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 مقدمه -1

ای های چهار میله، معرفي مکانیزمهابندی مکانیزمها، گروهها در انواع تبديلها، کاربرد مکانیزممعرفي انواع مکانیزم

ای، معرفي لنگ لغزنده و چهارمیلههای ساده های پیچیده به مکانیزمهايي از تجزيه مکانیزم، مثالو لنگ لغزنده

 های مولد تابع، مولد مسیر و مولد حرکتمکانیزم
 

 طراحي مکانیزم پیرو و بادامك -2

معرفي انواع بادامك، بررسي انواع حرکت پیرو، طراحي منحني تغییر مکان حرکت پیرو، طراحي پروفیل بادامك به 

های طراحي در مکانیزم پیرو و و بادامك، محدوديتروش ترسیمي و تحلیلي، بررسي نیرويي مکانیزم پیرو 

 بادامك؛ بررسي پديده زير برش، زاويه فشار، شعاع مینیمم منحني بادامك
 

 سنتز مکانیزم -3

ای، های میله، معرفي انواع مکانیزم)رابطه گرابلر( سنتز نوع، تعدادی و ابعادی، درجات آزادی يك مکانیزممعرفي 

 شفچبي گذاری نقاط دقتای، قانون گراشف، مکانیزم وارون، فاصلههمعرفي مکانیزم چهار میل
  

 ای به روش ترسیميطراحي مکانیزم چهار میله -4

حل مسئله ، ل مسئله تولید مسیر با سه و چهار نقطه دقت، ححل مسئله هدايت جسم صلب با دو و سه نقطه دقت

 ع با مشتقات زماني به روش ترسیميحل مسئله تولید تاب، تولید تابع با سه و چهار نقطه دقت
 

 ای به روش تحلیليطراحي مکانیزم چهارمیله -5

حل مسئله تولید تابع تا ، حل مسئله تولید مسیر تا چهار نقطۀ دقت، حل مسئله هدايت جسم صلب تا چهار نقطۀ دقت

 معادله فريدن اشتاين، چهار نقطۀ دقت
 

 ایهای چند میلهطراحي مکانیزم -6

 افزار متلبها در نرمکانیزمسنتز م -7

 ها آنالیز مکانیزم -8

های تحقق خط مکانیزم -ت، مکانیزم هم اصل و کاربرد آن -پ،  محاسبه نقاط دوگانه -ب  ،منحني کوپلر -الف  

 افزار متلبها در نرمآنالیز مکانیزم -ج، ساواری و کاربرد آن-معادله اويلر -ث، راست
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