی مثبت انتخاب شود. سپس برای  𝑇2توجه شود که برای جمع  شود.محاسبه می( 14)ی ی رابطه، بر پایه𝑇2پاسخ نهایی 
 عالمت مناسب در نظر گرفته شود. (II)(𝑇2)و  (I)(𝑇2)هر یک از دو پاسخ 

(14) (+↻) 𝑇2 = (𝑇2)(I) + (𝑇2)(II) =  +48 + 43.5(N.m)   ∴   𝑇2 = 91.5 (N.m) (↻) 
های حالت اول و دوم محاسبه از جمع برداری پاسخ با استفاده ،(18) تا (15)های همانند رابطه صورت مشابه، پاسخ نهایی هر یک از نیروهای لوالیی،به

 اند.( رسم شده7های )( در شکل18( تا )15های )های رابطهترسیمه شوند.می

(15) �⃗� 12 = (�⃗� 12)(I)
+ (�⃗� 12)(II)

= −(𝐹 32)(I)
− (𝐹 32)(II)

= (𝐹 23)(I)
+ (𝐹 23)(II)

= 𝐹 23 

(16) 𝐹 23 = (𝐹 23)(I)
+ (𝐹 23)(II)

 

(17) 𝐹 43 = (𝐹 43)(I)
+ (𝐹 43)(II)

 

(18) �⃗� 14 = (�⃗� 14)(I)
+ (�⃗� 14)(II)

= −(𝐹 34)(I)
− (𝐹 34)(II)

= (𝐹 43)(I)
+ (𝐹 43)(II)

= 𝐹 43 
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 ب() الف()

 است. 20(𝐍)معادل  1(𝐜𝐦)هر  ؛�⃗⃗� 𝟒𝟑=�⃗⃗� 𝟏𝟒نیروی  -، ب�⃗⃗� 𝟐𝟑=�⃗⃗� 𝟏𝟐نیروی  -ی نیروهای لوالیی، الفی محاسبهرسمیهت(: 7شکل )

 
 شوند.( محاسبه می20( و )19های )صورت رابطه(، نیروهای لوالیی به7) با استفاده از شکل

(19) |𝐹 23| = | �⃗� 12| = 156.9 (N)         :(درجه 88/39)زاویه با افق  

(20) |𝐹 34| = | �⃗� 14| = 102.8 (N)         :(درجه 56/78)زاویه با افق  
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