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 چکیده 

در همین شوند.  نانو و میکرو استفاده میمقیاس  در    دقیقدهی  برای موقعیتگوناگون،  صنایع    درهای منعطف  مکانیزم  از  امروزه

تحلیلی به  نیمهبا استفاده از یک روش  پژوهش،  در این  راستا، مدلسازی رفتار دینامیکی این عملگرها از اهمیت باالیی برخوردار است.  

.  شودگره محاسباتی پرداخته می اد محدودیتعدبا استفاده از  ،آزادیبررسی رفتار دینامیکی و ارتعاشاتی یک مکانیزم منعطف یک درجه

برای وش استخراج شده و سپس  راین    با استفاده ازهای طبیعی مکانیزم  فرکانس   و   ضریب بزرگنمایی، سفتی ورودی،  سفتی خروجی

افزار اجزا  تحلیلی از نتایج نرمنیمهانحراف نتایج روش    ، در نهایت  .افزار اجزا محدود انسیس استفاده شده استاز نرم  ،سنجی نتایج صحت

از    درصد است.  6  کمتر از  ، افزار اجزا محدودانحراف فرکانس طبیعی اول محاسبه شده از این روش از پاسخ نرم  .شودمیمحدود محاسبه  

افزار اجزا محدود است، های استفاده شده در نرمبسیار کمتر از تعداد گره این روشهای محاسباتی استفاده شده در آنجایی که تعداد گره 

توان در مواردی نظیر بهینه سازی مکانیزم، طراحی کنترلر و سایر می  . بنابراینیابد زمان حل مسأله به صورت قابل توجهی کاهش می

 های دینامیکی و ارتعاشاتی استفاده نمود.  مسائل مربوط به طراحی

  فرکانس طبیعی ؛ روش اجزا محدود؛ تحلیلینیمه مدلسازی؛  مکانیزم منعطف: کلیدیکلمات  

 مقدمه -1

آمده    . آنچه از قدیم در تعریف مکانیزمشونداستفاده میها تجهیزاتی هستند که برای تبدیل و انتقال حرکت، نیرو و انرژی  مکانیزم

اند و  اجزای صلب است که از طریق تعدادی مفصل متحرک به یکدیگر مرتبط گشتهای از  مجموعه  ،مکانیزم  یک  کند کهاست، بیان می

جای هها صلبیت دیگر مطرح نیست و در ساختارشان بها وجود دارند که در آنگونه دیگری از مکانیزم  . [1]کنندهدف خاصی را دنبال می

  منعطفهای  ها به مکانیزمگردد. این مکانیزمپذیر استفاده میانعطافاز مفاصل    صلب نظیرلوال، لغزنده، گوی و کاسه و ... استفاده از مفاصل  

های منعطف  مکانیزممزیت  .  استها  آن  یدر برخی از اجزا رپذیپذیری و تغییر شکل بازگشتمعروف اند و اساس کارکردشان، انعطاف

کاری، قابلیت استفاده  نیاز به روان  ، عدمکاهش اصطکاک هایی که در آنها از مفاصل صلب استفاده شده است عبارتند از:  نسبت به مکانیزم

ضمن    منعطفهای  مکانیزم  پارچه و عدم نیاز به مونتاژ.های میکروالکترومکانیکی، ساخت یکهای بسیار کوچک نظیر سامانهدر مجموعه
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توان به دشواری طراحی و تحلیل یب میباشند. از جمله این معاهای منحصر بفرد، دارای یکسری معایب نیز میویژگیاین برخورداری از 

 . اشاره نمود و همچنین شکست در اثر خستگی درصورت طراحی نامناسب عملکردشان

به تحلیل استاتیکی و دینامیکی این    ،طراحی کنترلر  و  های طراحیسازی پارامتربینی عملکرد، بهینهبرای طراحی بهتر و پیش 

ها بدست آورد،  هایی با دقت باال برای این مکانیزمهای تجاری المان محدود پاسخافزارتوان به کمک نرم. هرچند مینیاز استها  مکانیزم

. ]2[توان از این ابزار استفاده نمودنمی   ،ها زمان حل نقش مهمی داردکه در آنبرخط    حلقه بسته  راما برای مسائلی نظیر طراحی کنترل

توان از جمله پیشگامان این امر می ها توسعه یافته است.زیادی برای تحلیل این مکانیزم تحلیلیو نیمه  های تحلیلیبه همین دلیل روش

پاروس و   پارامتری مفاصل منعطف توسط  برای مدلسازی های  تالشدر سه دهه گذشته    .]3[اشاره کرد  1ویزبوردبه مدلسازی  زیادی 

  ، شوداز معادله الگرانژ برای تحلیل استفاده می  هاای از این روش. در دسته]4[مکانیزم های منعطف انجام شده است  و ارتعاشاتی  دینامیکی

دینامیکی  های مدلسازی  روشتوان به  همچنین می .  ]5[تتوسعه داده شده اس  و همکاران  3که توسط هاول 2نظیر روش جسم شبه صلب

سپس   .شودهای مکانیزم در نظر گرفته میدرجات آزادی برای تمامی عضو ،ها در این روش اشاره نمود. توزیع شدههای با پارامترسیستم 

و در نهایت از معادله الگرانژ   گرددمیها گسسته سازی شده و انرژی جنبشی و پتانسیل مجموعه محاسبه  مکانیزم به مجموعه از المان

ای دیگر ستهدر د  . ]6[توان نام بردو همکاران را می   4به عنوان مثال روش ریو  .شوداستفاده می  مجموعهبرای بدست آوردن معادله حرکت  

 های منعطف با جابجاییمانند روش ماتریس انتقال که برای تحلیل پاسخ فرکانسی مکانیزم  .شوداز معادله الگرانژ استفاده نمی  ،هااز روش

بر اساس   ،های کوچکهای منعطف با جابجایی استاتیکی مکانیزموهای اخیر مدلسازی دینامیکی و کینت. در سال]7[کوچک استفاده شد

های منعطف  این مدل بر روی مکانیزم  .]4[توسعه داده شده استو همکاران    5سفتی دینامیکی و بر اساس اصل داالمبر توسط لینگ 

های استانداردی همچون لوزی و مکانیزم پل صحه گذاری گردیده است. البته این مدل با برخی مالحظات قابلیت تعمیم برای مکانیزم

 پیچیده نیز خواهد داشت. 

  با فرض جابجایی کوچک ارتعاشاتی یک مکانیزم منعطف یک درجه آزادیدر این مطالعه به تحلیل دینامیکی و بر همین اساس، 

از استفاده  و همکاران  تحلیلینیمه  ی روش  با  لینگ  کار  اساس  می  بر  استاتیکی،  شود.  پرداخته  مهم  و خواص  مکانیزم  فرکانسی  پاسخ 

افزار اجزا محدود انسیس مقایسه خواهد  رمهای طبیعی آن استخراج شده و نتایج حاصل از این روش با نتایج بدست آمده از نفرکانس 

 . شد

 معرفی مکانیزم ابداعی  -2

  دو تقویت کننده   زدر طراحی این مکانیزم ا  دهد. نمایی از مکانیزم منعطف مورد بررسی در پژوهش حاضر را نشان می  1لشک

هستند. خروجی مکانیزم قسمت   6ایقسمت های باال و پایین استفاده شده است. مفاصل منعطف استفاده شده از نوع فنر صفحهدر    پلنوع

 
1 Paros and Weisbord 
2 Pseudo rigid body model: PRBM 
3 Howell 
4 Ryu 
5 Ling 
6 Leaf spring 

 نمایی از مکانیزم منعطف مورد بررسی .1شکل 
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مهم این طرح کورس حرکتی و فرکانس طبیعی اول  هایکه رفتاری همانند یک جسم صلب با جرم متمرکز دارد. ویژگی استمیانی آن 

   .هستنددر اثر اتصال جسم خارجی به خروجی مکانیزم  باال به همراه خمش خارج صفحه ناچیز

 مدلسازی ریاضی  -3

های سفتی یا نرمی  ماتریس  های اخیردر سال  باشد. می  منعطفهای  اساس کار مکانیزم  نرمهای  تغییر شکل االستیک در المان

مورد مطالعه قرار گرفته و محاسبه شده و ...    ای، دایروی، بیضویهای مختلف نظیر مفاصل فنر صفحهبرای مفاصل منعطف با هندسه

های متداول توان ماتریس سفتی را برای کل مکانیزم با استفاده از روش. با داشتن ماتریس سفتی برای هر مفصل منعطف می]8[است

ای ماتریس سفتی به گونه  ،دینامیکیها را انجام داد. برای مدلسازی  در اجزا محدود تشکیل داد و مدلسازی کینتواستاتیکی این مکانیزم

ماتریس سفتی دینامیکی گفته   ،باشد. به ماتریس سفتی وابسته به فرکانس   مجموعه  تحریک  شود که وابسته به فرکانس استخراج می

تگاه محلی برای هر المان منعطف با استفاده از ماتریس سفتی دینامیکی رابطه بین نیرو و جابجایی وابسته به فرکانس در دس  .شودمی

 .]8[قابل بیان است (1رابطه )آن المان به صورت 

(1) 𝒇𝑒(𝜔) = 𝑫𝑒(𝜔)𝒙𝑒(𝜔) =

[
 
 
 
 
 
𝑑1 0 0 𝑑5 0 0
0 𝑑2 −𝑑3 0 𝑑6 𝑑7

0 −𝑑3 𝑑4 0 −𝑑7 𝑑8

𝑑5 0 0 𝑑1 0 0
0 𝑑6 −𝑑7 0 𝑑2 𝑑3

0 𝑑7 0 0 𝑑3 𝑑4]
 
 
 
 
 

. 𝒙𝑒(𝜔) 

𝒇𝑒(𝜔)المان به صورت  هر  ای، بردار نیرو برای  در حالت کارکرد صفحه = [𝑁𝑗 , 𝑄𝑗, 𝑀𝑗 , 𝑁𝑘, 𝑄𝑘, 𝑀𝑘]
𝑇

  بردار  است. این   

گره با شماره    ،ام 𝑘تر و گره  ام گره با شماره کوچک 𝑗آن است )گره   ازگره  در هر  وارد بر المان ، برشی و گشتاوری محوریهابیانگر نیرو

 .هستندتابع هندسه و جنس مفاصل منعطف    𝑑7تا    𝑑1ماتریس سفتی دینامیکی است و ثوابت    𝑫𝑒(𝜔)(.  شوددرنظرگرفته میتر  بزرگ

𝒙𝑒(𝜔)    بردار جابجایی یک المان است و به صورت𝒙𝑒(𝜔) = [𝑢𝑗 , 𝑣𝑗 , 𝜙𝑗 , 𝑢𝑘, 𝑣𝑘 , 𝜙𝑘]
𝑇

جابجایی    𝑢  که در آن  شودتعریف می   

  . کند ره را بیان می گ  آن  دوران المان منعطف در  𝜙جابجایی گره در راستای عمود بر المان و    𝑣گره در راستای محوری المان منعطف،  

ماتریس سفتی  توان گفت  می  دهد.های وارد بر آن را نشان میشماتیکی از یک مفصل منعطف به همراه درجات آزادی و نیرو  2شکل  

 . ]8[( دارد2دینامیکی در واقع فرمی از قانون هوک اما به صورت وابسته به فرکانس به صورت رابطه )

(2) 𝑫𝑒(𝜔) = 𝑲0 − 𝜔2𝑴1 − 𝜔4𝑴2 − 𝜔6𝑴3 
المان منعطف می  𝑴3و    𝑴2و    𝑴1ماتریس سفتی استاتیکی و    𝑲0در این رابطه   از مراجع سه ماتریس جرم اول  باشند و 

 .شونداستخراج می

 

 آن آزادی شماتیکی از مفصل منطعف و درجات  .2شکل 
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(، جسم صلب  2،5،8،10،12،14،16،18های  از جرم متمرکز )گره  ایبه منظور تحلیل دینامیکی، مکانیزم هدف به صورت مجموعه

  هستند.  و بدون جابجایی ها با شماره صفر ثابت. گرهشودپذیر در نظر گرفته میهای انعطاف ( و المان4،6،9،11،13،15،17،19)گره های  

های صلب  های انتهایی مفاصل منعطف به مرکز جرم جسمگرهگذاری  در هنگام شماره  دهد. سازی مکانیزم را نشان میگسسته  3شکل  

متصل به آنها منتقل شده است. در این مکانیزم مفاصل منعطف تنها به یک جسم صلب متصل هستند و برای چنین مفاصلی انتقال با  

 .]9[ شود انجام می (3)ده از رابطه استفا

(3) 𝑭𝒆(𝜔) = 𝑲𝒆(𝜔)𝑿𝑒(𝜔) = (𝑷𝑇 . 𝑫𝑒(𝜔).𝑷). 𝑿𝑒(𝜔),𝑷 =

[
 
 
 
 
 
1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 1 0 Δ𝑦𝑖

0 0 0 0 1 −Δ𝑥𝑖

0 0 0 0 0 1 ]
 
 
 
 
 

 

𝑭𝑒(𝜔)که در آن   = [𝑁𝑗, 𝑄𝑗 , 𝑀𝑗 , 𝑁𝑘′ , 𝑄𝑘′ , 𝑀𝑘′]
𝑇

𝑿𝑒(𝜔)و     = [𝑢𝑗 , 𝑣𝑗 , 𝜙𝑗 , 𝑢𝑘′ , 𝑣𝑘′ , 𝜙𝑘′]
𝑇

های نیرو و  بردار  

گذاری  در شماره   شود.منتقل می   ′𝑘ام آن به مرکز جرم جسم صلب متصل به آن، یعنی گره    𝑘  گرهجابجایی برای المان منعطفی است که  

در    𝐻و    Δ𝑦𝑖و    Δ𝑥𝑖های  ام به مرکز جرم منتقل شده است. پارامتر  𝑘  گرهاین قاعده رعایت شده است و تنها    2انجام گرفته در شکل  

پارامتر را به ترتیب برای پل 𝑢 و  𝑙های  زیرنویس  آورده شده است.  1ها برای هر المان در جدول  نشان داده شده و مقادیر آن  2شکل  

 کنند. قسمت پایین و پل قسمت باالی مکانیزم بیان می

𝑫𝑖(𝜔)بایستی توجه داشت برای هر المان ماتریس سفتی بایستی با استفاده از رابطه   = 𝑹𝑖
𝑇 . 𝑲𝑒(𝜔). 𝑹𝑖  از دستگاه محلی

زاویه دستگاه محلی    𝜃𝑖  در این رابطه  آید.بدست می(  4رابطه )  المان ازآن المان به دستگاه مرجع منتقل شود. ماتریس دوران برای هر  

 آورده شده است. 2برای هر المان در جدول  𝜃𝑖است. مقادیر   2نشان داده شده در شکلالمان با دستگاه مرجع 

(4) 𝑹𝑖 =

[
 
 
 
 
 
cos 𝜃𝑖 sin 𝜃𝑖 0 0 0 0
−sin 𝜃𝑖 cos 𝜃𝑖 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0
0 0 0 cos 𝜃𝑖 sin 𝜃𝑖 0
0 0 0 − sin 𝜃𝑖 cos 𝜃𝑖 0
0 0 0 0 0 1]

 
 
 
 
 

 

 

 های هندسی آن بررسی و پارامترسازی مکانیزم مورد شماتیکی از گسسته .3شکل
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 های هندسی مکانیزم برحسب پارامترها .مقادیر پارامتر های هندسی برای انتقال گره1جدول 

 

 برای هر المان 𝜽.زاویه 2جدول  

مقدار   متغیر مقدار)درجه( 

 )درجه( 

 متغیر مقدار )درجه(  متغیر مقدار )درجه(  متغیر

𝟎 𝜃19 0 𝜃13 90 𝜃7 90 𝜃1 
−𝟗𝟎 𝜃20 180 𝜃14 0 𝜃8 180 𝜃2 
𝟎 𝜃21 −90 𝜃15 180 𝜃9 0 𝜃3 

𝟏𝟖𝟎 𝜃22 180 𝜃16 −90 𝜃10 −90 𝜃4 
  0 𝜃17 0 𝜃11 180 𝜃5 

  180 𝜃18 180 𝜃12 0 𝜃6 

 

درنظر گرفت و برای   (5رابطه )را به صورت یک ماتریس بلوکی به فرم    𝑫𝒊(𝜔) ماتریس سفتی دینامیکیتوان  برای بیان بهتر می

 ام نوشت: 𝑖المان 

(5) 
𝑭𝑒(𝜔) = [

𝒌𝑖,1 𝒌𝑖,2

𝒌𝑖,3 𝒌𝑖,4
] [

𝒙𝑖,𝑗

𝒙𝑖,𝑘
] 

 

 ام خواهیم داشت:  𝑖های المان گرهپس برای هر یک از 

(6 ) 𝑭𝒊,𝒋(𝜔) = 𝒌𝑖,1𝒙𝑖,𝑗 + 𝒌𝑖,2𝒙𝑖,𝑘 

𝑭𝒊,𝒌(𝜔) = 𝒌𝑖,3𝒙𝑖,𝑗 + 𝒌𝑖,4𝒙𝑖,𝑘 
𝑭𝑖,𝑗  نیروی وارده بر المان بردار𝑖 ام در گره  𝑗  آن و ام𝑭𝑖,𝑘  نیروی وارده بر المان𝑖   ام در گره𝑘  به اصل داالمبر  بنا .استآن ام

و نیروی وارده   (درصورت وجود)های خارجی وارد بر گره  توان گفت که نیروهای حاصل از اینرسی، نیروبرای هر گره محاسباتی دلخواه می 

 بر گره از مفاصل منعطف متصل به آن بایستی در تعادل باشند، در نتیجه داریم:

(7) ∑ (𝑭𝑖,𝑗(𝜔) 𝑜𝑟 𝑭𝑖,𝑘(𝜔))
𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠

+ 𝑴𝑛. 𝒙𝑛(𝜔) = 𝑷𝑛 

گشتاور اینرسی را  𝐽بیانگر جرم و   𝑚که در آن  شود بیان می (8رابطه )به صورت  و است  گرهماتریس جرم    𝑴𝑛   (،7)در رابطه 

ها به سادگی به کمک هندسه و با استفاده از رابطه جرم گره ام )درصورت وجود( است. 𝑛نیروی خارجی وارد بر گره   𝑷𝑛دهد.  نشان می

𝑚 = 𝜌ℎ𝑙𝑑    که در آن    استقابل محاسبهℎ    ارتفاع و𝑙     طول متناظر با گره مورد نظر و𝑑  گشتاور  رج صفحه مکانیزم است.اعمق خ  

𝐽های صلب از  های متمرکز صفر بوده و برای جسماینرسی برای جرم =
𝑚(𝑙2+ℎ2)

12
   شود.ساب میح 

 

(8) 𝑴𝑛 (ω) = [
−𝑚𝜔2 0 0

0 −𝑚𝜔2 0
0 0 −𝐽𝜔2

] 

 متغیر مقدار  متغیر مقدار  متغیر مقدار 

(𝒍𝟐,𝒖/𝟐, 𝟎) (Δ𝑥17, Δ𝑦17) (𝑙2,𝑙/2, 𝐻𝑙/2) (Δ𝑥9, Δ𝑦9) (0,0) (Δ𝑥1, Δ𝑦1) 
(𝒍𝟐,𝒖/𝟐, 𝟎) (Δ𝑥18, Δ𝑦18) (0,0) (Δ𝑥10, Δ𝑦10) (𝑙2,𝑙/2, −𝐻𝑙/2) (Δ𝑥2, Δ𝑦2) 
(𝒍𝟐,𝒖/𝟐, 𝟎) (Δ𝑥19, Δ𝑦19) (𝑙2,𝑙/2, −𝐻𝑙/2) (Δ𝑥11, Δ𝑦11) (𝑙2,𝑙/2, −𝐻𝑙/2) (Δ𝑥3, Δ𝑦3) 
(𝒍𝟐,𝒖/𝟐, 𝟎) (Δ𝑥20, Δ𝑦20) (𝑙2,𝑙/2, −𝐻𝑙/2) (Δ𝑥12, Δ𝑦12) (0,0) (Δ𝑥4, Δ𝑦4) 
(𝒍𝟐,𝒖/𝟐, 𝟎) (Δ𝑥21, Δ𝑦21) (𝑙2,𝑢/2,0) (Δ𝑥13, Δ𝑦13) (𝑙2,𝑙/2, 𝐻𝑙/2) (Δ𝑥5, Δ𝑦5) 

(𝒍𝟐,𝒖/𝟐, 𝟎) (Δ𝑥22, Δ𝑦22) (𝑙2,𝑢/2,0) (Δ𝑥14, Δ𝑦14) (𝑙2,𝑙/2, 𝐻𝑙/2) (Δ𝑥6, Δ𝑦6) 

  (𝑙2,𝑢/2,0) (Δ𝑥15, Δ𝑦15) (0,0) (Δ𝑥7, Δ𝑦7) 
  (𝑙2,𝑢/2,0) (Δ𝑥16, Δ𝑦16) (𝑙2,𝑙/2, 𝐻𝑙/2) (Δ𝑥8, Δ𝑦8) 
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 قابل بیان است. (9روابط)دستگاه معادالت بدست آمده برای مکانیزم ابداعی به صورت  با استفاده از اصل داالمبر

(9) 

 𝒇𝑖,1(𝜔) = 𝑭1,𝑗 + 𝑭4,𝑗  𝑁𝑜𝑑𝑒1 
 𝟎 = 𝑭1,𝑘 + 𝑭2,𝑗 + 𝑴2. 𝒙2 𝑁𝑜𝑑𝑒 2 
 𝟎 = 𝑭3,𝑗 + 𝑭9,𝑗 + 𝑭13,𝑗 + 𝑭22,𝑗 + 𝑴3. 𝒙3 𝑁𝑜𝑑𝑒 3 
 𝟎 = 𝑭2,𝑘 + 𝑭3,𝑘 + 𝑴4𝒙4 𝑁𝑜𝑑𝑒 4 
 𝟎 = 𝑭4,𝑘 + 𝑭5,𝑗 + 𝑴5𝒙5 𝑁𝑜𝑑𝑒 5 
 𝟎 = 𝑭5,𝑘 + 𝑭6,𝑘 + 𝑴6𝒙6 𝑁𝑜𝑑𝑒 6 
 𝒇𝑖,2(𝜔) = 𝑭7,𝑗 + 𝑭10,𝑗 𝑁𝑜𝑑𝑒 7 
 𝟎 = 𝑭8,𝑗 + 𝑭7,𝑘 + 𝑴8. 𝒙8 𝑁𝑜𝑑𝑒 8 
 … … 

 𝟎 = 𝑭14,𝑗 + 𝑭15,𝑘 + 𝑴18. 𝒙18 𝑁𝑜𝑑𝑒 18 

 𝟎 = 𝑭13,𝑘 + 𝑭14,𝑘 + 𝑴19. 𝒙19 𝑁𝑜𝑑𝑒 19  
 آید.  بدست میزم برای این مکانی( 10( دستگاه معادالت )6استفاده از رابطه )با درنهایت 

(10) 

 

𝒇𝑖1(𝜔) = (𝒌1,1 + 𝒌4,1). 𝒙1 + 𝒌1,2. 𝒙2 + 𝒌4,2. 𝒙5 𝑁𝑜𝑑𝑒1 
𝟎 = 𝒌1,3. 𝒙1 + (𝒌1,4 + 𝒌2,1 + 𝑴2). 𝒙2 + 𝒌2,2. 𝒙4 𝑁𝑜𝑑𝑒 2 

𝟎 = (𝒌3,1 + 𝒌9,1 + 𝒌13,1 + 𝒌22,1 + 𝑴3). 𝒙3 + 𝒌3,2. 𝒙4 + 𝒌9,2. 𝒙9 + 𝒌22,2. 𝒙17 + 𝒌13,2. 𝒙19 𝑁𝑜𝑑𝑒 3 
𝟎 = 𝒌23. 𝒙2 + 𝒌3,3. 𝒙3 + (𝒌2,4 + 𝒌3,4 + 𝑴4). 𝒙4 𝑁𝑜𝑑𝑒 4 
𝟎 = 𝒌4,3. 𝒙1 + (𝒌4,4 + 𝒌5,1 + 𝑴5). 𝒙5 + 𝒌5,2. 𝒙6 𝑁𝑜𝑑𝑒 5 
𝟎 = 𝒌5,3. 𝒙5 + 𝒌6,3. 𝟎 + (𝒌5,4 + 𝒌6,4 + 𝑴6). 𝒙6 𝑁𝑜𝑑𝑒 6 

𝒇𝑖,2(𝜔) = (𝒌7,1 + 𝒌10,1). 𝒙7 + 𝒌7,2. 𝒙8 + 𝒌10,2. 𝒙7 𝑁𝑜𝑑𝑒 7 
𝟎 = 𝒌7,3. 𝒙7 + (𝒌7,4 + 𝒌8,1 + 𝑴8). 𝒙8 + 𝒌8,2. 𝒙9 𝑁𝑜𝑑𝑒 8 

… … 

𝟎 = 𝒌15,3. 𝒙12 + (𝒌14,1 + 𝒌15,4 + 𝑴𝟏𝟖). 𝒙18 + 𝒌14,2. 𝒙19 𝑁𝑜𝑑𝑒 18 

𝟎 = 𝒌13,3𝒙3 + 𝒌14,3𝒙18 + (𝒌13,4 + 𝒌14,4 + 𝑴19). 𝒙19 𝑁𝑜𝑑𝑒 19 

مجهول است بردار جابجایی وابسته به فرکانس برای تمامی    57-معادله  57( که یک دستگاه خطی  10با حل دستگاه معادالت )

𝜔آید. همچنین در حالت  ها بدست میگره = توان ها می. با داشتن جابجایی تمامی گره استقابل محاسبه    مکانیزمپاسخ استاتیکی    0

محاسبه   ( 11)روابط  مجموعه  مکانیزم منعطف نظیر ضریب بزرگنمایی، سفتی ورودی و سفتی خروجی را از  یک  خواص استاتیکی مهم  

 .کرد

(11) 𝑅 =
𝑥3𝑦

𝑥1𝑥 − 𝑥7𝑥
, 𝐾𝑖𝑛 =

𝑓𝑖𝑛
𝑥1𝑥 − 𝑥7𝑥

, 𝐾𝑜𝑢𝑡 =
𝑓𝑜𝑢𝑡

𝑥3𝑦
 

افزایش می  1با گام    تحریک هارمونیکبرای محاسبه پاسخ فرکانسی مکانیزم، فرکانس   𝜔یابد ) هرتز  = 2𝜋𝑓 سپس دامنه )

دامنه ارتعاشات مشاهده   بیشینهشود. فرکانسی که در آن  خروجی مکانیزم محاسبه شده و نمودار لگاریتم دامنه بر حسب فرکانس رسم می

 .فرکانس طبیعی مکانیزم است ،شودمی

 نتایج  -4

نرمصحت کمک  به  نتایج  اجزاسنجی  استافزار  گرفته  انجام  انسیس  منظور،محدود  این  برای  پاسخ  .  نرمهمگرایی  افزار های 

  تولید مشهمچنین در هنگام    .محدود بررسی شده و در نهایت یک مش همگرا با حدود صدهزار گره محاسباتی انتخاب شده استاجزا

نیرو با   ،. برای محاسبه سفتی خروجیشودمیاستفاده    7ی تیمیپراکس  کپچرمش مناسب از قابلیت    ایجادبرای بدست آوردن نتایج بهتر و  

افزار و روش  های نرمهای مختلف به قسمت خروجی مکانیزم وارده شده است و نمودار نیرو برحسب جابجایی با استفاده از پاسخبزرگی

محاسبه سفتی ورودی و ضریب بزرگنمایی مکانیزم انجام شده است.   برایفرآیندی مشابه  . رسم شده استپژوهش استفاده شده در این 

 . آورده شده است 3در جدول  به خواص استاتیکی بوطمرنتایج  . دهدها را نشان میاین نمودار 4شکل 

 

 
7 Capture Proximity 
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 .نتایج بدست آمده برای خواص مهم استاتیکی مکانیزم 3جدول 

 

 

 

 

 

های دوم و  قابل مشاهده هستند. مود   5محدود استخراج شده و در شکل  افزار اجزاچهار مود ارتعاشی اول مکانیزم به کمک نرم

شوند تحت اثر بار متقارن وارد مکانیزم می  و قسمت خروجی  های پیچشی هستند و باعث دوران قسمت پایینسوم ارتعاشی نیز که مود

تحریک های مختلف  فرکانس   و  ثابتدامنه  با    هارمونیک  ینیرومکانیزم توسط  ،  فرکانسی برای بررسی پاسخ   مکانیزم فعال نخواهند شد.به  

های آمده برای فرکانس  ت، نتایج بدسدهداین نمودار را نشان می  6، شکل  گرددمی و دامنه خروجی به دو روش ذکر شده محاسبه    شودمی

توان دریافت که پاسخ دینامیکی مکانیزم با دقت مناسبی استخراج  با توجه به نتایج می   اندآورده شده  4چهارم در جدول  طبیعی اول و  

 شده است. 

) سفتی خروجی روش حل 
𝑵

𝝁𝒎
) سفتی ورودی ( 

𝑵

𝝁𝒎
 بزرگنمایی (

 5.8126 11.599 0.2196 تحلیلی نیمه

 6.4228 11.809 0.1974 محدود اجزا

 %9.50 %1.78 %12.79 محدود انحراف از اجزا

 

 بزرگنماییهای رسم شده برای خواص استاتیکی مکانیزم: )الف( سفتی خروجی، )ب( سفتی ورودی، )ج( ضریب .نمودار4شکل 

 زمیمکان اول یارتعاش مود چهار. 5شکل 
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 .نتایج بدست آمده برای فرکانس های طبیعی مکانیزم4جدول 

 

 

 

 

 

 

افزار های محاسباتی در نرممحاسباتی در روش استفاده شده در مطالعه حاضر بسیار کمتر از تعداد گرههای  آنجایی که تعداد گرهاز  

توان از این روش برای انجام تحلیل و  یابد، بنابراین میباشد، لذا زمان حل مسأله به شکل قابل توجهی کاهش میمحدود میتجاری اجزا

سازی برای بهبود عملکرد مکانیزم حاضر استفاده طراحی کنترلر و به خصوص انجام بهینهو اموری نظیر    مکانیزمهای دینامیکی  طراحی

 نمود.
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 ( 𝑯𝒛) فرکانس طبیعی چهارم (𝑯𝒛) فرکانس طبیعی اول  روش حل 

 1264 394 تحلیلی نیمه

 1116.5 371.5 محدود اجزا

 %13.2 %5.71 محدود انحراف از اجزا

 زم یمکان یفرکانس پاسخ. 6شکل 


