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 04-05 اتالمحاضر -02 الواجب المنزليحل 

 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  هو مصفوفة و 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 

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

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

 االنزياحات الفعلية. المعامالت لن تمثل فعندها 

 األصلية: يلي بحسب  حدد ما

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

أول ما يجب مالحظته أن السؤال كامالً يعتمد على معامالت االنزياح وليس تحويالت األطر، هذا 

 وهو مهم جداً لحل هذا السؤال. شته في ملخص المحاضر في الفقرة المفهوم تمت مناق
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( والذي يؤثر في كامل الذراع اآللية، ومن فإنه يسبب انزياحاً )ُمعطى بـ  عندما يتحرك المفصل 

 .و  ضمن ذلك محاور الدوران للمفاصل 

 نستخدم التحويل الُمتشابه: إليجاد محور الدوران الجديد الموافق للمفصل 

 

 

(b المعامل للمفصل )  من الفقرة  و  عندما يتبع انزياحه االنزياح في المفصلين(a نسمي هذا ،)

 . المعامل 

 (. ( )  a) من الفقرة  ( متبوعاً بالمفصل  )  ينزاح أوالً بسبب المفصل  المفصل 

 ، هذا يعني:نستخدم مصفوفة االنزياح المدمجة  لذا عندما نقوم بالتحويل المتشابه على 

 

 وهذا يعني : بـ  aفي الفقرة نقوم بتعويض الجواب 

 

 

 

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

 .المعامل 

، لذا و  ، متبوعاً بـ ينزاح أوالً بـ  قة، المفصل طريقة استنتاج هذه الفقرة مشابهة للطرق الساب

 وهذا يعطي: ،عندما نقوم بالتحويل المتشابه فعلينا استخدام 

  

 ونقوم بالتبسيط : bو  aمن الفقرتين  و  نعوض نتيجة 
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(d استخدم النتيجة من الفقرات )a و ،b  وc وأثبت أن معامل االنزياح الناتج للنهاية الحرة ما زال ،

. 

، وأخيراً bمن الفقرة  3، ومن ثم المفصل aمن الفقرة  2أوالً، ومن ثم المفصل  1يتحرك المفصل 

 ، االنزياح األخير للمؤثر الطرفي يعطى بـ:cمن الفقرة  4المفصل 

 

 نعوض المعادلة من الفقرات السابقة ونقوم بالتبسيط:
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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  {

 .المعامالت 

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

 .   الوضعية هي:

}المخطط البياني التالي هو أحد المخططات التمثيلية الممكنة. إطار القاعدة  تم اختياره ليتداخل مع  {

}اإلطار   . = θ1عندما تكون  {

}في اإلطار النهائي  ، من المقبول )ولكن غير مفضل لهذا ليجعل  x، تم اختيار المحور {

 المقرر( القيام بغير ذلك باإلطار االبتدائي والنهائي.

مكن أن يتغير بها المخطط التمثيلي، مثال على ذلك يمكن رسمه بناًء على مجموعة هناك طرق أخرى ي

 قيم مختلفة للمفصل غير المذكورة في الشكل.

 .zو  xيمكن أن يتغير المخطط بناًء على االتجاه الُمختار )أعلى أو أسفل( للمحور 
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آخر لهذا المفصل إذا كان متوازياً مع المستوي انسحابي، فيمكننا اختيار محور  أيضاً بما أن المفصل 

 يُمكن أن تختلف من شخص آلخر )بعضهم يضع قيمتها صفراً(. في الشكل، في هذه الحالة 

 

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

 

     

     

     

     

 

 (cاستنتج معام ) الت الحركة األمامية لهذا المحرك، أي أوجد . 

 نبدأ بالتحويالت بين اإلطارات المتوسطة:
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 . نضربها فنحصل على 

 =    
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 السؤال الثالث

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

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

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

 في موقع الصفر )قدر المستطاع(.  بحيث تكون الزوايا

متوازية فإن  و  يوجد مخطط تمثيلي ممكن مرسوم في األسفل، في هذه الحالة بما أن محاور األطر 

يمكن أن تختلف بين األشخاص )ممكن حتى أن  العمود المشترك يمكن رسمه في أي مكان ولهذا  

 كون صفراً(.ت

الذي يمكن أن يوضع في أي مكان إذا كان موازياً للمحور  وإحدى الحاالت أيضاً هي المحور االنزالقي 

 الموضح بالرسم.
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 يمكن أن يكون هناك اختالفات تتعلق بإحداثيات المحاور )أعلى وأسفل( وتموضع إطاري البداية والنهاية.

 

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

 

     

 

    

    

 

   

  

   

  

 

  

 

 

( فإن جميع المعامالت األخرى  مالحظة: باإلضافة إلى متغيرات المفصل

 .في األعلى ثابتة


