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 السؤال األول

 السؤال األول

 الرسم التالي يمثل سلسلة حركية تسلسلية مفتوحة:

كل مفصل حركي يصل بين عنصرين متجاورين. بفرض أن االنزياح النسبي بين العناصر المتتالية 

}عناصرها محسوبة في إطار إحداثيات  مصفوفة وهو  الموصوفة بمعامل  و   } 

 مثبت بقاعدة السلسلة.

إذا انزاح كل عنصر بشكل متتاٍل، بدءاً من النهاية الحرة، فإن معامل االنزياح لناتج االنزياح الكلي 

 . للنهاية الحرة سيعطى بـ 

 استخدام معامالت االنزياح وليس تحويالت اإلحداثيات(. )مالحظة: في هذه المسألة عليك فقط

، ، ، ، لكن إذا تمت االنزياحات بالترتيب العكسي )بدًءا من النهاية الثابتة( وبالترتيب 

 االنزياحات الفعلية. المعامالت لن تمثل فعندها 

 األصلية: ي بحسب حدد ما يل

 (a)  نُسمي هذا المعامل عندما يتم انزياحه بعد االنزياح للمفصل  المعامل للمفصل ،. 

 (b المعامل للمفصل )  م و  عندما يتبع انزياحه االنزياح في المفصلين( ن الفقرةa نسمي هذا ،)

 . المعامل 
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c) من الفقرة  و  ، و عندما يتبع انزياحه االنزياح في المفاصل  ( المعامل للمفصلb لنُسمِّ هذا ،

 .المعامل 

 (d استخدم النتيجة من الفقرات )a و ،b  وc وأثبت أن معامل االنزياح الناتج للنهاية الحرة ما زال ،

. 
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 السؤال الثاني

 )دورانية دورانية متوازية(:  RRPذراع آلية  في الشكل التالي

 

(a)  ارسم مخططاً لهذه الذراع اآللية مع محاور اإلطار{ }عبر  { الموضحة أعاله متضمناً  {

 .لمعامالت ا

افترض أن في هذا المخطط البياني القضيب المنزلق مواٍز لمستوي األرض وقيم المعامالت لهذه 

 .   الوضعية هي:

 

 (b )هارتنبيرغ لهذا المحرك في الجدول-اكتب معامالت دينافيت 

 

     

     

     

     

 

 (cاستنتج م ) عامالت الحركة األمامية لهذا المحرك، أي أوجد . 
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 السؤال الثالث

 لدينا الذراع اآللية التالية )مفصالن دورانيان، مفصل متواٍز، مفصالن دورانيان(: 

a) ) ارسم مخططاً تمثيلياً لهذه الذراع اآللية مع محاور اإلطار{ }إلى  { حة في الشكل، الموض {

هارتنبيرغ غير الصفرية ومتغيرات المفصل. ارسم المخطط التمثيلي -متضمناً جميع معامالت دينافيت

 في موقع الصفر )قدر المستطاع(. بحيث تكون الزوايا 

 

(bاكتب معامالت دينيفيت )-:هارتنبيرغ لهذه الذراع اآللية في الجدول 

 


