
 

 

 



 

 

 إهداء ...
زهر وأكرر وأعيد كما أقولها في كل محاضراتي  أل"أحدثكم عن جامعة ا

  زهر وافخروا بذلك في كل مكان تذهبون إليهأل: اكتبوا علي جبينكم ا

 رض إلي أقصاها"ألمن أدني ا

كلمة أهداها لنا الق ائد والمعلم واألب الروحي الدكتور : أحمد صفوت  
 شر عامارحمه اهلل، مؤسس الفريق منذ ستة ع

حيث أنار بها العقول، ورسم بها الطريق نحو الهدف األسمي والغاية    
 المبتغاة، توصيل العلم وتبادل الخبرات .

وها نحن نهدي له هذا العمل لعلنا نوفي بعض حقه، وتحقيق ا منّ ا لحلمه  
 ورسالته وهي توصيل العلم دائما...

  الدكتور أحمدنهدي هذه المادة العلمية إلي األب الروحي للفريق،  
 صفوت رحمه اهلل...

 

 



 

 

 عن الفريق:
نحن الفريق المنظم لمعرض األزهر للتطبيق ات الهندسية، وهدفنا  
األساسي هو تأهيل الطالب من خالل تقديم كورسات وورش عمل هدفها  
الربط بين المحتوي النظري داخل الجامعة والعملي في سوق العمل، كما  

  لتقني في الطالب، وإكسابه مهاراتيعمل الفريق علي تنمية الجانب ا
مختلفة وأولها مهارة العمل الجماعي والقيادة وغيرها من المهارات التي  
البد منها في شخصية المهندس التميز في مجاله، ثم في آخر العام يخرج  
هذا العمل علي هيئة مشاريع يعرضها كل طالب في ما تعلمه طوال العام، 

ريق  لتطبيق ات الهندسية الذي ينظمه الفويتم عرضها في معرض األزهر ل
 ويعمل عليه طوال العام.
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 الباب االول

الي علم  دمةمق

 تالروبو
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   مقدمة

 

بسممهللا و لحمد ممو ل لحموممسال لحمسممسو  هللاممع ى ممه  و ل هللاممع  ممم  ل ممد   ل مم  

 ....لحاله لبعو 

فهمم ح حمابممقد   و ممي لبوحلممي  ماممت  مم  لولممو  عهللاممهللا حمولبممه ا   ل  هللاممهللا حال سممق  

ههللاي ل  سمم ي  لق ممج حم  رمم  ل ممو  ل ممي  ممحآلمممح صو مملق  هللاممح  ممرق ب  ب و

بممهحد حمهق ممي حمممسسو اىح ممبهق مباررممت حم ممقىو موممل  حمولبممه  بقمه ر ممي حمبممع حأل

لولمممورق لحمبو رمممم فمممح ا رممم  حالبمممهحد  هللامممع حم ق مممج حم رامممق راع  ممم   ممملق ي 

 .حمولبممممممه  ل سمممممما  و  ممممممم لاممممممت ح  ل رممممممو  مممممم  ل ممممممو ه لل قمعمممممم 
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 تاريخ الروبوت

 

 :  ل   وال  قو فح  سوصري رغت  هللا ي ىلبه  أل

 Rossum’s( ىلبه ق  ىل هو حماه ري)

Universal Robots 

 (ىلبه ق) هللاهق  ل ( قى   قبك)مهللااق ج حمبشراح 

ل علقرق حمخقاو حم  ر  ل هو  ر ه حالآل  حمدولولي 

سوصري  خوحو طهع حمش رهي بقال سق  فح حصوحث حم 

 خ  حماثرو    حمولحئرر   خرت ىاق  حم شو ل لهق 

ق  هللا ي ما    لر  ،فح قووههللا  مرر   هللاح ررئي حم شو

ىع ذ ش ت حلضق حألحمولبه ق  ذح  حمهرئي حآلا ري مالهق  ىلبه  ال   هللاق ف ط  هللاح

 ظ ي حم سصي فح بعض  طوحف حمولق ري للحمدرهح ق  حآلمري لحأل عحآلمري لحمو 

 ....حم و  ق    ق  را ح 

 ت لره فح حأل مولبه  فهه قولهللا اوح  ق     قىلخ  لق ي ح  ت حماهللا ي  ر ح    

ل ع مرابوإ ي  راق رارق بول   داهللا  لعها مبهللاك حمو ح ذح ري حمدو ي لحالآل  حم  و

 .بقم   

 : آل   ثسل   ر ه حال

الطائر الذي صنعه ارخياتس 

شكل  قبل الميالد 400  سنة

(1.2) 

ل  و حمسهللا ق   ر ه ل هللا  و ر   م هللاك حمهلو 

 (3. 1)  ق بقمشات  1795 لي

 (2. 1شكل) 

 كارل كابك( 1. 1 )شكل

 (3. 1) شكل
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لحمو ح حمرقبق ري حم سبخو ي فح   ولهللا 

حم شولبق  مهللاضرهف لحمبح اوي 

 1615  هىلهق فح حم بوال  قبر   قو 

 .(4. 1) بالشكل كما 1865حمح 

ح  سق   مح ذح إ   ل   لال  لسح بقم     

حمدو ي ل بعوا حم هقو  ق      ل  

 .12 مفح حم و  حم حم مىىحمعقمهللا حم سهللاهللا 

 (5. 1) كلبالش كما

 

مابول رمممق  صممموةت ط ممموال فمممح  مممهى حمبالهمهارمممق خق مممي فمممح   مممق  حإل ممم   

قء مرممم     ر مممق  حمممم  إولبه مممق  فممملد   ممموى حمرمممهو  مممق ل مممهللات  ممملق ي حم

 قصمممت مهمممق حمواللمممي لحالصسمممق  بقم رئمممي  حال ممم لق ح  هللامممح حمولبه مممق  صرممم  

حمب ق مممت  ممم  حم بغرممموح   ممم  صهمهمممق حم در مممي لل مممعت مهمممق طمممو  مهللاب ارمممو ل

 .خ قء صرق ق حمبعهللاهللا    حأل شرقء بت لبقملس ي مألاىحك  هقعهق إل

 

 (4. 1)شكل

 (5. 1) شكل
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 االشكال الشائعة للروبوتات
شات حأل ره   عج ثو  ع روح لحألبوحلي حم

شات لب قاى  ل ذرق لق  لو ق  س     محإ  

 ! مممممممهللاممممممم مممممممي ىلبمممممممه  

Humanoid Configuration عهللا ... 

 ا ممممممممممح حمشممممممممممممماممممممممممت حآل

شممممو ق  ما  ل  ق ( 6. 1  ق بقمشممممات  

ت    اه       مر  بقمضممولىال إب ق ف ممق

ىات اي ب ا ح  حمولبه ق  ذح  شممممات 

فح    هللاهق مرسمممت  هللاح ر ه     عظهللا حمولبه ق إىع بت  ذل

 .حمهرئي

  ر ه حمولبه   شهو حمولبه ق  ذح  حمهرئي حالا ري ل   

ASIMO 7. 1  ق بقمشات   ح    ل  شو ي ره و) 

 

 

 

 شات  HRP-2لحمولبه   ق ت حم لقء 

(1. 8) 

 

    لق ي شو ي  QRIOلحمولبه  

 (9. 1  ق بقمشات    ه ح

 

 (6. 1) شكل

 (7. 1) شكل

(8. 1شكل)   
 (9. 1شكل)
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لحمش ر  ببهللاك حمولبه ق     صر  حموعهبي فح حمبو رهللا لحمبع رو فح حمخهحىس رق  

 :  ثتحم سبخو ي م و  بهق رح حمولبه ق  حمبع  دق ح صو ي حماقئلق  حمدري 

    لق ي  Wild Catحمولبه  

شات  Boston Dynamicsشو ي 

 1.10 ) 

لره  Robot Cheetahل لضق  

 (11. 1شات   MIT شولع    اق عي 

     عهو طه ره  Snake Robotل 

 (12. 1شكل )

     ل  شو ي  ه ع Aibo جحماهللال   

 (13. 1)شات 

 

       

 

  

                 

 

 (10. 1) شكل (11. 1) شكل

 (13. 1) شكل (12. 1شكل)
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 (14. 1)شات  م ق ري ل  حمشو ي حأل منFesto لحمولبه  حم قئو

  

شاق  حمولبه  شره ق مسههمي   ثو  لرح حمولبه ق  ذح  حمع س   لضق لرلقك 

 و ق لبدبهللا  هللاح حمولبه  حمسرو و ر هق لحمبعق ت  عهق ما  بقم     ظهو  رهبهق  ل

 ق   ل وه بشات ال  بلق ج  ع   هللاك حمع س   ل  لو ق لبدبهللا  هللاح حمولبه   فح 

  أل، لبه ق  حم  لمىالمح ح بخوحو حموإحمسسمهللا  ثس  لورق لهللا ا حم عض   عها

باثرو     فضت ،  Tracked Robots و ر هق لس ح مهق ببخ ح حمع  ق  بوهىال 

م ح للوح بق بخوحو حمع س  فح ) ب ا  س رق    حمع س  حمع س  مالهق بقم    

 (15. 1  ق بقمشات   .(حم لقطق حم  هوال

 

                             

  

 (14. 1شكل )

 (15. 2)شكل
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 ت ؟بماذا تساعدنا الروبوتا

 

ذح  لمممق  بدممموث  ممم    مممت  مممعج  ل خ رمممو  ل اقرمممق  ل صبمممع إبقخبومممقى 

اهللامممم   مممملعت  هللاممممك  فدب ممممق رممممه  مممم  حخبوممممق  حمولبممممه  ل مممم    ممممت 

 ممممممممممم   وفرهرممممممممممي   لضممممممممممق حممممممممممم عض  لهممممممممممق   مممممممممموا  ال  لحآل

  مممممق   مممممق   حم بضممممم لي مأل  ول مممممق فمممممح  مممممت حألحمولبه مممممق   هامممممهاال 

ل  هللاممممح  مممم ح  حمخ رمممموال لحم  هللاممممي لحموقر ممممي لحمشممممققي فهممممح فممممح حم ضممممقء

حم ممممولخ لفممممح حم عق ممممت لفممممح حم  ممممق س  حملهللممممي ل وممممق   حمسممممرقىح  

 اللممممممممممممممممممممي مغ حئرممممممممممممممممممممي لحألل وممممممممممممممممممممق   حم ممممممممممممممممممممهحا ح

ب ممممق  حم ممممهحا حم ب  مممموال لفممممح  ممممقصي إمغممممقو السحمبهممممق للفممممح ص ممممه  حأل

   مممممق  حال باشمممممقف صرممممم   ومممممت  حمدمممممود  ولبه مممممق    ق هللامممممي لفمممممح

 مرهمممممممممممممممممممممق إ مممممممممممممممممممممق   لومممممممممممممممممممممعج حمه مممممممممممممممممممممه  أل

 ققممممي لقول ممممق  ممممدقد حإ ف  مممملق ري ممممموي طمممموح ل هاممممهاال  هللاممممح ررئممممي 

ق لفممممح الى لممممق مممممح حاسممممقا إ  لرممممق  حملممممق ه  ممممبوخت حمولبه ممممق   لب ضممممت

 ، ممممممممممممممممممممممممممممموح حمو هلمممممممممممممممممممممممممممممي م عقم مممممممممممممممممممممممممممممي حأل

لممموى حالط مممق   ورق فمممع  مممو  حم سرمممع مهللابوفرممم  لفمممح لضمممق   ممم حمولبه مممق  

 .(16. 1  ق بقمشات    قمعقد لا ع ذ ري 
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 (16. 1) شكل
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 ك؟مكيف تبدأ تصمي               

 

  حم ه مممممي  مممممق  لبهقمممممي  هللامممممح حمه ر مممممي  لى ىلبمممممه  فمممممح حأل  وممممم رهللا 

 حم مممممممممممممممممممممموحا  مممممممممممممممممممممم  حمولبممممممممممممممممممممممه   ل رمممممممممممممممممممممم رق

ى  حمبمممع  مممرع ت بهمممق حمولبمممه   مهللا رئممميب  ممموا  دولمممو حم ه مممي لدممموث  ومممه 

ا مممح   مممر لح  هللارهمممق حمولبمممه  رمممت رمممه بشمممات حمبمممح  مهللاهرئممميلضمممق  ومممهى  ل

 و بممممممممقمع س    و ىلبممممممممه  لع ممممممممت ب لملممممممممو و رممممممممه   مممممممموا ذىحع  

بلمممممقءح  هللامممممح  هللامممممك حمبومممممهىح   مممممربهللا حخبرمممممقى حم مممممهحا حم لق ممممم ي مومممممل  

حمولبممممه  ف ممممثس حمولبه ممممق  حمبممممح  سباشممممي حم مممموح ر  ال ل امممم   مممملعهق 

 مممم  حم س سممممبرك  ل  سممممبخوو  ممممهحا  ممممعر ي  سمممم رق  قمخشممممج فممممح  ممممل  

   سمممممبخوو لى    مممممهي   حالسىع حم  هللامممممهد  لهمممممق ص مممممت  لسح  ة رهللامممممي  ل

 ل ح ممممبخوحو حمدولممممو فممممح  ممممل    ممممرع ت فممممح حم ممممقءفممممح   ممممقء ىلبممممه  

  ىلبممممممممممممممممممممه  ل ممممممممممممممممممممهو بممممممممممممممممممممقم روح  لرامممممممممممممممممممم ح

  فقم رئمممممممي احئ مممممممق  و   مممممممي بقخبرمممممممقى حم مممممممهحا حم وممممممملعي مهللاولبمممممممه 

 خممموي ف فضمممت  ممم   مممقاال     مممقاال  عرلمممي ا ل اللمممق حم مممه  بممملبقم لق ممم ي فمممس

  حمب  رمممق رمممه  ممم  فضمممت حمخشمممج أل   حمدولمممو   مممثس  ممم  حمخ ممما حم مممه  

ل ممممل وا الص ممممق بممممقد مهللا ممممهحا ( ح سممممج لمممممر  حفضممممت) سممممج   له ممممق لدمممموا 

 حم خبهللا مممممممي لخوقئومممممممق ملمممممممب ا   ممممممم  حخبرمممممممقى حم مممممممقاال حم لق ممممممم ي

خوحو  ممم مك حمه ر مممي  و   مممي احئ مممق بشمممات حمولبمممه  ف مممثس ال ل اللمممق ح مممب

  ىلبمممممه  ى  حم  هممممموال فمممممح  ممممملحمع مممممس  حمعقالمممممي حم وممممم  ي ممممممأل

حمدو مممي فمممس بمممو   حمو مممق  لقبهمممق  مممبعرق  مممرع ت فمممح برئمممي  مممدوحللي أل

 ..اح مممبخوحو حم لملمممو لراممم   ممم  ح مممبخوحو   مممس   عممموال مهممم ح حمغمممو   ل

 

لضممممق   ممممراه   هللارهممممق حمولبممممه  ل  صمممموا ق حمه ر ممممي لحمهرئممممي حمبممممح  لبعممممو 

رممممهللا لرممممح  بهقممممي  ي موممممل  حمولبممممه   ب  ممممح حمخ ممممهال حألحم ممممهحا حم لق مممم

لحمدسممممقبق   لوى ممممهق فممممح حم ممممقد حم ممممقاو لرممممح   هللاممممح بعممممض حم  ممممقررهللا

 .حم لق  ي مول   ت  لوو     لق و حمولبه  ( بعقاحأل) عوفي 
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 : هللاده ي

 ثممممو    ممممق  خبممممقى  لهممممق إبعقارممممق  رلممممقك  لق ممممو ال ل امممم  صسممممقد  ممممت 

حالبعمممقا  ل  رمممي لذممممك ال همممق ذح  حبعمممقا ل هح ممم ق  قرق مممري فرمممبهللا  وممم رهللا 

ف ممممثس ال ل الممممك ل مممم   ،قا حالخمممموي  هللاممممح ح ق ممممهق لمممممر  حمعامممم حالبعمممم

ل ح بهلبمممهى  رمممو  بمممهفو بقمسمممه  ح  مممق  خبمممقى  ممم  حبعمممقا  عرلمممي م ه مممهى  

 .حالبعقا حم بقصي ل بووف  هللاح ح ق هق 

الالح  حم سممممممبخو ي موفمممممم  حالبعممممممقا  مممممملدبق  حلضممممممق حمممممممح  عوفممممممي ح

حمعلق ممممممو حم راق رارممممممي حم سممممممبخو ي مل ممممممت حمدو ممممممي ل مرممممممق  حمدو ممممممي ل

حم راق رارممممي حم خبهللا ممممي ل ر رممممي صسممممقد حبعقارممممق صسممممج حمب  رممممق حم مممموحا 

 ح ممممممممممممممممممممهحع حم دو مممممممممممممممممممق  حم خبهللا ممممممممممممممممممممي  ل رممممممممممممممممممم ه ل

 مممملدبق   مممم مك موىح ممممي بعممممض ح ق ممممرق   رلق براممممق حالاسممممقو حم بدو ممممي 

صبممممح  ممممب ا   مممم   عوفممممي  اممممق  حمولبممممه  فممممح حم مممموح  بقملسمممم ي مل  ممممي 

  واعرمممي  عرلمممي   مممق لسمممق و فمممح  هارممم  حمولبمممه  ل شمممغرهللا  بشمممات ذح مممع

 ممممت ذمممممك بممممقذ  و  ممممهف  وى مممم  فممممح حالبممممهحد حم قا ممممي لرممممح مممممج 

 . هللاهللا حال سق  حالمح ROBOTICSع فح  وخت حم ه ه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                           introduction to roboticsلروبوت                         مقدمة الي علم ا

 

Structure (BONES):                                 

 

ر  حمولبه  ب سممممهللا حال سممممق  ب ق فر      ظقو  لق  شمممم  اقس م حمهرات )مه 

فق  ررات حمولبه  م  ( حمالبول )ل  ت ( حم دو ق )ل ضس  ( حال ق ح

   ممق  حمممولبممه  مم مم  حالرمم ممرممي ال مم  لممدمم ممت  ممممممقئممو  مماممه

 هللاح حخبرقى حم قاال ط  ق ( Task  اهللا لق فر ق  مممم ق     اةرو حم رئي لحم ه ي

ح ق فع ر ح حم قد فسمممملعوف  ري , مخهح ممممهق حمبح  مممملباهللاهللا  لهق فر ق بعو

 . دسمممممج حبعممقا  هللاممك حم ممقاال حم ومممملهع  لهممق امء  عر     حمولبه  

 مممممم مممممقذح  ممممم مممممهو بمممممدسمممممممممقد  مممممهللامممممك حالبمممممعمممممقا   

لق ذىحع ى مول لبه ع ل هو بد ت  لب ق   ق     اق  آلخو  ري ب و  ح  

ح    ح  حم قاال حم ولهع  لهق حم ىحع  ب قلو حالص ق  حم ؤةوال  هللارهق  هحء 

 !! مممملو ال  ح   ممملمممهمممقى    ل مممق مممت  مممهللامممك حالصممم مممق  قمممهى 

حبعقا حم قاال بلقءح  هللاح  هللاك حالص ق  حم ؤةوال  هللارهق ل ق ت  خو  م مك  دسمممج

هقى  م ي  ل ( خق ممممري   رمال مات  قاال) لوه  هللاك حم قااللره   وحى حالاهقا ح

سقد  ت حالاهقاح   هللاح  سب ر  ص بقال قفي حمح  عق ت ح ق  ال   احئ ق ال  

 %100حممم ممقاال لال  ضمممممم مم  احئمم ممق اممهاال  ومممممملممرمم  حمممخممق ممي 

بعممقا   ممقىال     سممممممقصممي      حم مء حم وحا اىح ممممبمم   .لرمم ه حال

 

 

 

 

 



Materials   

 

 

 

 

 الثانىالباب 

Materials 

 
 

 

 

 

 

 



Materials  

 

 



Materials  

 

 

 

Materials  

 

رلقك حمعولو    حم هحا حمهلو ري حمبع ل اللق ح بخوح هق فح  ل  حمولبه  ل  ق حشو ق 

 قب ق فق  حخبرقى  قاال  عرلي لاه  ط  ق م سئ ي خهح   هللاك حم قاال مهللاب  رق لحمظولف 

 حم در ي بع ت حموبه  

 : أوال المعادن

 الحديد

 الية.( وهى كثافة ع 3جرام / سم 7.78كثافة الحديد حوالى )  -

 Sheetsمتوفر بكثرة وبأشكال مختلفة، فيوجد فى صورة ألواح  -

 بتخانات مختلفة، يمكننا إجراء عمليات تشغيل مثل القص والثنى

ح   ق ره  ه  يعتبر الحديد رخيص نسبيا عند مقارنته بباقى الخامات  -

 (1. 2)فح شات 

 
 

(1. 2شكل )   



Materials  

 

 هللاح فح صقمي ق    هللا ي  ا) (2. 2  ق بقمشات   لضق ل ا     رعهق لص ورق بقمهللارمى 

 (حم عقا    ه ق

         

 (2. 2شكل)

 

 

ق قى  خبهللا ي صسج حمدقاي ل اللق ح    وي اب bars))لضق حمدولو  بهفو   ض ق   

 (3. 2كما بالشكل )  هللارهق   هللارق  حمخوحطي حم خبهللا ي

 

 

 (3. 2شكل) 



Materials  

 

 حمهللادولو  ثت حمعهللاج حم وبعي لحمملحلق حمبح   رو ف (Extruded)شاق  لضق  رلقك 

 (4. 2كما بالشكل ). ل  ررات مولبه   ق 

 

  (4. 2) شكل

  االلومنيوم

 (. 3جرام /سم 2.7أخف بكثير من الحديد ) كثافته  -

 متوفر مثل الحديد فى صورة ألواح وبارات. -

 له مظهر معدنى ألطف بكثير من الحديد، حيث أنه ال يصدأ. -

 يتميز بسهولة التشغيل. -

لأللومنيوم التى يمكن تجميعها  Extrudedالـهناك العديد من االشكال 

 (5. 2كما بالشكل ) لعمل هيكل معين.



Materials  

 

                   

 

اوحء إلضق  ل مهحح رمى لقو  لةلر  حذح  ق   هللاح شات ل ا   شغرت حالمه لرهو بقمهللا

. 2  ق بقمشات   ح ري لرح  بهفوال بقالق قى حم خبهللا يه  ق  حمخوحطي مهللا قىح  حال   

6)  

 

 

  

 ي: هللاده 

ل ضممممت  ثرمممموح  ممممل  ررق ممممت حمولبه ممممق   مممم  حالمه لرممممهو ال مممم  خ رممممي ))  

لبقمبممممقمح فممممس لب هللاممممج حمولبممممه  حم ومممملهع  لمممم  حمممممح طققممممي  قمرممممي فممممح 

لحلضمممق ال ممم   بمممقح بشمممات   رمممو لىخمممر    robotic arm شمممغرهللا   ثمممت 

 (( سممممممممم رق لمالممممممممم  ح هللامممممممممح  ممممممممم  حمدولمممممممممو   ه مممممممممق  خق مممممممممي

 

 (6. 2شكل)

 (5. 2) شكل



Materials  

 

 النحاس

اممممحء  ممم  حمولبمممه  ماممم    ه مممق رمممه    قهللا مممق  سمممبخوو حملدمممق  فمممح  وممملر

مهحح لبممممقىح  فممممح حمسممممه  ل  مممموي  هللارمممم    هللارممممق  حمبشممممارت اهفو  ممممبمممم 

. 2  ممممق رممممه  ه ممممح بقمشممممات   حالمه لرممممهو هللاممممحلحمبشممممغرت حمبممممح   مممموي  

7).    

 حملدق    هللاع    حألمه لرهو -

  3اوحو /  هللا 8.94 ثقفي حملدق   -

   

  

  

 

 

 

 

 

 (7. 2شكل )



Materials  

 

 المواد غير المعدنية :ثانيا 

 ستيك البال

 : هحع  ثروال    حم س برك حم بهفوال فح حمسه  ل خ  بقم  و  لهق رلقك 

 : (Acrylic)االكريلك 

 بممممقح  هللاممممح شممممات حمممممهحح ببخق ممممق  لحمممممهح   خبهللا ممممي ل ل امممم   شممممغرهللاهق 

 مممم   رمممموه صرمممم   كلهللاممممم حال ولرممممه  ممممقل ر(8. 2  ممممق بقمشممممات  بممممقمهللارمى 

 شمممممممماق     ه ممممممممي بوقممممممممي  قمرممممممممي ل اللممممممممق حمدوممممممممه   هللاممممممممح 

ت بومممممهىال   رممممم  حال ولهللامممممك  بمممممهفوال بدامممممهللا ح  حال ومرمممممك لممممموخللىش  

اممممهللا ماممممت  2.5 ومرممممك صممممهحمح  ثقفممممي حأل.لح ممممعي فممممح   ممممق  حال س ممممق 

  لبر بو  اعج

 

 

         

        

 

 

 (8. 2) شكل



Materials  

 

 :(Artelon)االرتيلون 

مهحح ا  لره  بهفو(9. 2  ق بقمشات  خو    ح هحع حم س برك حم بقح فح حمسه    هع 

 .ق ممقى صسمممممج حمدممقاممي ل ا  خوحطبهممق صسمممممج حمو  مميلضمممممق   ممقىح  بممق ل

 finish  ذمممك للب  ى رهللاه  ال لبهللا    رعمم  بممقمهللارمى ألما   هللاح  ا  حال ولهللاممك فممقال

بقموحل و  بوال     CNCما  ل اللق    رع   ،لحلضمممق لؤةو  هللاع اقي حالبعقا،  مممحء

 . حممممممممممممممممممممممممممممممهللامممممممممممممممممممممممممممممرممممممممممممممممممممممممممممممى

 

                        

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 (9. 2) شكل



Materials  

 

 :  (woods) االخشاب

بق هحع لحشمممماق   حمخشممممج    حم هحا حم بهفوال 

   ولوال ل   ح هت حم هحا    صر  حمبشغرت ل 

 ت.حخممي حممم ممهحا  مم ممقى ممي بمم ممهال حمممبممدمم مم

بعض ح هحع حمخشممج مهق قوىال  قمري  سمم رق  هللاح 

حالخو لاقا لسممممبخوو  د ت حالاهقاح  لحم عض 

 .بهللااقشحمد ر ع لحال ف ط  ثت حمخشمجفح حمب  رت 

                   

 

 هحع  قمهحح  ل شمممربق  حمخشمممج حم لهللالوي ل بقصي ببخق ق   خبهللا ي ل اللق حمد و  رلقك 

 (10. 2كما بالشكل )لق    هللاك حال هحع    حمخشج بقمهللارمى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10. 2) شكل



Materials  

 

     

( MDF)خمممموي  مممم  حمخشممممج  ثممممت   ممممهحع   لضممممق  كرلممممق

ل اللمممق  شمممغرهللاهق بمممقمولح و ملدومممت  هللامممح حشممماق  ةسةرمممي 

 (11. 2بقمشمممممممات   مممممممق رمممممممه  ه مممممممح   حالبعمممممممقا

                           

 

 

لضمممق  ممم  حمخشمممج لرمممه خشمممج حم قمسمممق  رلمممقك  مممهع 

(Balsa wood) 

لرمممه  مممهع خمممق  اممموح لب رمممم بخ مممي حممممهس  حمشمممولوال لامممقا لومممت مخ مممي 

لرمممه لسمممبخوو  قم مممق مومممل    مممقذ  حم مممقئوح  لرمممه  رمممو  لس  حم مممهو

 (12. 2)  ممممق بقمشممممات  ي بممممهفو بقمسممممه     ممممققح ح ممممهحع حمخشممممج حالخممممو

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11. 2) شكل

 (12. 2شكل)



Materials  

 

 composite materials المواد المركبة أوثالثا : 
 

 لرمممم ح حملممممهع  مممم  حم ممممهحا للممممب   مممم  خهللاممممط  ممممقا ر  مه ممممق خوممممقئ  

 راق رارممممي  خبهللا ممممي مبلممممب   ممممقاال  و  ممممي    مممم   هللاممممك حمخممممهح   عممممق  لرمممم ح 

س   ممممت  ل حصممممحمبو رممممج حم ولممممو رممممه   مممموا خهللاممممرط حى ح مممم  مممممر  ة ممممي   ق

لرممم ه حم مممهحا حم و  مممي فمممع حال مممق   امممه  خهللامممرط بمممر  املئمممق  حم مممقا ر . 

 ceramics ل خمفرممممي   glassزجاجيةةةةة مممم  حم ممممهم روح  ل ممممهحا حخمممموى 

بدرمممم  لع ممممت حم ممممهمر و  ذل حم   همممممي لحم ول ممممي حمعقمرممممي   ممممقاال ىحب ممممي 

   مممم  حم ممممهحا ذح  حموممممسبي لحم وممممقفي حمعقمرممممي  قمماممممق  لحمخمممممف  عممممق 

 .ذح  خوقئ    رمال بدر   لب   هحا

. 2  ممممق بقمشممممات  حشممممهو ح ثهللاممممي مبهللاممممك حم ممممهحا ر ممممق حالمرممممقف حمماقارممممي 

13)fiberglass    لحمرمممقف حماوبمممه  لرمممع بقم لق ممم ي  مممهحا ذح  قمممهال

  ق مممممي بهس همممممق حمخ رمممممي لح هللامممممج ( حقمممممهى  ممممم  حم مممممهالذ) قمرمممممي اممممموح 

ح مممممبخوح هق فمممممع    ر مممممق  حم رممممموح  لحم ضمممممقء لحمب  ر مممممق  حمعسممممماولي 

ال هممممق    مممم  بممممر  حم ممممهال حمعقمرممممي لخ ممممي )حمسممممرقىح  حمولق ممممري  لررق ممممت

 (حمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممهس 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Carbon-fiber fiberglass 

 (13. 2) شكل



Materials  

 

Fiberglass 

 

 ل حمماممممق  حمهللار ممممع لرممممه   ممممقىال  مممم  شممممعروح  اقر ممممي امممموح  مممم  حمماممممق  

 راول بمممممو حى حا  باثرمممممو  ممممم  حمشمممممعو 9 ومممممت حق قىرمممممق حصرق مممممق حممممممع 

مرممممقف  رممممو  لسممممهاي للهاممممو  لهممممق ح( 14. 2  ممممق بقمشمممماهللات   حم شمممموى 

 قموممممهىال حمسممممقب ي لرممممع حفضممممت فممممع صقمممممي خهللا هممممق  مممم  حم ممممهمر و فممممع 

ص مممم  حم ممممهحا حم س ممممبراري فممممع قهحمممممج  اخمممم  )  هللارممممق  حموممممج لحمد مممم  

 (شمممممممممممممممممممممممممممممممات حم لمممممممممممممممممممممممممممممممب  حم  هللامممممممممممممممممممممممممممممممهد

 لرلقك ح هحع حخوي حفضت    صر   د ت حالاهقاح  ال هق  و ي 

 

 حف رممممممممممق لى  ممممممممممرق فممممممممممع  سممممممممممر  لحصممممممممممو   ممممممممممق بقمشممممممممممات

      

مرمممقف حمماقارمممي   مممهو بومممل    مممهذ   ل  عمممر  بق مممبخوحو حأل لمع مممت شمممات

مرمممقف بق بظمممقو قممموى حال امممق   ل حأل ج مهللاشمممات حم  هللامممهد ةمممهللا  مممهسع فهقهمممقققمممم

   ممم   ممم  حملسمممر  حمهللار مممع بقم ممموى حمامممقفع مهللا قممممج ةمممهللا  ومممج حم مممقاال حموحب مممي 

 Epoxyةالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحم هم ولمممممممممممممممممممممممممممممي لرمممممممممممممممممممممممممممممع 

 . fiberglass risenةال ل 

 (14. 2) شكل



Materials  

 

حا حالاممممموحءح  حمهققئرمممممي  ق مممممبخوحو للوح مممممع  لمممممو ح مممممبخوحو  هللامممممك حم مممممه

 حم  ممممممممممممممممممممممممممممممقسح  لحالقلعممممممممممممممممممممممممممممممي حمهحقرممممممممممممممممممممممممممممممي 

بعممممو ح  ل ممممي حمخهللاممممرط  دوممممت  هللاممممع ق مممم   شممممقبه  مهللا قمممممج 

ذح  خوممممممقئ   راق رارممممممي  لق مممممم ي ح ثممممممو  ممممممق  اممممممه  

 ممممممهللاولبه مممق  حم مممقئوال لحم مممقئوح  بمممول  طرمممقى لح

multicopters 

ل ب ممم    ممم  حم ول مممي فمممع  شمممارت حمرمممقف حماوبمممه  

وبممممه  حقممممهى لح ثممممو  د ممممس  مممم  حال ح  حمرممممقف حما

 .حالمرممممممممممممممممممممممممممممممقف حمماقارممممممممممممممممممممممممممممممي

       

 

ماممم  حمرمممقف حماوبمممه  مهمممق  رممممال ح همممق  بمممهفو  هللامممع شمممات شمممربق  لل اممم  

  هللامممممع صسمممممج حمشمممممات حم وممممم هللا ب ممممموح    CNCراوتةةةةةر   رعهمممممق  هللامممممع 

 (15. 2)بقمشمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات كمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاCADال

          

 (15. 2) شكل
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 -ت :مفهوم المحركا -أ

بالمعنى  كات  حدث عن المحر هذا الفصلللللل ال يت ما تظن ، ف مهال ... ليس األمر ك

والتي يمكن ترجمتها بشللكل  Actuatorsالحرفي للكلمة، لكنها ترجمة حرفية لكلمة 

 اخر لتصبح )مسببات الحركة( أو المشغالت الميكانيكية

من هيكل لتفهم األمر بشللللكل أولللللح عليك أن تنظر إلى جسللللم افنسللللان ، يتألف 

)مسللئول عن حفظ شللكله و حمايته ليبقى كل علللو صللالحا الداء الوظيفة المطلوبة 

منه( ، و عللللالت هي مصلللدر حركة الجسلللم ، أو بمعنى اخر .. يمكن القول بأن 

 العلالت هي مسببات الحركة في جسم افنسان

ــــــوعلى هذا يمكن القول بأن تعريف   تآالأو مسللببات الحركة هو ) Actuatorsالـ

صللادر من جهاز اخر متحكم لللها تحريك جزء معين من عملية ما لتطبيق أمر غر

)Controller  وهي باختصللار أجهزة تسللتهلك طاقة فتحولها إلى حركة، وهذ ) )

لغوط  الطاقة يمكن أن يجلبها عن طريق تيار كهربي أو احتراق كيميائي أو هواء م

 . أو سائل هيدروليك

 -: المحركاتانواع  -ب

 لف تلك المحركات تبعا لويمكن تصني

 نوع الحركة الناتجة منها. -1

 نوع الطاق المستخدمة فى تشغيلها. -2

 التطبيقات التى تستخدم فيها. -3

 

 تصنيف المحركات تبعا لنوع الحركةأوال: 

 محركات تعطي حركة خطية .أ

 محركات تعطي حركة دورانية .ب

ائص كل ومن المهم أن نربط أهم المحددات الالزمة لوصف الحركة بنوعيها بخص

 نوع من أنواع المحركات

 الحركة الدورانية 
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فهناك بعض المفاهيم االساسية الواجب ذكرها  ، الحركة الدورانية عندما نتحدث عن

 أوال. منها : 

 : Angular velocityالسرعة الزاوية 

والتلللي تعلللرف بأنهلللا متجللله لسلللرعة واتجلللا  دوران جسلللم ملللا حلللول محلللور 

أن تسللللمى بالسللللرعة الدورانيللللة إذا تللللم ووحللللدتها راديان/ثانيللللة ، ويمكللللن 

اي اختصللللللار  RPMقياسللللللها بسللللللرعة الللللللدورة )دورة فللللللي الدقيقللللللة( 

ــــ وهلللذ  هلللي الوحلللدة األكثلللر اسلللتخداما   Revolution per minuteل

 في المحركات الكهربية 

ويمكللللن حسللللاب سللللرعة مركبللللة مللللا مللللن حاصللللل لللللرب عللللدد لفللللات 

ر تللللللك المحلللللرك للدقيقلللللة فلللللي محللللليط العجللللللة المسلللللتخدمة فلللللي تسللللليي

 .المركبة

 :1مثال

اذا كللللان لللللدينا قاعللللدة روبللللوت تتحللللرك بموتللللور كهربللللي يعمللللل بسللللرعة  

60 R.P.M  سم  50وتم تركيبه على عجلة قطرها. 

 فإن سرعة الروبوت تساوي 

 m/minute Π × 𝐷 × 𝑣 = 3.14 × 0.5 × 60 = 94.2 

 . متر/ثانية 1.57للتحويل تصبح النتيجة  60ثم بقسمة الناتج على 

  

 :Torqueدوران عزم ال

 .لى تدوير المجسللّلم حول محور ماع قوة لقياس مدى قدرة متجه هو قيمةو 

 : يعرف مقدار عزم الدورانو  

  m.Nووحدته نيوتن.متر  على أنه حاصل لرب القوة بطول الذراع 

الموتللور الكهربللي أو محللرك االحتللراق الللداخلي مللن أهللم مصللادر  وحيللث أن

الحركلللة الدورانيلللة و أكثرهلللا شللليوعا فإننلللا سلللنتعامل ملللع حسلللابات الحركلللة 

 الدورانية على فرض أن مصدر الحركة موتور أو محرك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%AC%D9%87
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 وللتبسيط على القارئ يمكن القول

 تسللللتطيع تحريكهبأن عزم الدوران للمواتير أو المحركات تعني مقدار الوزن الذي  

 على بعد ما من مركز عمود الدوران

 يعني الموتور يقدر يشيل قد ايه من على بعد قد ايه

ية التي تعمل بالتيار المسللللتمر تقاس بال  جد أن عزوم المواتير الكهرب با سللللت غال و

وهذ  الوحدة تعتبر مشللتقة من الوحدة األسللاسللية للعزم حيث تم  Kgm.cmكجم.سللم 

لتحصللل في النهاية على وحدة العزم  gالجاذبية األرلللية  قسللمة الوزن على عجلة

سة بكتلة الجسم المراد تحريكه ملروبة في بعد مركز ثقل هذا الجسم عن محور  مقا

 دوران الموتور

 : 2مثال 

كجم و المسافة بين مركز ثقل هذا  5إذا كانت كتلة الجسم المراد تحريكه تساوي 

 تر.م 2الجسم و مركز محور دوران الموتور 

 كجم.سم 10يساوي فإن العزم الالزم لتحريك هذ  الكتلة   

 

  : 3مثال 

كجم.سم أن يرفعها علما بأن المسافة  30احسب أقصى كتلة يستطيع محرك بعزم 

 سم 10العمودية بين مركز ثقل هذا الجسم و محور دوران الموتور تساوي 

 كجم 3=  30/10افجابة : 

 

سبب الحركة الدورانية( متصال وعلى هذا النحو، فإنه إذا كان  الموتور )أو أيا كان م

بعدة أحمال على عدة أبعاد، فإنه يجب أن يتم حسللاب العزم الالزم لرفع هذ  األحمال 

بجمع حاصللل لللرب كل حمل في المسللافة العمودية بين مركز ثقل الحمل ومركز 

 دوران الموتور للحصول على محصلة العزوم المراد التغلب عليها

لا حل المسائل من هذا النوع بإيجاد مركز الثقل المحصل لكل هذ  األجسام يمكن ا ي

 و لربه في المسافة العمودية بين هذا المركز و محور دوران الموتور

 عزم المحصلة = محصلة العزمأي أن: 



 Actuators                                                                                                           المحركات 
 

 

  : 4مثال 

كجم تسير على أربع عجالت  8حسب العزم الالزم لتحريك قاعدة روبوت بوزن 

سم وأن معامل االحتكاك مع  6أن قطر العجلة المثبتة على الموتور يساوي علما ب

  0.4سطح األرض يساوي 

 افجابة:

لحسلللللللللاب العلللللللللزم 

الللللللللالزم لتحريللللللللك 

الروبللللللللوت يجللللللللب 

اعتبللللللللللللللللللللار وزن 

الروبلللللللوت بالكاملللللللل 

مركلللللزا فلللللي أربلللللع 

نقلللللاط هلللللي مراكلللللز 

العجلللللللالت األربلللللللع 

التلللللي يسلللللير عليهلللللا 

كملللللا  .الروبلللللوت

  (1. 3بالشكل )

 

 

وى القبر أن تلك العجالت تتدحرج بشكل حر على سطح أملس ، وعلى هذا فإن نعت

 المؤثرة على كل عجلة اثناء الدوران هي كالتالي:

 وزن الروبوت ألسفل (1

 رد فعل األرض على وزن الروبوت لتبقى العجلة في اتزان رأسي (2

قوة الممانعة التي تلقاها العجلة نتيجة االحتكاك مع األرض كما هو مبين  (3

الشكل و مقدار هذ  القوة يمكن حسابه من حاصل لرب معامل االحتكاك ب

 في رد فعل السطح على العجلة

بالنظر للقوى المرسللومة على العجلة )كجسللم دائري متدحرج( فإن قوة تأثير الوزن 

W  عل الوزن من األرض لك رد ف كذ ها و  لها عزم ذراع   Fبينما القوة  Nال عزم ل

  Nمن لرب رد الفعل  Fيمكن حساب مقدار هذ  القوة يساوي نصف قطر العجلة و

في أغلب األسللطح وغالبا تكون  0.4أو  0.3)يسللاوي غالبا   µفي معامل االحتكاك 

 (1. 3شكل)
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قيمة معامل االحتكاك معطاة في أغلب المسللائل أو أغلب المسللابقات العالمية وإن لم 

عه عجلة تكن متاحة يجب البحث عن معامل احتكاك مادة السلللطح الذي سلللتتعامل م

 الروبوت(

 لذا يمكن حساب العزم الالزم من القانون

 T = F. r =
W

2
 ×  µ × r 

 نصف قطر العجلة  rحيث 

µ معامل االحتكاك 

W وزن المركبة أو الروبوت 

على الرغم من كون الروبوت  -وتتم قسللللمللة وزن الروبوت على عجلتين فقط 

كا على أربع عجالت لة متحر مذكور في المسلللللأ بار  -ال أن وزن الروبوت على اعت

يرتكز بالكامل على العجلتين الخلفيتين عند بداية الحركة من الثبات نتيجة القصللللور 

 الذاتي .

وسيأتي الحقا ذكر أنواع من المواتير أو المحركات التي تستخدم غالبا في الحصول على 

 الحركة الدورانية .

 

 الحركة الخطية:

 تعتبر أهم محددات الحركة الخطية

 وهي مقدار تغير المسافة بالنسبة للزمن : Velocityخطية السرعة ال 

 الفيزياء في القوة تعرفو Forceو القوة المسببة للحركة 

جسم أو اتجاهه أو على أنها مؤثر يؤثر على األجسام فيسبب تغييرا في حالة ال 

 مولعه أو حركته

ونحتاج غالبا إلى حساب القوة المطلوبة من مسبب الحركة لمعرفة أقصى حمل 

 يستطيع تحريكه أو رفعه

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
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 تصنيف المحركات تبعا لنوع الطاقة المستخدمةأوال: 

 محركات تعمل بالتيار الكهربي .أ

 محركات تعمل بلغط الموائع .ب

 لكيميائي محركات تعمل بطاقة االحتراق ا .ت

وهناك ماهو أكثر من كل ذلك إال أن هذ  األنواع الثالثة هي األكثر شيوعا في 

 االستخدامات المعتادة

 أ.مسببات الحركة التي تعمل بالكهرباء :

 وتنقسم إلى قسمين تبعا لنوع التيار الذي يمكن أن يستخدم بها إلى

  AC Motorsالمحركات التي تعمل بالتيار المتردد  (1

علللادة فلللي التطبيقلللات الثقيللللة . لكننلللا للللن نتعلللرض لهلللا بالتفصللليل  وتسلللتخدم

حيللللث أن أحجامهللللا لللللخمة نسللللبيا وال تسللللتخدم غالبللللا فللللي التطبيقللللات 

 التي نتناولها هنا 

 DC Motorsالمحركات التي تعمل بالتيار المستمر  (2

 (2. 3كما بالشكل )

 : الخصائص

  ها فة وتتوافر من رخيصللللة و ذات احجام مختل

 ومتوسطة نسبيا  أحجام صغيرة

  تعطي قدرة عالية نسلللبيا بالنسلللبة لوزنها أو ما

   weight ratio-to-Powerيعرف بالل 

  يمكن أن تجللد منهللا مللا يعمللل بجهود مختلفللة

شارا تلك المحركات التي تعمل عند  وأكثرها انت

فولت وهذا الجهد مناسب ألغلب  24فرق جهد 

 أنواع البطاريات المتاحة 

 ب األجهزة الكهربائية منتشللللرة بشللللدة في أغل

المحيطة بك )المراوح، ماكينات التصلللوير و الطابعات( لذا من السلللهل جدا 

 أن تشترى من محالت الخردة 

  سرعته لزيادة صندوق تروس يعمل على تخفيض  في األغلب تكون مقترنة ب

  العزم )انظر باب نقل القدرة(

(2. 3شكل )  
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 العيوب: 

خدامات التللللي تتطلللللب ال تعتبللللر هللللذ  المحركللللات الحللللل األمثللللل فللللي االسللللت

دقلللة فلللي زوايلللا اللللدوران ، حيلللث أنهلللا ال تتوقلللف فلللي لحظلللة فصلللل التيلللار 

 عنها، بل تستمر في الدوران للحظات بسبب القصور

تعتبر االختيار األنسب لتدوير العجالت أو أي تطبيق اخر ال يتطلب االستخدامات: 

 دقة في الحركة

 

 :ع أخرى ذات خصائص مختلفة منهانواويندرج تحت تلك العائلة من المواتير عدة أ

3) Servo Motor 

بدأ اسللتخدامها للمرة األولى في الحرب العالمية الثانية للتحكم في الرادارات و        

أنظمة الدفاع الجوي ثم تم اسللتخدامها في تحريك أسللطح التحكم الموجودة في مقدمة 

ية  ناه قة مت لب د قات تتط هذ  التطبي كل  طائرات )و حة وذيول ال في التحكم في أجن

 زوايا الحركة( ثم تم استخدامها في عدة تطبيقات أخرى.

وميزته األسللاسللية هي دقته العالية في الدوران حيث يمكن أن يدور بزوايا دقيقة جدا 

لذي يعتبر  مرجعا له في قياس  تدائي و ا عه االب قدرة على التعرف على وللللل له  و

جدا بالنسبة لمقدار القدرة الناتجة زاوية دورانه و أن هذا النوع من المحركات خفيف 

 منه

 :يتكون من الداخل من

 DC Motor تقليدي متصل بصندوق تروس و دائرة تحكم 

  العيوب:

ارتفاع تكلفة الشراء واالحتياج لمتحكم دقيق لتحريكه ، فال يمكن توصيله ببطاريات 

طيع أن درجة )أي ال يست 360مباشرة، وعدم قدرته على الدوران بزوايا أكتر من 

 يدور دورة كاملة( 

 ملحوظة:
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يمكن تعديل هذا الموتور بفتحه وكسر سنة الترس التي تمنعه من استكمال دورته   

لكنها عملية معقدة نوعا ما قد ينتج عنها تلف الموتور اذا لم تتم بطريقة صحيحة 

ومؤخرا تم تصنيع محركات من هذا النوع بإمكانها الدوران بشكل كامل لكنها أغلى 

 ثمنا من محركات السيرفو التقليدية

4) Stepper Motors  

 : المحرك الخطوييسمي ب 

بائي محرك هو  قة في تحكم  كهر لد تاج  خدم في ااالت الصللللغيرة التي تح يسللللت
 .الليزر وقاطع الطابعة بمحركاتها مثل

 :من أهم ميزات هذا النوع من المحركاتو  

  انه يمكن التحكم في عدد وسرعة دوراته وزاوية التوقف بدقة -1

  binaryومما يميز هذا المحرك أيلا أنه يعتمد على النظام الثنائي في التشغيل -2
تابع معين له بتلقي ت نه أربع أو خمس أسللللالك تسللللمح  نه يخرج م يث يالحظ أ  ح

سوف ترسل  اإذ ساعة  أردت تحريك المحرك في اتجا  معين وليكن عكس عقارب ال
أرسللل عكس التتابع السللابق ( 1000 – 0100 - 0010 - 0001:) له تتابع كااتي

قة تعرف  هذة الطري عاكس و جا  الم أو بــاحــاديــة القطــب وسللللتحصلللللل على االت
Unipoler.  عا قة  يد الحصللللول على د ما نر ند خدم ع قة تسللللت هذة الطري ية و ل

 وباستخدام أقل طاقة ممكنة .وهناك طريقة ثانية تسمى

عزم  وهذ  الطريقة تسلللتخدم للحصلللول على أعلى:  bipolar  ثنائية القطب أو 
 .)1001-0011-0110-1100) من الموتور ، وهى كاالتى ممكن دوران

 ره يعتبر االستخدام األهم لهذا الموتور

ه ح   قت خ هال م بي ل خبهللاي   ةقب ئي خ هح   ري  هللاع رر ظقو  ق بدو ي الىح  لي   غ   

حم ه هى    طوحس الخو حال    حأل ثو شمممره ق     اه  خ هال ر ح حم دوك  سمممقلي 

 .اىاي 1.8

للهاو  Servoالةةةةل  دو ق   DC به  ي بر   دو ق   حركتكلفة شراء هذا الم

ة لهق  ق ره  سبع ت  ل   اك     ق رلق  خواال ل هللاع خسف  دوك  فإ     Servoال

 لولى الىح   ق هللاي 

 

 العيوب: 

  يعتبر العيب األساسي لهذا الموتور كون القدرة الناتجة منه صغيرة مقارنة

 .Power to Weight ratioبوزنه 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B2%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 ملك نقطة بداية معرفة يستطيع تنسيب حركته إليها أو العودة إليها كونه ال ي

 بعد انتهاء التشغيل

  عزم الموتور الخطوي يعتبر منخفلا جدا في العادة مقارنة باألنواع السابق

 ذكرها

 

   

 ب .محركات تعمل بضغط الموائع

 

Pneumatics 

لكن في لغة كي يكون النطق صحيحا،  P) تنطق نيوماتيكس فال ينطق حرف الل

السوق قد تجد البعض ينطقها أو تكتب أحيانا بالعربية في الفتات المحالت التي تعمل 

، لكن ال تحاول تصويب تلك المعلومة ألحد البائعين  وهذا خطأ شائعفي هذا المجال 

 .فقد تلع نفسك في مواقف سخيفة!(

دل بشكل كبير ترجمة هذا العنوان هي : آالت تعمل بلغط الهواء، وهذا التعريف ي

 خدمها مسببات الحركة من هذا النوع.على نوع الطاقة التي تست

ـــــتعتبللللر  المصللللدر األكثللللر انتشللللارا للحركللللة الخطيللللة فللللي  Pneumaticsال

التطبيقللللات الروبوتيللللة حيللللث أن الموتللللور الخطللللي غيللللر شللللائع االسللللتخدام 

وال يمكلللن االعتملللاد عليللله فلللي التعاملللل ملللع األحملللال الثقيللللة بلللدون زيلللادة 

كلللللاليف بشلللللكل مفلللللرط، للللللذا تعتبلللللر دوائلللللر النيوماتيلللللك ملللللن أفللللللل الت

 مسللللببات الحركللللة التللللي يعتمللللد عليهللللا فللللي هللللذا النللللوع مللللن التطبيقللللات.

وتعتبلللر أنظملللة الهيلللدروليك مشلللابهة جلللدا للللدوائر النيوماتيلللك فلللي نظريلللة 

العمللللل و أغلللللب مكونللللات الللللدائرة فيمللللا عللللدا بعللللد االختالفللللات البسلللليطة 

 . التي سيتم ذكرها هنا

 

 :  ظرية العملن

مكبس واسطوانة، هذا هو ملخص الفكرة، كون مكابس النيوماتيك مصدر الحركة عن 

طريق زيادة لغط الهواء في أحد حجرتي االسطوانة مما يجبر المكبس على الحركة 

في اتجا  الحجرة ذات اللغط األقل مما يدفع عمود المكبس إلى الحركة، هل يبدو 

 األمر معقدا؟ 
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يقة أخرى أن مسلللبب الحركة يتكون من اسلللطوانة بداخلها مكبس يمكن لنقل إذا بطر

دفعه بلغط الهواء ، وألن األمر يعتمد كليا على لغط الهواء، فإن مسببات الحركة 

لة تعمل على إمداد  بالهواء الالزم  كام تاج إلى دائرة  مل بلللللغط الهواء تح التي تع

 مسللارات الهواء و توقيتات لزيادة اللللغط في المكبس وتعمل أيلللا على التحكم في

كل هذ   مد  لدائرة وتعت يان الهواء في ا عدل سللللر بل و م للللله الهواء في المكبس 

العمليات على نظرية انتقال الغازات من مناطق اللللللغط المرتفع إلى المناطق ذات 

 اللغط األقل

 مكونات الدائرة: 

 : مصدر الضغط العالي -1

ما إلى مصللللدر فمداد جميع  لدائرة دائ تاج ا أجزاء الدائرة بالهواء الملللللغوط، تح

ويعتبر هذا المصلللدر هو القلب النابض للنظام ككل وإال فإن باقي النظام يصلللبح بال 

فائدة أصلللال، ويمكن أن يكون هذا المصلللدر في صلللورة خزان هواء مللللغوط تتم 

تعبئته من جديد كلما فرغ ) و يراعي أن يظل لغط الخزان لعف لغط المكابس 

قل( أو على باس  على األ ئة ك بالهواء الملللللغوط  Compressorهي لدائرة  مد ا ي

 باستمرار ليحتفظ بلغط الدائرة عند نقطة معينة.

ماتيك عن نظام الهيدروليك في هذ  النقطة بالذات ويعتبر هذا هو  ظام النيو ويختلف ن

الفارق الجوهري في الموللللوع، كون المادة الشلللغالة )الهواء في حالة النيوماتيك( 

تظام لكون مسللبب الحركة يحتاج إلى المزيد منها في كل شللوط يقطعه تسللتعوض بان

 ذهابا أو إيابا حيث أنه يطرد الهواء بعد استخدامه إلى الجو

بينما يحتفظ نظام الهيدروليك بالمادة الشللغالة داخل الدائرة ويعيد تدويرها مما يتطلب 

يدرولي Accumulatorوجود خزان  لة )زيت اله غا مادة الشلللل ك في هذ  لتخزين ال

 .فكساب المادة الشغالة الطاقة الالزمة لتشغيل المكابس Pumpالحالة( و ملخة 

 

 ملحوظة :

يالحظ في حالة التعامل مع خزان هواء ملللغوط مراعاة عدم تعرللله ألي  -

شرة حيث يمكن ألي من هذ   صدمات مبا لغط خارجي أو حرارة زائدة أو 

ب قد يسلللل جار الخزان و بب في انف مل أن تتسلللل ب هذا إصللللابة أي من العوا

 الموجودين بجوار 
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يراعي أيلللا أن خزان الهواء الملللغوط ال يمكنه االحتفاظ بلللغط الخرج  -

شغيله يكون عند أعلى لغط له  ثابتا عند نقطة ما حيث أن الخزان في بداية ت

قدار اللللللغط تدريجيا كلما تم سللللحب مقدار ما من الهواء عند  وينخفض م

صبح اللغط متعا شغيل حتى ي دال في الدائرة ككل وعندها لن ينتقل الهواء الت

من الخزان إلى أي من باقي أجزاء الدائرة، يجب حينها حساب عدد األشواط 

التي يمكن الحصللللول عليها من خزان الهواء قبل أن يصللللبح في حاجة إلى 

إعادة التعبئة وسلليأتي بيان ذلك عند شللرح المكبس، يكفي فقط أن تللللع في 

سعة الخ حاصل ضرب حجم الخزان في زان يمكن حسابها من ذهنك اان أن 

 ضغطه

سعة ي - ستيكية  ستخدام زجاجات الميا  الغازية البال لتر كخزان للهواء  2مكن ا

عد ثقب غطاء الزجاجة وتوصلللليل خرطوم الهواء بها وعزله  الملللللغوط ب

جة تحمل ما مقدار   هذ  الزجا يد، يمكن ل كل ج بار من الهواء  6إلى  4بشلللل

شكل آم لغوط ب بار لكن مثل هذ  المحاولة  8ن لكنها قد تتحمل ما مقدار  الم

 قد تؤدي النفجار الزجاجة وإصابة أي من العاملين بجانبها .

 

  Regulatorالمنظم  -2

سابقة كيف يمكن أن نحتفظ بلغط المكابس عند نصف  سائلت في الفقرة ال البد أنك ت

خزان الهواء الملللللغوط، والحقيقللة أن هللذ  وظيفللة جزء اخر غط  هو  للللل

أو المنظم ، كل ما عليك أن توصل أنبوب الدخل )المتصل بالخزان  Regulatorالــــ

أو الكباس( بالمنظم ثم لللبط المنظم على لللغط الخرج المطلوب، وسلليعمل المنظم 

بالهواء الالزم من المصللللدر)الخزان( للحفاظ على  لدائرة  باقي ا ية  غذ يا على ت قائ تل

 .اللغط عند المستوى الذي تم لبطه عليه

 Throttling valveالخانق  -3

يعتبر أفلل وصف لهذا العلو كونه أشبه بصنبور الميا  المنزلي )الحنفية( وظيفته 

ببساطة هي التحكم في معدل سريان الهواء عند نقطة ما ليعمل على إبطاء معدل 

السريان عند اللزوم )وبالتالي إبطاء حركة المكبس( أو إغالق الخط عند نقطة ما 

 ند الحاجة. بشكل تام ع

  Solenoid Valveصمام الملف اللولبي  -4
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تعتبر هذ  القطعة عقل الدائرة المتحكم في تصرفاتها، أو االداة التي يمكن من خاللها 

التحكم في اتجا  سريان الهواء عن طريق منع مرور الهواء في اتجا  ما و السماح 

 للهواء بالمرور في االتجا  االخر

الذي يولد  الملف يعمل على تشغيل تيار كهربائي واسطةويتم التحكم في الصمام ب

يحرك قلب الصمام مما يغلق بعض مسارات الهواء و يفتح بعض مجاال مغناطيسيا 

 المسارات األخرى

ويتم تصنيف هذا الصمام في السوق تبعا لعدد المسارات التي يسمح بمرور الهواء  

مام مما يعطي عددا من االحتماالت منها وعدد األولاع التي يمكن أن يتخذها هذا الص

 عند الحركة

للهواء الملغوط لكن هذا الصمام  Portsبه خمس مخارج ومداخل  2/5مثال صمام 

به خمس مخارج  3/5يمكنه فتح الهواء أو إغالقه في مسارين فقط  بينما صمام 

يله وومداخل لكن له ثالثة أولاع، يمكنه تحويل اتجا  الهواء في المسار األول أو تح

إلى المسار الثاني أو وقف سريان الهواء تماما ليبقى المكبس على ولعه أيا كان 

 .سواء كان في اول مشوار  أو نهاية مشوار  أو نصف مشوار 

 لتفهم نظرية عمل صمام الملف اللولبي من الداخل يمكنك مشاهدة االتي

https://goo.gl/EtJH4S 

https://goo.gl/AmmWHH 

https://goo.gl/bQBT0t 

 الخراطيم :  -5

ويمكن اعتبارها بمثابة الشرايين الناقلة للهواء الملغوط لباقي أجزاء الدائرة، ويتم 

رجية ويراعى عند الشراء أن تكون تصنيفها في السوق حسب أقطارها الداخلية والخا

 .متناسبة مع باقي االكسسوارات الملحقة بالدائرة

   Pressure Gaugeمقياس الضغط  -6

ويعتبر اداة قياس تخبر المشغل بلغط النقطة التي تكون متصلة بها في الدائرة، 

ويجب أن يتم توصيل هذ  القطعة عند شحن الخزان لمراقبة اللغط المخزن به عن 

ي ال ينفجر، ويجب أيلا تركيبه على الخزان بعد شحنه للتحقق من مدى شحنه ك

  .انخفاض اللغط مع التشغيل لمعرفة متي يكون هناك حاجة فعادة شحن الخزان

  Pistonالمكبس  -7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://goo.gl/EtJH4S
https://goo.gl/AmmWHH
https://goo.gl/bQBT0t
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يعتبر مصدر الحركة أساسا وهو الجزء المسئول عن الحركة في النظام ككل، يتكون 

ذا قطر خارجي يسللللمح له باالنزالق  من اسللللطوانة ذات قطر داخلي محدد ومكبس

داخل االسللطوانة، وتكون الحدود الخارجية للمكبس معزولة بعازل من المطاط ليمنع 

 .تسرب الهواء اثناء حركة المكبس ذهابا وإيابا في مشوار  داخل االسطوانة

يذ  عن طريق حسلللللاب القوة   ناسلللللب للتطبيق المطلوب تنف يار المكبس الم ويتم اخت

 ( Fلب عليها أو الحمل الالزم رفعه أو تحريكه )المراد التغ

ثم بإمكانك افتراض الللللغط الذي تعمل به الدائرة )الللللغط الخارج من المنظم أو 

 ( Pلغط الخزان مباشرة في حالة عدم استخدام منظم( ويرمز لللغط )

 ( عن طريق المعادلة المعروفة A) حينها يمكن حساب مساحة المكبس أو االسطوانة

𝑃 =
𝐹

𝐴
 

شوار المكبس الالزم من خالل أبعاد التصميم المولوعة  وبإمكانك أن تختار طول م

 أساسا من البداية

  ملحوظة:

شراء بهذين المحددين )طول مشوار  ي سوق عن ال تم تعريف المكبس المطلوب في ال

 و قطر المكبس( لذا يجب حساب هذين المحددين قبل االنزول للشراء.

 ملحوظة: 

حددات أخرى تخص إمكانيات المكبس منها أقل للللغط مؤثر )وهو أقل توجد عدة م

للللغط يمكن أن يحرك المكبس( لكنها ال تعتبر شلللائعة االسلللتخدام في التعبير عن 

 .امكانيات المكبس في العادة

يمكن أيلللا حسللاب حجم الهواء الالزم لتحريك المكبس ليصللل نهاية مشللوار  من 

( حيث يعتبر Lطول مشوار المكبس )( في Aحاصل لرب سطح مساحة المكبس )

 .هذا هو نفس حجم االسطوانة التي يتحرك فيها المكبس من الداخل

شكلة انخفاض لغط الدائرة بشكل تدريجي عند االعتماد على  ونأتي هنا على ذكر م

 خزان ذو سعة محددة 

شكلة  سعة   تقريبيايمكن حل الم سعة المكبس )أي  ساب  سعة الخزان ثم ح ساب  بح

 سطوانة الداخلي( عن طريق المعادلة التاليةحجم اال
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 سعة الخزان xعدد المشاوير = حجم الخزان  xلغط المكبس  xحجم المكبس 

قت  مل على نفس الخزان في نفس الو كابس التي تع عدد من الم مل مع  عا ند الت وع

يمكن الحصلللول على صللليغة عامة هي أن سلللعة الخزان تسلللاوي مجموع سلللعات 

 د المشاوير المطلوبة من كل مكبسالمكابس ملروبة في عد

 مثال: 

بار و يعمل على تشغيل  4بار، لغط خرج المنظم  6لتر لغطه  2خزان حجم 

  .سم 30سم و أقصى مشوار للمكبس  6اربع مكابس قطر كل منهم 

المطلوب: معرفة عدد المشاوير التي يمكن االعتماد على هذا الخزان فيها قبل 

 . الحاجة فعادة شحنه

 الحل:

 نبدأ بحساب حجم المكبس أوال

 𝑉 = 𝐴𝑙 = 𝜋 × 32 × 30 =  847.8 𝑐𝑚3 

سعة المكبس تساوي حاصل لرب الحجم في لغط الهواء داخل المكبس = ثانيا 

 3391.2 =  847.8 × 4 =  

× 2ثالثا سعة الخزان نفسه   1000 × 6 = وتم لرب الحجم في ألف  12000

 للتحويل من لتر الى سم مكعب

ر المجهول الوحيد في المعادلة االن ، اذن بقسلللمة سلللعة الخزان عدد األشلللواط يعتب 

 على سعة المكبس الواحد نحصل على إجمالي عدد األشواط المتاحة

لذا 
12000

847.8
= شللوط نظريا وبشللكل أجمالي ،  14أي أنه يمكن الحصللول على   14

 يمكن أن يؤخذ من مكبس واحد أو يمكن توزيعها على األربع مكابس 

سبب انخفاض اللغط تدريجيا الناتج عن التسريب في الوصالت خالل الدائرة  لكن ب

أو بسللبب سللحب الهواء للمكابس فإنه يجب أن نتوقع انخفاض سللرعة و قوة الحركة 

لع في الحسبان أن هذا النظام يمكن أن  سة األخيرة لذا يجب أن ن في األشواط الخم

 لملء يعطي المكابس تسعة أشواط قبل أن يحتاج إلى إعادة ا
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 ملحوظة: 

نا هنا أهم  نا ذكر يك لكن مات مة في دوائر النيو خد نات المسللللت يد من المكو ناك المز ه

 المكونات التي ال يمكن االستغناء عنها في أي نظام

 

 مميزات دوائر النيوماتيك :

 .تتعامل مع أحمال و أوزان عالية نسبيا -1

بس ال يمثل إمكانية امتصلللاص الصلللدمات أي أن التحميل المفاجا على المكا -2

 .أي مشكلة

بمجرد اتخاذ قرار اسلللتعمال دائرة نيوماتيك في الروبوت فإنه لن يمثل األمر  -3

فارقا كبيرا في التكلفة أو تعقيدا في تصلللميم الدائرة عند الحاجة إلى إللللافة 

 .المزيد من المكابس

ستطيع المكابس أن تصل إلى نهاية مشوارها بسرعة فائقة تصل إلى كسور  -4 ت

 .ويمكن التحكم في تلك السرعة عن طريق الصمام الخانق من الثانية

 عيوب دوائر النيوماتيك :

 Compressorالتلخم في الحجم والتكاليف الناتجين عن الحاجة إلى كباس  -1

 .وبعض الملحقات في الدائرة

شكل أساسي  -2 ال تتحمل المكابس أي أحمال في اتجا  جانبي، فال يعتمد عليها ب

 .كون ذات خط عمل موازي لمحور المكبسإال في األحمال التي ت

فقدان القوة والسللرعة تدريجيا بسللبب تدني اللللغط في حالة العمل  بخزان  -3

 .هواء ملغوط

ال يمكن للمكبس أن يتوقف في نصلللف مشلللوار  أو قبل نهاية مشلللوار  إال  -4

بتجهيزات خاصلللة وحتى باسلللتخدام تلك التجهيزات يظل من الصلللعب جدا 

  .دقيق في وسط مشوار المكبسالتوقف في نقطة ما بشكل 

 عوامل قد تهدد حساباتك بشكل كلي :

لغط داخل الدائرة بشكل مفاجا بسبب حدوث ثقب أو تسريب مفاجا  أوال: انهيار ال

 .بشكل لخم



 Actuators                                                                                                           المحركات 
 

 

لغط بمرور الوقت بسبب التسريبات التي تحدث في التوصيالت  ثانيا: لمحالل ال ا

حتياط منها إال بزيادة سللللعة الخزان التي تكون في جميع اجزاء الدائرة وال يمكن اال

 .عن السعة المطلوبة
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 الرابعالباب 
 

 

Power 

transmission 
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ت ل علح    فع ر ح حم قد  بعوف  هلقً بقذ  و  هللاع  لق و ل حمرق    ت حمدو ي 

فح  اق   ق    حمولبه   ل حي ( Actuator)  لاه  موللق  ووى مهللادو ي  حمدو ي 

مي   ه ق ل ولو   ت حمدو ي    ذمك حم ووى مهللا اق  حم وحا  دولا  فعلورق  سبخوو  

 لتبسيط هذا يمكنك ان ناخذ مثاال:ل . لق و  راق راري م عت ذمك 

ثق  مل ت حمدو ي ره حموىحاي  لرهللا فح ( ىاهللاك ل حم وح )ف ومممموى حمدو ي  ،بسممممط  

   عق ه مممرت حمع هللاي لحم وح لبومممي حموىحاي لح ت  ولو  دولك حمع هللاي حمخهللا ري فربهللا  

لقاال حمسممممو ي حلضممممق ره    ( chain)ر ح حم لملو .ب لملو ل هو بل ت حمدو ي لس

   قو  .  لق و   ت حمدو ي حمبح  لوى هق الص ق 

 :انواع ناقالت الحركة كالتالي

Belts                         

Ropes                       

Chains                       

Gears                        

 :مرك حمب ورت إل

حمسرهى    حمعلق و حم راق راري  حم و ي مل ت حمدو ي ل عب وفح ح هللاج ح هح هق  هللاح 

. 4ط ق بقمشات   م مك  ول     حم  قط  pulleys محالصباقك حم ي لس ج حاحىال حم

1) 

 

 

 

 

 

 

 

 (1. 4) شكل
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 :هقرلقك  وال ح  قد  وفعلق ال بخوحو حمسرهى  ل 

 .طه  حم سقفي بر   دهى حم ه هى لحم دهى حم وحا   ت حمدو ي حمر  -1

 .مخ ي لس هق بقم  قى ي بق هحع حملققس  حالخوى -2

 .  ت حمدو ي فح      ل  ا  حال  قه بر   دهىل   ق -3

 .ىخروي حمث    س رقً  -4

 .مهللابداهللا فح حمسو ي لحمعمو -5

 .ق حم و ي  ب  حموو ق  لحالربمحسح  بس ج بلربه -6

 

 :انواع السيور بالنسبة لشكل المقطع -

(a )لرح  قاال  سبخوو فح حمب  ر ق  حمضخ ي ال هق  ل ت  هللا   :السيور المسطحة

 powerرقئت    ح  

 

(b )مقطع حرف v  : لرح  لبشوال اوح لذح   و رهللا بسرط لىخروي حمث   ل ب رم

 بث ق هق طه  فبوال  شغرهللاهق

 

(c )ر ح حملهع  هاها باثوال فح حمب  ر ق  حموغروال حمبح ال  ب هللاج : يةالسيور الدائر

لمعج حالط ق  لرح  عب و حلضق     CD rooms مطققي  قمري مبشغرهللاهق  ثت بعض حم

 .Ropesح هحع ح  

 (2. 4كما هو مولح بالشكل )

 

 (2. 4) شكل
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   Timing belt مخو    حمسرهى لره حم رلقك  هع 

للسمممم ح ب مك ال ممممبخوح   فح  مممم ط 

رت م بح ل هللاق حمومممم ق ق  احخت  حمبهق

ضق    هقرت  ط  دو ق  حالصبوح  لحل

شبعق  حمهقها . 4)لره  ه ح بقمشات  ح

3) 

ضق ب سل  للبهللا  و ر    هللاالب رم حل ع     

  sprocketطمممممقى  سممممممممملممممم  إ

  مملق  حمسممرو    ما   ري لبهللا  مم ط 

   sprocket مح لق  حم

   فح  ومم هللاح اولو اقبي حمسممؤح   اإ

لره حم سقفي بر     بر   pitch ممممم لبعهللا   لره حم

بق    وح   رق ق  حمل   بقمربر  ل ب و م  مممملبر   ب

 .حمممهرمم ممرممي  pitch diameter مممممممممبمموحئمموال حم

 (4. 4 ممممممم مممممممق بمممممممقمشمممممممممممامممممممت  

 

 ( :configuration)نواع السيور من حيث الهيئة أ                 

1-open  : (5. 4)  ق بقمشات 

 

 (5. 4) لشك

 (  4. 4) كلش

  (3. 4) شكل
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2- cross  : (6. 4)لره  ه ح بقمشات 

 

 (6. 4) شكل

 

 ,الصظ ح  ح  قه حمدو ي ره   س  بقملس ي مألل  ل عاه  بقملس ي مهللاثق ح

بشات ح  و   ق لملو    قهال  pulley ملمهللاثق ح حفضهللاري ال  حمسرو  بوت ب درط حم

 قت ح عج   مالي فح     حمه ، هللاح ك لببقمح  اه    قءال   ت حمدو ي حالصباق

 .حألل  فح حمبو رج

3-  quarter twist ( 7. 4: كما هو مولح بالشكل) 

   

 (7. 4) شكل
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4- open reversed  ( 8. 4: كما هو مولح بالشكل) 

  

 (8. 4شكل)

 

   حمثقم  لل ت حمدو ي بر   دهىل    هالر   هللاح بعضه ق  الصظ 

 .ىل     حم دقفظي  هللاح ررئب  حم  بهصيلحموحب  حمغو   ل   ا  حمدو ي بر  حم ده

 

 : pulleys م هحع حم 

 

1- Grooved pulleys 

 (9. 4كما في الشكل )  circular مل حم v محم: لرح  سبخوو    حمسرهى    حمله ر 

 (9. 4) شكل
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2- Crowned pulleys 

 (10. 4وهي مولحه بالشكل )  flat belts ملرح  سبخوو    حم

 

 

 

 

 

 

 

3- Toothed pulleys 

سابقا وهي مولحه    ق ذ و ق  timing beltsةلللرح  و  ي  sprockets م ل حم

 (11. 4بالشكل )

 

 

 (11. 4شكل)

 

 

 

 (10. 4) شكل
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4- Advanced pulleys 

 تا حو حم ققي حمهروىلمراري لذمك    مرق بق بخو ق قىرق  طقىح  ل ا   غررو إلرح 

 Automotive م غررو حمسو ي  لو حمخو  لرح شقئعي حال بخوحو فح حم

 :(12. 4حمشات    فعالصظ حمبغرو فح حالق قى 

 (12. 4شكل)
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5- Idler pulley 

لره ال لؤةو فح   هللاري   ت حمدو ي بر  حم ووى لحم دهى حم وحا  دولا     صر  

ح  ق الىه ره شو حمسرو مرل  ق    حالطقى ح  و  سقفي   الي فرملو , حمسو ي لحمعمو 

لو حمدباقك لبقمبقمح سلقاال حما قءال فح   ت بقمبقمح حمس ح حم س   مهللاسرو   ق لم

 (13. 4)  ق بقمشات  حمدو ي

 .لحلضق سلقاال حمشو  هللاح حمسرو فح صقمي حالى خقء

 

 

 

 

 

 

 

 

  ق و حم همح حم قئو  ل حم ه ت ب ووى حمدو ي  هللا ق قت    حم همح     حم سصظ 

 حم ل قا قهللات حمسو ي  لو حم ل قا لسحا حمعمو لحمعا   درح

 ي بر   و ي حم دهىل   و   ي بقملس ي بر   هللاك حالق قىفقملس 

 :لل ا  صسقبهق بق بخوحو حمعسقي حمبقمري

 

 

 

 

 

 :صر 

 

  و ي حم قئو

  و ي حم ل قا

 

𝑁1 = speed of biver  shaft in r. p. m 

𝑁2 = speed of driveshaft in r. p. m 

𝑁2

𝑁1
=  

𝑑1 + 𝑡

𝑑2 + 𝑡
 

 (13. 4)شكل
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 ق وحم قئو

 ق و حمل قا

 

   ك حمسرو

 

 فح حمدسقبق    بعر  حال ب قى  ك حمسرو   قذ لبهللا حخ  م

 .ل    هللاح  لبوي  خق ي حمسروال  در هق ئومسو ي لاه   لو اح  صسقد حأل

لوخت   ت حمدو ي بقمسمممرهى  ثروح فح    ر ق  حمولبه  حىو لذمك ال  حمسمممرهى  ل ت 

حمدو ي   قبت لس هق حمخ ري فس ل    هللاح حم دو ق   جء ة ت حال وح  حمبح  ل هللاهق 

م ىحع حمولبه ح هللاي ح بالشللللكل ) لة ت حم دو ق  حالخوي فح  ممممهللاسمممم ما   (14. 4ك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حمممممبداهللا فممممع حمسممممو ي بقمسممممرهى فممممع بعممممض حم ق رلممممق   مممم  طولممممق  لممممبهللا

  غررمممممممممممممممو حالق مممممممممممممممقى مهللا مممممممممممممممهمع حم قئمممممممممممممممو  ل حم ل مممممممممممممممقا 

فاهللا ممممق سحا ق ممممو حم ممممهمع حم ل ممممقا  هللا ممممق قهللاممممت حمسممممو ي  لممممو حمخممممو  لسحا 

حمعممممو بقم  قبمممت   ممم  حال مممو لمممبهللا فمممع حم لملمممو   مممق فمممع حمممموىحاق   بعمممواال 

 .حمسو ق 

t = thickness of the belt 

d1 = Diameter of the driver 

d2 = Diameter of the follower 

 (14. 4( شكل
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شات  سو ( a)حم ع ي فله ح طول ي  غررو حم

حمسمممرو حم سممم ح    طولق  غررو ل مممع  

 (fork)بقمشه ي

له ممح حم ول ي حم ب عي    ( b)برل ق حمشمات 

ل ب و  حمسممممو ي   ق ره  Vحمسممممرو صوف 

 .لح ح بر  حىب   سبهلق  مهق

 :ره   حمثق ري  حأللمعما   قل رم حم ول ي 

 ليس باللرورة خلع السير من مكانه وإعادة تركيبه مرة أخرى. -

 للرورة إيقاف تشغيل الموتور لحين تغير السرعة.ليس با -

 عدد المستويات التى تنتقل بينها السرعة غير محدود. -

ولكن على الرغم من تلك المميزات، إال ان هذة الطريقة ال تتناسب مع 

 .Vالسيور ذات الهيئة 

 

 :      رهد حمسرهى فح   ت حمدو ي

س ي ح مال  مهللاسرو  هللاع ال  لب ت حمسو ي   ق رع بقمض ط، لم مك مهاها   -

 حالطقى.

  حم دهى لولى لفع     حمهقت حمسرو ل هو حالص ق  حمهحقعي  هللاع حم دقلى ال -

 بشو حم دهى فع ح  قال لخبهللاي  هللا ق  دوك حمسرو لمه بمحللي  غروال.
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 :نواعها أ

 

Fiber ropes  

 

 

 

 

wires ropes 

 

 

 

 

circular belts 

 

 

 مئوي  اهللا لق  ل  فح حم  وال حمسقب ي مال  لعب و صقمي خق ي    حمحمسرو ذل حم     حموح

Ropes   م ق    حم wire ropes     ر ق  حم عوح  حمث رهللاي  قم ق فهح  سبخوو  فح 

 غو  لهق  ل ت حمدو ي  عب وال  هللاح قهال حمشو   وح ت حموىحاق   ثس ص قو حأللحأل

   ل ت حمسوفهرق  حموغروال صر fixed wingsلح سك حمبداهللا فح   قذ  حم قئوح  

 (15. 4كما بالشكل ) .صو بهق حمح حامحء    حم لقح لحم لت مهللابداهللا بقم قئوال

 ل حمخرهط حمهللار ري حم سممر ي  وخت ىب ق بشممات ح  و    حمله ر    fiber ropesةةةةةةوال

حمسقب ر  فح  لق ي حمولبه   خق ي  هللاك حمولبه ق  حمبح  شقرورق فح  سقب ق   ثت 

Robocon    سقب ق  حم دهللاري  ل سقب ه   وحفعي موف  . رورق    حم  سبع هللاهق حم ب لل

فح   ت حمدو ي مهق  (mechanism)امء    حامحء حمولبه  لبقم لق ممم ي ر ه حالمري

ري مهللا دوك   هو بوف   قي حم عهللا اوح    حم ق اوح ب علح ح   سمممم ي   روال  ري    قءال  قم

فعمم  لحمشمممماممت  م وحا ى م سممممهللا ح ر   ر رممي   ممت  (16. 4 ح  :رمم ه حالمرممي ل 

ROPE DRIVE 

 (15. 4) شكل
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  مو حم ه هى حم  هللاهد موف  اسهللا  ق    حمولبه      ري  عوف قر ي 

و حم اوال حمعمو ل وممي ق ) (  و ةسث  هح ت  ه   لرح16. 4بقملظو حمح حمشممات  

قر ي حم هال فح حم سممقفي  ضممود  ( ممس    لس  حم سممهللا حم وفهع   ع وح بل حم هال حم

له عزم اكبر من  هللاهد ر ح حمعمو ره حم ل  مو رلب   مممم يان بمحرط  بد من االت وال 

 اللللللللللللللللعلللللللللللللللزم اللللللللللللللللملللللللللللللللطلللللللللللللللللللللللللللللللوب.

 .حم بهفوال  عممك  دو ممق لضمممممق ل الممك  غررو ق و حم اوال صسمممممج  ممق لسئهللا حم  

 

 

 

 

  

 (16. 4)شكل
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حم لملو ره  ل   ثق   وبلقه  لو ق بو  ق حمدول     

   و ر ي ل  رمح   ل رهب  سبعو  حآل  ،ي  ت حمدو 

 ه ح فح    ق ره :فح   ت حمدو ي

 (17. 4)حمشات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sprocket حم لملممممو ب  رعممممي حمدممممق  لممممبهللا  و ر مممم   هللاممممح قممممو   سممممل   ل

 pitch محمخق ممممممي بممممممقم لملو  مممممم  حممممممم pitch ملال بممممممو ح   بسممممممقلي حممممممم

 .صبح لبهللا   ت حمدو ي sprocket محمخق ي بقم

ل مممق   هللامممح ذممممك حمخمممط حم ب  ممم  حم  مممر  فمممح   pitchةالةةة سصمممظ ح  طمممه  

حممممم ي ل ممممو ب لبوممممي حم لملممممو مضمممم ق    هللامممم  بشممممات  سممممقبقحمشممممات حم

 . درح

CHAIN DRIVE 

 (17. 4) شكل
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له ح ىلبه  حىو ح بخو ت فر   (18. 4  لحمشات

 :حم لقسلو  لققس  مهللادو ي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (18. 4) شكل 
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 :له ح  اه ق   ت صهللا ي    صهللا ق  حم لملو  (19. 4 مشات لح

 

 (19. 4شكل)

 

 

  chains ةمميزات ال

 الكفاءة العالية فى نقل الحركة -

 حمال على المحاور الناتجة عن نقل الحركةقلة األ -

ال يوجد انزالق بالطبع كما الحال فى السيور الن حلقات الجنزير تكون فى  -

 .Sprocketالـمواجهة أسنام 

 chains ةعيوب ال

 التكلفة األعلى مقارنة بالسيور -

 وزنها كبير نسبيا -

أو التأرجح قد يتسبب فى لرر  Fluctuationالـمشكلة أخرى وهى  -

 فى السرعات العالية. Chainـلل
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  ت صو ي  هحء بقمسرو  ل مع ت   geometryةةةةاللحخروح ال بو ح   بعهللاهللا  ر ري صسقد 

 .حم لملو

ىل  هحم سممقفي بر  حم د ،حال مم ول رت ق و حم اوال  ل)لرح  عب و  هللاح  وال  بغروح  

 .خروح طه  حمسرو   س   ل حم لملو حم وحا   ت حمدو ي برله ق ل

 بر  ر ه حم بغروح  لبعضهق مض ط حالبعقا فح  ت  لوو  فاري  وبط

 :حمرك حالاقبي 

  .ره طه  حمسرو  ل حم لملو  L صر 

r1 , r2   او  ل وقف حق قى حم  رح ح 

 (20. 4كما بالشكل ).حال  ول رت

X   في بر   و مي حم دهىل ره حم سمممممق

O1 , O2 

 

𝐿 = 𝜋(𝑟1 + 𝑟2) + 2𝑋 +
(𝑟1 − 𝑟2)2

𝑋
 

   :مهق  قمبقمح   geometryةالفر ا  صسقد ، crossةالبقملس ي مهللاسرهى ذح  حمهرئي ل

 .ره طه  حمسرو  Lصر  

r   وي ق و حم اوال . 

X   رح حم سقفي بر  حم و ملO1 

,O2( 21. 4كما بالشكل) 

 

 

𝐿 == 𝜋(𝑟1 + 𝑟2) + 2𝑋

+
(𝑟1 + 𝑟2)

2

𝑋
 

  (20. 4) شكل

 (21. 4) شكل
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GEARS 

خمممو  همممهللا  ممم  ح مممهحع   مممت   مممهع 

حمدو مممممي لرمممممه   مممممت حمدو مممممي 

 بق ممممممممممممممبخوحو حمبممممممممممممممول 

فهممح  بعممواال حال ممهحع لحمه مممقئي 

لال   ممهو ف ممط بل ممت حمدو ممي لمامم  

 غرِّممممو  مممم  بعممممض خوقئوممممهق 

 مممقمبداهللا فمممح حمسمممو ي لحمعممممو ل 

ك هللاممممح  ممممقه حم دممممقلى حملققهللاممممي مب

لرمممح  ه مممد  بقمشمممات حمدو مممي 

 4 .22) . 

 

 

ح  بسممممق و ق حمبمممم حم ومممم سصق    بعمممموف  هللاممممح بعممممض    ال بممممو ملممممق حآل

 هللاممممح فهممممهللا   ممممت حمبممممول  ل هللاممممح حي ح ممممق  لممممبهللا  ومممم ر هق لفهممممهللا  ممممت 

 اق مممممممممج  ممممممممم  اهح مممممممممج حمسممممممممملي حم امممممممممه   لهمممممممممق حمبمممممممممو  

لماممم  ق مممت ذممممك  ممملهللا ح  ظممموال  مممولعي  هللامممح  مممهى ر    همممهللا  ممم  خسمهمممق 

 : ل ق   ت حمدو ي    طولق  هللاك حمبول  

مل مممو   لال ح  مممموللق   هللابمممر   مممت  لهمممق 

,  (23. 4  ممممممق بقمشممممممات   ث ممممممت ب دهى

رق ممممق  حمع هللابممممق   بس سممممق  فممممح    ممممي 

للدممموث برله مممق حصبامممقك فمممح  هللامممك حمل  مممي 

  مممممق ل عمممممت حمع هللامممممي حأللممممممح  دممممموك 

حالخممممموي حم س سمممممي مهمممممق فمممممح حال  مممممقه 

. 4 حم عمممممق     مممممق رمممممه   مممممر  بقمشمممممات

23  ). 

 هىال  ه ح  قىلخ ح بخوحو حمبول  

لرح   ول  ع س  خش ري   سقي  سللي  

  ل ت حمدو ي بر  حم دقلى حم خبهللا ي

 (22. 4شكل )

 (23. 4) شكل

 (24. 4) شكل
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شات  عر  لح  لق مسخوي     حمد هللا حم ي     خرت حآل  لق ص و ق فح حصوحر ق فوح  ب

صور ق  ممملسصظ ح  حالخوي  بدوك حلضمممق فح  ا   خوي ةهللا صو لق حالطوصلقه    

حال  قه لما  حم هال حم سممم  ي مهللادو ي مرسمممت بسممم ج حالصباقك لح  ق ال  لا  حمسممملي 

بقمح لع ت  هللاح  دولاهق   ق  ا  لا  حم مء حم د هى فح حالخوي ف قم في لهح حم ضممممق

 (24. 4)بقمشات

 

ت ل دهمت حمح  و  فق   در هق حال ق ح حذح ح  هللالق ص و حمسله  فح حمع هللاي بقماق 

حم ه ح فح حمشات حألل   رخب ح لمال   هاها فح حمشات حمثق ح  وحئوال سىققء  ب  عي 

لرح حموحئوال حمبح لدوث  لورق حمبس   بر     circlepitch مر ه حموحئوال رح حم..... 

 الص ق را ححمسو ي لحمعمو   ق   ح لق  حمبول  لبعضهق ل  هو  هللاح ح ق هق بدسقبق 

. 

 له ح    حمبو لهمهاح حمخق ي بقمبو   (25. 4 حمشات 

        

 (25. 4شكل)

 

 دق  :  رهللا ر ه حم و هللا

- Pitch Circle  وهى الدائرة التى يحدث عندها التالمس بين أسنان

 التروس وبعلها. ونقوم على أساسها بحسابات السرعة والعزم.

- Dedendum  بين سنتين. وأيلا ) المسافة وهى الدائرة المالمسة للقاع

 Pitchبين نقطتين متماثلتين بين كل سنتين متتاليتين وتقعان على 

Circle). 
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 :حال  ا لق  سبعو  ح هحع حمبول  حم خبهللا ي 

 

1- Spur Gear 

هو من أبسط أنواع التروس من حيث التصنيع والتصميم ومستخدم بكثرة فى 

ولكن فى (26. 4كما بالشكل ) الماكينات المخلفة وصناديق التروس الصغيرة 

 التطبيقات التى تتطب نقل باور عالى علدة الن نستخدم هذا النوع.

        

 

2- Helical gear 

ألنه ال يختلف عنه كثيرا سوى أن  Spur gearللللليمكنك القول بأنه تطوير 

. 4كما بالشللكل ) السللنون ليسللت موازية لمحور الترس وإنما تأخذ زاوية ميل

نة وتجعل جزء كبير من حجم ، (27 يد من طول وجة السلللل ية تز هذة الزاو

 السنة معرض للقوة المحركة للترس فتزيد قوة تحمل السنة.

 لذا يكثر استخدام ذلك النوع فى صناديق التروس التى تنقل باور عالى.

 

 

 

 

 

 

(26. 4شكل )  

(27. 4شكل )   
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3- Herringbone gear  

 ن بشكل مزدوجوما هو اال هليكال لك Double helicalأو ما يمكن تسميته 

 .Stabilityالـوذلك لزيادة  (28. 4كما بالشكل )

 

 

 

 

 

 

 

4- Bevel gear 

هذا النوع من التروس يتميز بنقل الحركة بين المحاور العمودية والغير 

متوازية بشكل عام وهو ذو شكل مخروطى يميل وجهه بزاوية حسب الزاوية 

 .(29. 4كما بالشكل ) بين المحاور المراد نقل الحركة بينها

      

(28. 4شكل)  

(29. 4شكل)   
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5-  Worm gear 

 أو الترس الدودى وهو ينقل الحركة بين محورين متعامدين وهو يتميز بل :

 عالى بمعنب أنه يزود العزم ويقلل السرعة بنسبة كبيرة Gear Ratio -أ

لمرتبط  به وهو عالى بحيث يصعب تحريك الترس ا Self-lock -ب

 (30. 4مولح بالشكل )

 

 

 

 

 

6- Rack & Pinion 

أو الجريلللللدة و التلللللرس، وهلللللذة االيلللللة شلللللائعة االسلللللتخدام فلللللى 

. 4كمللللا بالشللللكل ) تحويللللل الحركللللة الدورنيللللة الللللى حركللللة خطيللللة

31). 

   مممممح ح مممم  البممممو إ   شممممرو  لرلممممق  ممممها 

  circular pitch م بسممممقلي حممممم

 مهللابمممممممممممممممممممممممممممو   ممممممممممممممممممممممممممم 

حمخق مممي بقم ولممموال مامممح   pitch محمممم

(31. 4شكل )  

(30. 4شكل)   
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 .لع مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممس   عمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممق 

 (بول  حمسقم ي حم  وبقم حمخق ي terms ةالىحا  )

7- Internal gears 

م ل وخت فح  هع    حم helical ل    حملهع  spur ق  اه     حملهع إلرح 

configurations  اه  رممي م بول  ح م  Planetary gearsلسمممم ح بممق

لرح  ع ت  ومملقالق  ول  م دو ق  حم قئوح  لحلضممق  ومملقالق  ول  

 : (32 .4رح  ه دي بقمشات   راري فح حمسرقىح  لح ه ق

 

 sunحمبو  فح حم لبوممي لسمم ح 

gear  ل ق صهم   سمممم حplanets 

عق  و     حملهع حم  مللدبهلههللا ا ر

internal خت موح لي    ح  (حم سممممل

هق  عب و  هللاح  لفاوال   ت حمدو ي فر

 صو  ت  اه  رت ره ةقبت حوصقمي 

لمدسقد حملس ي بر   و بح  و ر   سبخوو 

 :حمعسقي حمبقمري 

 

 

 

 

 

 حمبو  حم قئو و ي 

 

  و ي حم ل قا

 

  وا  له  حم قئو

 

  وا  له  حم ل قا

 

N1 = Speed of gear 1(or driver) in r.p.m 

 

N2 = Speed of gear 2 (or driven) in r.p.m 

 

T1 = Number of teeth on gear 1 

 

T2 = Number of teeth on gear 2 

(32. 4شكل )  𝑁2

𝑁1
=  

𝑇1

𝑇2
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 Gearsمن مميزات الة 

 الكفاءة العالية جدا فى نقل الحركة. -

 تستطيع نقل كم هائل من الحركة. -

  أكثر من أنواع نقل الحركة األخرى. Compactشكلها  -

 Gearsعيوب الة

 ت خاصة.غالية وصعبة فى تصنيعها وتحتاج الى أدوات ومعدا -

 Noiseالخلل فى أى سنة قد يسبب تحطم واهتزاز فى صندوق التروس أو  -

 عالية فى أفلل االحوال.

 

مه حىا ق   ت حمدو ي بر   ه هى ل دهى  ق لحىا ق   هللارت حمسو ي حمخقىاي  لو ر ح 

     له ت شقفت حم ه هى ببو   غرو لحمشقفت حالخو ببو    رو فم بقمحم دهى 

مه حىا ق ح   اه   س ي   هللارت حمسو ي  قمري اوح ب علح ح لق  ل هللاهللاهق رت  حمسؤح ما  

حذح  Xم  ق و لمرا  ( pinion)مخ سر   ع هق  ثس  راه   لورق حمبو  حموغرو 

 !!!  50Xفقما رو  راه  ق وه 

 هللا حي  وي 50 هللا حمح  و  ق وه 1رت ح ت  بخرت    ر ه  س ي بر   و  ق وه 

 !! بو 

 (32. 4)  ق بقمشات  gear train م     عق م مك  سبخوو  وال  ول
    

 

 (33. 4) شكل



Power transmission 

 

 

 

  MECHANISMS 

                    

 

 

 

 :ق ت ح    و  بقمدول     حم راق رم ق   لبعوف  لال  هللاح ح هحع حمدو ي حمثسةي

   Linear Motionحركة خطية  -1

 Rotational Motionحركة دورانية  -2

   General Motion  حركة عامة -3

 

 ما معني كلمة ميكانيزم ؟؟

حي ال )اسممرئي  (ملاممق   لق ممورممه   ممقىال  مم   ظممقو  راممق راح  اممه   مم  " 

رمم ه حمهللالاممق   بوممهللاي  عممق ل و  ممي بدرمم  (  بغرممو حبعقارممق  دممت  مماةرو حالص ممق 

    DOFs ل ت حمدو ي بشات  عر  لمهق اىاق  صولي  عرلي

 

 

 

 

 

Mechanism  is a system of rigid elements  
(linkages) arranged and connected to 
transmit motion in a predetermined fashion. 
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ما  حال  ا لق  بعوف .  ربضح حم علح ح ثو  لو ق    و ح ثهللاي  هللاح  هللاك حم راق م ق  

 : هللاح  اه ق  حم راق مو 

حمبح  و  ط  عق بق هحع حمه س  حم خبهللا ي   linksح حمعلق و  ر ل  ر ه حم اه ق  

joints  34 .4(لرح ح ق  اه  ةلقئري  ل ةسةري  ل ىبق ري   ق فح حمشات( : 

 

 

 

 

 

 

اللشبوط  ه هق ةسةري  ل ىبق ري ح  ق  و  ط    طولق ةسث  ل حىب  فبدق    ه ي هللاد

 لق و حخوي حلق  ق   هع  4  ل 3به هللاي الىح ري لح  ق حم  وو ح هق  و  ط    

 .حمه هللاي لر ح  ق  ب ه   اروح ف ح هحع حمه س  

Types of joints        

1- Revolute joint 

ة ولها حرية الحركة الدائرية حول أو الوصلة المفصلي

 محورها فقط لذلك نقول بأنها ذات درجة حرية واحدة 

1 DOF ومثال لها : تلك المفاصل الموجودة فى .

 واألزرع األلية Leggedالروبوتات ذات األرجل 

 .(35. 4كما بالشكل )

Binary Ternary  Quaternary 

Degree of freedom (DOF): of a mechanical 
system is the number of independent 
parameters that define its configuration.  

 (34. 4شكل)

(35. 4شكل )  
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2- Prismatic Joint 

الوصلة المنشورية ولها درجة حرية واحدة على شكل حركة 

طية. ومثال المحركات الخطية واسطوانات الهيدروليك خ

 .(36. 4كما بالشكل )والنيوماتيك إذا سمح لها بالتحرك خطيا 

 

 

3- Cylindrical Joint 

الوصلة االسطوانية لها درجتان حرية 

2 DOF  أحدهما حرية فى التحرك

خطيا فى اتجاة محورها واألخرى هى 

الدوران حول هذا المحور ومثال لها 

ما ك طوانة النيوماتيك أو الهيدروليكأس

 .(37. 4بالشكل )

 

4- Screw Joint 

الوصلة الحلزونية أو القالووظ، لها درجة حرية 

المفيد فى  بإعتبار أن الجزء DOF 1واحدة 

الحركة هو الجاك الذى يتحرك حركة خطية 

نتيجة لدوران المحور الحلزونى. مثال لتلك 

 Ballوالـ Power Screwالـالوصلة : 

Screw  وهى من األليات عالية الدقة فى

تحويل الحركة الدورانية لحركة خطية وكثير ما 

والروبوت أرم  CNCالـتستخدم فى ماكينات 

 (38. 4كما بالشكل ) SCARA  من نوع 

 

5- Spherical Joint 

الوصلة الكروية ) أيوة بالظبط ! 

عالمة مرسيدس( ولها ثالث 

جميعها و DOF 3درجات حرية 

حرة للدوران فى المحاور الثالث 

X, Y, Z تتوافر هذة الوصلة .

بالسوق ويتم تصنفيها حسب قطر 

(36. 4شكل )  

(37. 4شكل)   

(38. 4شكل )  

(39. 4شكل )  
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العمود المراد ان يوصل بها. يعنى أيه ؟؟!  بمعنى لو أردت التوصيل بين 

وعلى أساسه تشترى  M10أو  M5عمود وأخر تحسب قطر القالووظ مثال 

 Stewartالميكانزمات مثل  الوصلة... وتوجد هذة الوصلة فى عديد من

platform ( 39. 4كما بالشكل). 

 

6- Planar Joint 

تعتبر عن الوصلة ما بين الجسمين فى وهى 

مستوى معين مثلما تلع كتاب على طاولة 

 Yوالل Xفتكون له حرية الحركة فى الل

. أو يمكن اعتبارها Zوايلا الدروان حول 

بالنسبة  Mobile Robotالشكل العلم لل

. 4كما بالشكل ) رلية التى يتحرك عليهالأل

40). 

 

7- Universal Joint  

وهى فى االصل عبارة عن وصلتين 

 Revolute Jointمنفصلتين 

تلتقيان عموديا فى نقطة فى المنتصف 

ويمكن الحصول  .Xعلى شكل حرف 

من هذة الوصلة على نفس درجات 

الحرية للوصلة الكروية ولكنها تتمتاز 

من خاللها نقل الحركة عنها بأنه يمكن 

الدورانية بين محورين مهما اختلفة 

وللعلم فإن تلك الوصلة  الزاوية بينهم.

تنقل الحركة فى السيارة بين شافت 

كما  DOF 3   ذات الل Stewart platformالمحرك والكارونة على هيئة 

 (41. 4هو مولح بالشكل )

  

 

 

 

 

(40. 4شكل )  

(41. 4شكل)  
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Basic types of Mechanisms 

 

وهي التي تعتمد علي ( closed chainة من الميكانيزمات )هناك انواع اسللاسللي

actuator  واحد كمصلللدر للحركة مثل ال slider-crank  4و الbar  اما .

 خاص بها  actuator( فان كل وصلللة لها open chainتلك التي من النوع )

مثل الروبوت ارم والروبوتات التي على شللللكل ثعابين ومفاصللللل الروبوتات ذات 

 اادمية.الهيئة 

حبعقاه لاىاق  حمدولي حمخق ي  ا لق حآل   بعوف  هللاح ح ثهللاي مهللالهع حألل  ل ري  دسج

 ب ...

1- Slider-Crank Mechanism 

وهو مفيد فى تحويل الحركة الدورانية الى حركة 

 خطية والعكس، وهو مكون من أربع لنكات: 

: وهو الجسم المنزلق، وهو  Slider -أ

 طية.يتحرك حركة خ

 

وهو المرفق الذى يتحرك حركة : Crank -ب

 زاوية.

وهو اللينك الواصل بين : Connecting Rod -ت

 Crankوالـ Sliderالـ

 

 

وهى القاعدة المثبت عليها سائر اجزاء  :Ground -ث

 .(41. 4كما بالشكل ) الميكانيزم

 

 

 

 

 

(41. 4شكل )  
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 slider-crankاستخدام ال  ( يولح b41 .5)والشكل 

 وبوت ارمفى عمل جربر وهو يوصل بنهاية الر

 .لالمساك باالشياء 

 بالتركيز فى الصورتين تجد ان اصابع الجربر هي

 وكما نري فان الجزء المتصل  sliderنفسها ال 

  لينكوستجد   crankمباشرة بالسرفو هو ال 

 .connecting rodيوصل ما بينهم وهو ال 

 

 لبدوك صو ي سحللَّي  servoالةفر ق   ق  وفلق ح  

 .. .خ ري  بقم راق رمو مدو ي  ق    ر ه حمدو ي  دهمت    قو   .. هللا فرهقل ا  حمبدا

ماح   gripperممدو ي ح قب  حم servoةبال ري ح سج حمملحلق حمخق ي  رلق  حمسؤح ل

      gripper حمم ح قب  ح داهللا فع حم سقفي بر 

 معا .  حممحللي الل قا حم سقفي لححالاقبي رلقك  عقامي  سب ر  ح   عه  فرهق  

 

 inverse slider-crank mechanismلس ح   slider-crankةلرلقك شات  خو 

 :لره لخبهللاي    حألل  فح شرئر  

 .صر  له ت حماو ك بقم لممق   قشوال connecting rodال لهاو  -1

 groundحمهللارلك حم ي لوبط حم مء حم لممق صو حمدو ي ل ه ه  بق   -2

وىلمرك ح ي حمبح  دبهي حم سبه  فح حمهرلبهللا حمبع رو    ر ح حمهللارلك   هللارق بقال  ه

 . ل حملره ق رك

ات     inverse slider-crank mechanism مممممممممه ممممح حم( ل42. 4لحمشمممم

 

Swing 

 )41b. 4)شكل

 (42. 4) شكل
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 ها البسللللتون لكي يحقق زاوية معينة عيمكن حسللللاب المسللللافة التي يجب ان يقطو

كرنللك  ل يضل عو ت ل يق ا طر عن  كس(  ع ل ليللة :  )أو ا لتللا معللادلللة ا ل  في ا

 

 

 

 

( ويرمللز لهللا بللالرمز stroke) ة التللي يقطعهللا البسللتون تسللمي شللوطالمسللاف

S.مجللرد امثلللة فللنفس الكللالم  وماتيللك هللييحللظ ان اسللطوانة الهيللدروليك أو النال

 power screwبـــالالخطيللة وتلللك التللي تعمللل  ينطبللق علللي المحركللات

 ية .المهم ان تكون الحركة خط

 

2- 4 Bar Mechanism 

                  

 

 

 

 

لل ت حمدو ي حممحلل ي     وح ك حمح  وح ك حخو    طولق  4barم راق رمو     هع ح

connecting rod  ل ذىحع حمبه رت برله ق  

  4barم مك  س ر   ground لحمثسةي  ث به   هللاح ح 

 عقً لذمك  لو ق الىال  ق هللاي ( حماو ار )رلقك صقمي خق ي لولى فرهق حم وف ر  

ما   لو ق  خبهللاي حالطهح  لولى حال غو (43. 4ات   بسقلي حطهحمه ق   ق بقمش

حال  و لاه   دولاح بمحللي  عرل    bar له ق الى   حماق هللاي لفح حم  قبت فق  ح  

 .ل  عهق ذرقبق لحلقبق

 (43. 4) شكل
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ىب ق الصظت ر ح حم راق مو فع حصوي حم شقرو مهللا  قىح  حم ول ي حمبح  ع ت بقم دهللا 

 ئٍ    ثت حماو كفهه لل ت حمدو ي بر  حمع س  لحمع ت  لو

 

  (44. 4لبقملظو حمح شات  

 4barرت  سصظ حالامحء حمبح   ثت ح  

mechanism    

 gripperةالحم راق رمو لدقفظ  هللاح   ت ح قب  

   ق لملو    ة ق ...بشات  بهحسي  ه ق  ق 

 .حمغوح  حمبح ل سك بهق حم وبو

 

ل لهع    حمب ارو خقى  حمولول   لو 

راق رم ق  شقرو ر ح حمع ت ببهللاك حم 

 حمولبه  حم بسهللاق م وىح  حال  هد حم عو ح

 ري لع ت شاهللا  حمخقىاح  (45. 4شات  

 .4bar mechanismبقماق ت ب  و  ح  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (44. 4) شكل

 ( 45. 4شكل)
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3- Quick return motion 

   

 

 

 

 

 

 راق رمو حالى وحا حمسممممول  ل مممم ج حمبسمممم ري ح  حمهللارلك 

ات  حم لممق ذل حمهللاه   حالص و فح  لبدوك  (46. 4حمشمممم

صوي حالشممممهحط بسممممو ي  عرلي  لي للاه  ح صو ي  واا

سو ي ح  و  لهق شهط حالى وحا ب س ج فح ذمك ره ل   حماو ك , ل لحم

 .حم ي لولى فح  درط لاه    ق ممممق م دهى حمهللارلك ذل حمهللاه  حال مممم و فح ل ممممعر  

  صور ق  لو ق لاه  حمهللارلك حال  و فع  قوع حمر      هقلي شهط حمعهاال(. 

 ثق ع  لو ق لاه  حمهللارلك حال  و فع  قوع حمرسقى    هقلي شهط حم رقد(.لحم

لحال  إذح حفبو لق حماو ك لولى بسو ي ةقبب ، فسبسصظ فع حمشات حم  قبت    حمل  ي 

حممىققء  بدوك  هللاع قه     حموحئوال  حم ه  حمعهللاهى( فع صقمي حم رقد    و    

ى وحا. لب ق    حمسو ي ةقببي لحم سقفي حم ه   حمس هللاع( حم ى  بدوك  هللاري فع صقمي حال

  خبهللا ي فإ  حمهللارلك حم لممق حمعهللاهى لو و فع س    قت   ى بسو ي    و(. 

 

 

 

 

 

 

 

 (46. 4) شكل
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4- Scissor Mechanism 

 

                           

 

 

ق مممح صو ممي خ رممي   ممممحللَّممي إ راممق رمو حم  مم  لرممه   رممو فممح  دهلممت حمدو ممي ح

 ممي  ه ممهى  بممهحد حمسممرقىال حموحئولممي إمممح صو ممي خ رممي رممه حمدممق  فممح  دهلممت صو

 ، ممك   سممك ب  مم  لرممه   بممهح   ق ممق خرممت  عممح  .  مممح  ساممق  حمسممرقىالموفمم  لإ

لحال  .مممع حخ ممض    مميقمم  حم سممقفي  مم    هللاممع    ممي فرمم  إ

 ممبسصظ ح هممق قممو  .ح هللاممق حم  مم  لح ممو قرممق  رمم ه حم سممقفي

سحا  ل هللا مممق  رمممو  حممحللمممي بمممر  طوفمممع حم  ممم   هللا مممق 

لحذح حىا  ,  ممق لدمموث و   هللاممك حم سممقفي رمم ح بقمضمم ط غرمم

كملللا . سمممقفق  حطمممه  قمممهللا ببه مممرت   ومممق  ح ثمممو  عمممق

 (47. 4بالشللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكل )

 

5- Geneva Mechanisms 

 

 

 

 

 

 

 (47. 4)شكل

 (48. 4)شكل
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ولىح رمممممي  مممممت   مممممهو بب سمممممرهللا حمدو مممممي حم مممممق فمممممح حأل راق رم مممممق  ارلر

حم وممموى بومممهىال    سمممر هق   لعلمممع    لبدممموك لعلمممح حلممم  لحمخ رمممي

حمدو ممممي  لممممو حمخممممو   اممممه   ب  عممممي فربدمممموك م سممممقفي   سممممب وال مامممم 

لعلمممح )ةمممهللا لبدممموك ةمممهللا لبهقمممي  .ةمممهللا لبهقمممي قهللامممرسً  ، عرلمممي  ل بمحللمممي  عرلمممي

حم ول مممي فمممع ه لرممم ( 48. 4كملللا هلللو موللللح بالشلللكل )  delayلع مممت 

حمدو ممممي ل امممم  ح   اممممه  قهللارهللاممممي حال ممممبخوحو فممممح حمولبممممه  مالهممممق  هاممممهاال 

حمبع ئمممي صرممم  لمممبهللا ح مممبغس  فبممموال باثممموال فمممع خ مممهط حال بمممق  فمممح  ق رلمممق  

 .حمبهقممممي فممممع  ممممأل حمع ممممهح  بممممقم هحا حم خبهللا ممممي  ل  غ ربهممممق  ل  رممممو ذمممممك

 لمممق  درمممو قهللامممرس  ممم   ه مممهع حمابمممقد ماممم  فهمممهللا رممم ه حآلمرمممق  ىب مممق  ظممم   

حم مممو   .  رمممو اممموح لقمممو لسمممههللا  عمممك فمممع صمممت  شممماهللاي  مممق  مممبهحاهك

  ف مممط لمممو  ط  عممم  حم مممو  حالسىق و لبدممموك صو مممي  سمممب وال برل مممحالص ممم

حىبممم   ممموح  فمممح  مممت الىال لبقم لق ممم ي  ممموا رممم ه حم ممموح  لسمممقلي  ممموا 

 .حم  و مممممممممممممي فمممممممممممممح حمخمممممممممممممو   slots محمممممممممممممم

                 

 

6- Jensen Mechanism 

 

                              

 

 

 

 

السمممم   راممممق رمو رممممه  مرممممي   بامممموال مبدولممممك حم و  ممممق  بشممممات لدممممق ع 

 مممي حمولىح رمممي مرع مممع  سمممقىحً صو مممي حمدرهح مممق   ممم  طولمممق  وممموى مهللادو

  مممممق  ىامممممت حمدرهح مممممق  بدممممموك  اط حم س سمممممي ممممممسى  ل عهللاهمممممق ق ممممممهللال

 . (49. 4بقمشات  

 (49. 4)شكل
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روله ماثرو    حمههحال  ممممل د   ممممب و   قط  ف عهح  و  ق   ع ت بل   حآلمري بقم 

 :(50. 4حمشات  ىات   ق فع   ذح  حألمع حمولبه قبقإ قفي إ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل اهللا لممممق  مممم  ( closed chain) مممم  حم راق رم ممممق   فر ممممق  مممم ق  اهللا لممممق

بعمممممض حال ثهللامممممي مهمممممق لماممممم  لهامممممو مامممممت  لهمممممق حمعولمممممو  ممممم  حال ثهللامممممي 

لحال مممبخوح ق  فهللاممممر   علمممع ذ و ممممق م ثمممق   عممممر  ح ممم    بوممممو  هللاممممع ذح  

مامممم   slider-crankةالةةةةة ف ممممثسً حخمممم  ق حم وبممممو   ثممممق  مع ممممت , حم  ممممق 

  مممم  حم راممممق رمو  ع ممممت بمممم   دو ممممق  

ت حمسممممرقىح  صرمممم  ل ممممهو حالصبممموح  احخمممم

ببدهلممممت حمدو ممممي حمبواالممممي حملق  ممممي  مممم  

ح   ممممممقى حمهقممممممها احخممممممت ح مممممم هح ق  

حم دممممموك حممممممع صو مممممي الىح رمممممي الاحىال 

ى للمممممقه لع مممممت  4barةالةةةةةةل  ،حمع مممممس 

  ممممء  ممم  اوبمممو ل مممقىال ى للمممقه   ممممء 

 ممممم  السممممم   رامممممق رمو ل مممممقىال حخممممموي 

ل مممهو ببدولمممك ىلبمممه  بقماق مممت مربسمممهللاق 

قمممممت مهللادو مممممي ه  قحم ممممموىح  لحلضمممممقً رممممم

 (50. 4)شكل

 (50. 4شكل)
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 مممممهحع حمولبمممممه  حىو لحمبمممممع   هى همممممق شمممممو ي حمولىح رمممممي فمممممع بعمممممض  

ABB 50. 4    ق فع حمشات). 

 

 (open kinematic chain ق    حم راق رم ق    بهصي حمسممهللاسممهللاي حمارل ق راري    

فهع ب سممقطي  باه      وال ملاق  لصو ي حمه مممس  برلهق  سمممب هللاي ب ح هق لمرسمممت 

ق هق ع ح هللاج    ر رع بقخبومممقى  بعهللاق بقمولبه  حىو فلصروال حم وممموى  سمممقب بهق ل

 ذ  و  عقمع.هح هق   ورسً فع حم قد حم قاو بإ ل رِوا ذ ورق ل 
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ل   اسقو  هحء  ق ت  ق ليعهللاهللا لوى  حمعهح ت حم راق راري مأل هللاهللا حم راق راق   ق  

 :م مك  ل سهللا اىح ي صقمي حم سهللا حمع قس ر ...  بدو ي 

 (Dynamics)الديناميكا ل .فع صقمي ح  حم سهللا  ق   (Statics)  الستاتيكاا

فع صقمي  دوك حم سهللا ل ت ذمك فع حمدرم حم ق ول اهبع ح ق فع صقمي حالاسقو  

 Quantum)  ل ميكانيكا الكمحم بلقرري فع حموغو فوىح بهق  بهللا فع  هء 

Mechanics) 

 :  حم سهللا  بدوك فق  حموللق راق  علع بوىح ب  فع صقمبر لفع صقمي  

ل ه ع  لحلضق حم هال حم س  ي مبهللاك (   هللاي)اىح ي صو ب      و ي ل سقىع :أولهما

 .(Kinetics)لفح ر ه حمدقمي فق ق  بدوث    حماقللبراق .... حمدو ي

 قرهللار    ق ق حم هى حم س  ي مبهللاك   وى   ه   حم سهللا ل و ب  ل  هللاب   ب   :الثانية

 لضق  ل سهللا مش ر لحمارل ق ا    .(Kinematics)فر ق لس ع بقمارلق براق ..... حمدو ي 

: (Forward kinematics)  ل(Inverse kinematics). 

حمارل ق ا  ره  ه   ر ح حم قد لمُج  هللاهللا حمولبه ا  لحم وحلي حمد ر ري مهللابعق ت ل

 .(Industrial Robots)ي حمولبه ق  حمولق ري بقصبوحف    حمولبه ق  خق 

   ر  حم قد  ربعو  م مء  ئرت اوح    حم ه هع لره  قف اوح ملق    بوئلمهللاعهللاهللا فإ
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 لب  ع ملق حمبعولي ب و ع حمارل ق ا  لما   لسبعر  ب ثق  مهللاشوح لمرا  حم ىحع حآلمري

 (:1. 5)حم ه دي بقمشات 

        

طهح   عرلي ل بدوك صو ي سحللي  ل  وا    حمهللارلاق  لمهق  و  اه     حمولبه  حى

احال اوبو  ل ح)خ ري لصو ي  ت  ه هى فع  ت مرلك  ؤةو  هللاع  ه   حملهقلي حم ؤةوال 

 .فع حم وح ( حمخ....مدقو  ل ىشقش ارق 

  مك مه   حملهقلي حم ؤةوال فع  اق   ق     درط حمع ت لب هللاج ح  لبدوك  ت  ه هى 

 .وت بهق حمع ذمك حم ه  بمحللي  عرل  مر

 :  ها ق  هللاك حم  و ي حمع حمبعول ر  حآل رر 

1- Forward Kinematics 

حملهقلي حم ؤةوال مهللا ىحع لرع  دولو  ه    Direct kinematics ل ح  

ب عهللاه ري حطهح  حمهللارلاق  ل  وحى (x,y,z)فع حم وح  ( manipulator)حمولبه ع

 .برلههللا   ɵ حمملحلق

 

 

 

 

ɵ (x,y,z) 

 (1. 5) شكل
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2- Inverse Kinematics 

حم ؤةوال حمع حم  هللاهبي بر   ت مرلار     حات حمه ه  بقملهقلي  ɵلرع صسقد حمملحلق 

 .فع حم وح  (x,y,z)   ي  عرلي

 

 

 : ول لب ق  هللاع  لم 

 R ________ لو م مهق بقمو م ( Revolute)حمه هللاي حمولىح ري :  لالً 

 P______ لو م مهق بقمو م ( Prismatic)ي حمه هللاي حم لشهىل: ةق رقً 
 

 :ل لس ع حالذىع حم خبهللا ي   عقً مبهللاك حمو هس  ثسً 

 

 

 

  
ɵ (x,y,z

) RR PP RPR 

(x,y,z) ɵ 
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 :حم خ ط حمبقمع له ح   سرهللا  حمولبه ق     صر  ح هللاهد حمدو ي

 

 

 

 

ROBOTS

Mobiles

Wheeled

Tracked

Legged

Robo-animals

Humanoids

Manipulators

closed chain

Delta Robots

Stewart 
platforms

opened chaines

polar

cylindrical

cartesian

SCARA

PUMA

Multijoints

Aviators

Drones

ROV
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 planar ل( x,y) ل و  بوىح ي  رل ق ا  حألذىع حمبع  ع ت فح  سبهى 

manipulators  . 

 RR-planar-manipulator ةبدأ بالولن

فع حم سبهى  Qلموللق    ي  L2ل   L1حطهح  ملاق    RR  موللق ذىحع     هع مل و   

x,y   هللاك حمل  ي مهق حالصوحةرق (XQ,YQ )فانه: 

 حمبع ل ج 2ɵل  1ɵ ل ا  صسقد حمملحلق -1

 ماح لوت حم وبو 2ل  1ح  لولعهق حمسوفه  

 :بقمبعهلض فع حم عقاال  حال ري.  Q ي حمع حمل  

 

 

 

 

 

 

 

 

حمبع ل ي   Q ح ق فح صقمي ح  حمملحلق  عهللاه ي ل ولو ح   دسج حصوحةرق  حمل  ي -2

بقم عقاال  (XQ,YQ) لورق حم وبو بلقءح  هللاع  هللاك حمملحلق فق لق  هاو هللاك حمدوحةرق  

  :حمبقمري

 

 

 : الصظ ح  

 Inverse Kinematicsةالفع حمدقمي حأللمع ح بخو لق قهح ر  

 Forward Kinematicsةالفع حمدقمي حمثق ري ح بخو لق قهح ر  

y 

x 

ɵ2 

 
L1 

 

L2 

 

Q(xQ,yQ) 

 
2 

 

1 

 

ɵ1 
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RP-manipulator 

  RP    هع  manipulatorمل و  ح  موللق 

 L2طه  حمهللارلك حمثق ع فر  ةقبت ل  وحىه 

ق طه  حمهللارلك  ل  هاى  هللاع حمهللارلك حألل    َّ

     jointح حألل  فهه  بغرو بقم    ال   

 S1لره لبغرو ب  وحى  prismaticحملهع 

 

 حذح  ق ت حممحللي        عهللاه ي ل  مك   وحى  غرو   -1

 فر اللق صسقد حصوحةرق   ، عهللاهو    1Sطه  حمهللارلك 

 :   طولق حم عقامبر ( حملهقلي حم ؤةوال) Qحمل  ي 

 

 

 

فق    وحى حممحللي ح ق مه  ق  موللق    ي  عرلي ل ولو مهللا وبو ح  لوت حمرهق  -2

 :ل  وحى  غرو طه  حمهللارلك ل ا  صسقبههللا بقم عقامبر 

 

  :بس ههللا للدت بقم عقامبر لره   PP-manipulator محم

+L             1= S QX 

                2S  = QY 

 inverse Kinematics solutionةاللضق ل لهق  

     Q=Y2S                      L  - Q= X 1S  

 

x 

y 

ɵ1 

 

ɵ
1 

 

L 

 

1S 
 

S2 

 

y 

x 

Q(xQ,yQ) 
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Example 

  هللا40حطهحمههللا  L2ل  L1 اه     ملار   RR- manipulatorحذح  ق  مولك 

فقذح  هللا ت ح  حمسوفه حألل  لدوك حمهللارلك حألل     ل   ,  هللا  هللاع حمبو رج30ل 

برل ق لظت حمسوفه حمثق ع  هللاع ل ع    1500حمع سحللي   وحىرق  X هحسى مهللا دهى 

 .خس   هللاك حمدو ي( حم وبو)حى هللا  سقى حملهقلي حم ؤةوال, 300بمحللي قوىرق 

 

  الحل                                       

L1=0.4m                L2=0.3m                    

 2=300              0≤ɵ1≤150                   ɵ 

 :بقمبعهلض     هللاك حم رهللا فع حم عقاال 

 

 

 

 

ق  حمسقبق  لاو حمملحلق حمسس ي مات  وفه حمبع  وت بقملهقلي حم ؤةوال حمع فع حم ث -2

 (.0.75 , 0.2-)حم ه   

 الحل                                         

XQ=-0.2m                 YQ=0.75m                      

 : Inverse Kinematics   طولق حمبعهلض فع  عقاال  ح 

 

28.9550=2ɵ 

 

940=1ɵ 
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3- RP-manipulator  بدوك فر  حمه هللاي حم لشهىلي ب  وحى S1 

  30cmحمهللارلك حمثق ع فر    هاى  هللاع حمهللارلك حألل  لطهم      

 :حى هللا  سقى حملهقلي حم ؤةوال  هللا ق با     

    0≤ɵ1≤120                        S1=50cm  

 

 الحل                                     

 : عه  بقم عقامبر 

 

 

 :مب ثرت  سقى حم وبو poltل   ةهللا  سبخوو حال و 

 

 :حى هللا  سقى حم وبو مهللا ثق  حمسقبق فع صقمي ح  -4

0 ≤ S1 ≤ 30cm                        ɵ 1=450 

 

 الحل                            

 : عه    مك    حم رهللا حمسقب ي فع حم عقامبر 

 ل   ةهللاَّ  و هللا حم سقى  قم ثق  حمسقبق

ɵ1 

 x 

Y 
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ل عو لق أل ثهللاي مهق ا ه ق  planar-manipulators مبعو ح   اهللا لق    بعض حم

 .(3Dimentions)حمبع  ع ت فع حالبعقا حمثسةي  manipulatorsالحال   باهللاهللا    

ع فا عرلق لعهللاهللا ح  حالصوحةرق  حماقى رملي مرست حمهصروال حمبع  ع و     ه      ي  ق 

  ثت   سر ق مهللا وح  ل لسر ق مهللال قط ( x , y ,z)حم وح  لحمبع  لس هق البعقا  دقلى ةسةي 

احئ ق فر ق بعو     و لع  (. حم هاهاال فع حم وح  حمع    ي  واعري  س ع    ي حال ت

  joint    ي حال ت  هللاك ب ق وال حمولبه   ل  دولوح  هللاك حمل  ي حمبع لهللاب ع فرهق  ل  

 ) groundلامهللاولبه     

لحلضق  (حم   ري) قالصوحةرق  حماوللي رلقك حصوحةرق  حخوى  دوا بهق حمل قط فع حم وح  

 ل ا  حمبدهلت بر   هللاك حالصوحةرق  حم خبهللا ي لبعضهق    حال  هح ري لحالصوحةرق

حةع ولل ا  حلضق حمبدهلت بر  حالصوحةرق  حماقى رملي لبعضهق فع صقمي لاها  ت حص

 ي    حالخو لهق فع حطقى  خبهللا

 ق  لفع صقمي صقابلق مسل قا  و ي    ي  لبهللا  دهلت بر  حالصوحةرق  حم خبهللا ي لبعضهق

 . ل  سقى هق  سبخوو اق هبرق  حمبدهلت بر   هللاك حالصوحةرق 

رلقك طول ي حخوى لبهللا بهق حمبدهلت بر  حالصوحةرق  حماقى رملي لبعضهق بق بخوحو 

 (.Transformation Matrixes) و هفق   س ع  و هفق  حمبدهلت

رلممقك حلضممق طول ممي لممبهللا بهممق  لسممرج حالصمموحةرق  حم خبهللا ممي م عضممهق حممم عض به مم  

فممع حطممقى خممق  بهممق  مم  حم دممقلى صبممع  سممب ر  فممع حملهقلممي  لسممرج  joint ممت 

 : ل سمم ع( قق مموال حمولبممه )بل  ممي حال ممت( اوبممو  ممثس) دممقلى حملهقلممي حم ممؤةوال

  Denavit-Hartenberg parameters)  أوparameters  DH 
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 بعض ررئق  حمولبه ق  حمبع  ع ت  هقلبهق حم ؤةوال فع حالبعقا حمثسةي للسج ح  هق

 وهيالكارتيزية و االسطوانية والكروية: حمع  هللاك حالصوحةرق  حمبع  اهللا لق  لهق 

 .(3. 5موضحه بالشكل )

 

 فهلمممممقك ىبه مممممق  ذح  ررئمممممي  قى رملمممممي  ل

PPP  لرمممممممع ال  دبمممممممق  حممممممممع حاممممممموحء

بق  فامممممت ل مممممهللاي  ممممم  حمه مممممس  صسمممممق

حمثسةممممممي  بدمممممموك ط  ممممممق م عممممممو حمل  ممممممي 

 (4. 5)  ق بقمشات  حم دواال مولهق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3. 5شكل)

 (4. 5) شكل
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رلممممممممقك حلضممممممممق حمولبه ممممممممق  ذح  حمهرئممممممممي 

حال ممممم هح ري لحمبمممممع  اخممممم  شمممممات حالصممممموحةرق  

حال ممممم هح ري صرممممم  لع مممممو حممحللمممممي به مممممهللاي 

  S  وممممهللاري  ل  مممموفه للع ممممو  مممم  حم سممممقفي

ل ممم   Z  مممقه  دمممهى فمممع ح به مممهللاي  لشمممهىلي

به مممهللاي  لشمممهىلي  ممم مك  اه مممي   rحم ب ممم  

للممممممبهللا ح ممممممب وح  حم بغرمممممموح     RPPىلبممممممه  

  ثممممت  J1حمسممممقبق ح  حمه ممممهللاي حأللمممممع  (5. 5 الصممممظ فممممع حمشممممات قمبممممقمع ..

  J3ل   J2ل مممممس  ممممم    ɵحممحللمممممي 

  مممق   هللامممع حمبو رمممج  rل   z  ممثس   مممت  ممم  

 .(6. 5بقمشات  

 

 

رلممممممقك ح ري ل ثممممممت حالصمممممموحةرق  حال مممممم ه 

لمهمممممممق ىلبه مممممممق  ذح  حمهرئمممممممي حماوللمممممممي 

ل مممممهللابر    ومممممهللاربر  لحخممممموى  لشمممممهىلي 

RRP   ل سمممممممممممب و  حم بغرممممممممممموح   ممممممممممم

 ممممممق حالصمممممموحةرق  حماقى رملممممممي مهللااوللممممممي  

 :(7. 5بقمشات  

 

 

ح ق     هللاك حمولبه ق  حمبع ال  ب      ق  عرلق  ل حم بعواال حمه س  فربهللا حمبعق ت  عهق 

رج حصوحةرق  حملهقلي حم ؤةوال مهللاولبه  حمع قق و   بق بخوحو ب و  ح  و قهللارس للبهللا  لس

 Inverseل ح   Forward و هفق  حمبدهلت لحمبع لبهللا    خسمهق صسقد ح  

Kinematics     ريتشارد هارتنبرجل  جيكوب دينافيتما  موعهبي حال و قوو  ت 

  هق  سطول ي لبهللا    خسمهق  لسرج حى ل هللاي مهللاولبه  بقمه هللاي حمبع  1955 قو 

 (6. 5شكل)

 (5. 5) شكل

 (7. 5) شكل
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حمخق  ب ق وال  frameلرا ح صبع لبهللا فع حملهقلي  لسرج حصوحةرق  حملهقلي حم ؤةوال بق  

 .حمولبه  

 :لذمك    طولق  دولو حىبعي  هح ت   رت بق هللا حمعقم ر 

 (Denavit-Hartenberg parameters )  ل   ةهللا حمبعهلض ب رهللا  هللاك حم بغروح

 مبر  حصوحر ق   ثت حمولىح  بر  حم فع  و هفي لحصوال  باه   هللاك حم و هفي     ل 

frames   لبعضهق لحم ل  ي حالخوى  وي امء ح ب ق  حframes بر  بعضهق. 

ل س   ه ق  8 ل صبع  7  ل 6  و   لال ح  موللق ىلبه  حىو  بعوا حمه س  م  

 :حخبهللاي  و ر هق لررئبهق 

 (. ت ل هللابر   هللاع صوه)  هو بوىح ي  ت ل هللاي لحمبع  هللارهق -1

 .DH parametersوا حم بغروح  حالىبعي  ل ح   د -2

 .DH convention عه  ببهللاك حم بغروح  فع  و هفي  -3

 لدوت  هللاع  و هفي بر   ت ل هللابر   وبط بر   دقلى  ت ل هللابر   ببقمربر   -4

لبضود  هللاك حم و هفق   دوت ف حملهقلي  هللاع  و هفي  دوا صو ي حمولبه  حىو 

 Inverseلح   forwardالةوال بقم ق وال ل لهق  دسج ل لسج حملهقلي حم ؤ Spatialح  

Kinematics   مه ح حmanipulator. 

صسلقً ماع  ب ا        رق ر ه حمخ هح   هللارلق اىح ي صقمي  ق ي  بهفو فرهق  هللاك 

 (.  و= رلقك صقال  خق ي  اه  قر ي بعض حم بغروح  )حم بغروح  حالىبعي 

   سصظ ح  ح  قه حم دقلى  ت  لههللا ال  هحسي ل ر  حمدقمي حمعق ي مه س (8. 5 حمشات 

حالخوي ل هللاع ح بوحارق ل ق  هللارلق  هى  خرت ح لق    ق حصو حم دقلى  هللاع حم دهى 
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 حم ى لس    ملب ا     حل قا  هللاك حم بغروح  لرع حم ابهبي بقمهللاه  حالص و فع حمشات

 

 (8. 5) شكل

 

الىح ري لفع ح  قه صو بهق احئ ق فع ح  قه  دهى حمه هللاي حذح  ق ت  Z هللاده ي  دهى 

 . هللاع ح ق   Yفهه حخبرقىى ل اه   Xح ق  دهى , حذح  ق ت ل هللاي  لشهىلي

d  حمه هللاي حمسقب ي محوررع حالسحصي  قبر     بع حال ت مسصوحةرر  ل هللاع ح بوحا 

a  ل  r   محورحمسص ي   هالق  هللاع  0حمسقب ي ل  0لرع حم سقفي برX  حم ولو 

قوو الىح  حم دقلى حم ولوال  لو ق  ولى بهق حم دقلى حم ول ي  ل ببع رو  خو رع  وي 

 .لفع ح هللاج حمدقال   اه  م      قر ي طه  حمهللارلك بر  حمه هللابر 

 

ɵ  (الزاوية اللى بيعماها السرفو موتور)رع حممحللي حمبع  ولى بهق حمه هللاي 

α  لرع حممحللي بر   دهىz  حم ولو لحالخو حم ولهللا. 

  هللارقً حبسط    حمشات حمسقبق ال    هللارقً  ل و صقال  خق ي ا لق  ب ق ح  حم ه هع 

 .لحصرق ق  خب ع بعض حم بغروح  ل عه   لهق بو و فع  و هفي حمبدهلت

لق ت ح   بعو  م ثق   هاو فر  حم بغروح  مولبه  حىو بقماق ت ا لق  ه ح  هىال 

 .ح ثو   سر قً ل لهه     سصظق   ه ي بهق
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ى له مممممممح حم لظمممممممه (9. 5 حمشمممممممات

ل حم لظمممممممممممممهى ( plan)حمعهللامممممممممممممهى 

مه مممممهللابر   (side view)حم مممممق  ع

  ممممق  سصممممظ فممممق  حممحللممممي احئممممولبر  . 

α  هالممممي ال مممم  ل  ممممق حشممممو ق  ممممقب ق  

ال بممممممو ح   اممممممه   هللاممممممع  Z دممممممقلى 

حلضمممق  ح بممموحا  دمممهى حمه مممهللاي   سمممهق

 X سصممممظ ح ممممو  هممممهللا لرممممه ح   دممممهى 

حم ولممممو ذل حمهللاممممه  حالص ممممو   ممممق لشممممرو 

ل هللامممع  Z حمسمممههللا   هالمممق  هللامممع  دمممهى

ارمممموح ال مممم  مممممر  بقمضممممولىال ح   انتبةةةةه, ح بمممموحاه    ممممي حال ممممت حم ول ممممي

ال   دممممهى حمه ممممهللاي    اممممه  حم دممممقلى حم ولمممموال فممممع  لبوممممي حمه ممممهللاي

 .حمثق ري مر  فع ل     هاى  ل  هحسي م دهى حأللمع 

 

 م ملو    حاللضقح شقرو حم روله  هللاع حموحبط حمبقمع

www.youtube.com/watch?v=rA9tm0gTln8 

 هق ل ق رع االمي  ت  ل  ي فرهق   قذح     هللاك حم و هفي حمبع حشو ق مهق  قب ق  ق شاهللا

   وممممممممممم هفي اللقفمممممممممممت رمممممممممممقى ل و  (10. 5فمممممممممممع حمشمممممممممممات  

     

 

 (10. 5شكل)

 (9. 5) شكل

http://www.youtube.com/
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لحم دمممقط بمممقمخ هط حمد ممموحء لع مممو   3x3 ممم  حم وممم هفي الجةةةةزء األول 

مهللا دممممقلى حمبممممع  لاممممو ق  لممممورق  framesي بممممر  ح حمولىح رمممم  مممم  حمدو ممممي

حم بغرممموح  لحمبمممع  وممم ي ح ق مممك ل  مممق  سصمممظ رمممع احممممي فمممع حمملحلمممق 

 .ɵل  αف ط 

لحم دممممقط بممممقمخ هط حمومممم وحء لع ممممو  3x1 مممم  حم ومممم هفي  الجةةةةزء الثةةةةانى

مهللا دمممممقلى ذح همممممق لرمممممع   مممممق  frames ممممم  حمدو مممممي حال ب قمرمممممي بمممممر  ح 

  r ل  a)ل   d  سصظ احمي فع حم سقفق  

 0بقم رهللا ( padding) بققع حم و هفي  ق هق  ا هللاي م و هفي حمهصوال لرع   هللاري صشه

 .حمغو   لهق   سرط شات حم عقامي  1ل 

 

 :مةةةةثةةةةال تةةةةوضةةةةةةةةيةةةةحةةةةى

  و  ح  ممموللممق ىلبه  حىو 

RRR 11. 5   ممق بممقمشمممماممت) 

ل ولو  لسممرج    ي  ق فع فوح  

 X0,Y0,Z0)حألل   frameح  

حمممثمممقمممم   frameحممممع ح   (

(X2,Y2,Z2  

ل  ق  وى فق  حم عق س    رلي 

 هللاع حمشممممات لما   ممممل ولمهق 

 .مهللاب سرط

 (11. 5) شكل
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 :مات ل هللاي    ل س  حمولبه  DH parametersالحم ول  حمبقمع له ح قرهللا 

                

 بر   ت ل هللاي لحمبع  س  هق  DHلحال   عه  ببهللاك حم رهللا فع  و هفي 

ال   ال ل و  ɵبو و  وح حممحللي   هللاهق 0مهللاه هللاي  parameters سصظ ح  قرهللا ح  

frame   لس ق حframe  حمخق  ببهللاك حمه هللاي لرع ب  رعي حمدق   غرو حممحلليɵ 

 .   و هفق   قمبقمع 3لرا ح فع ب ري حمه س  صبع  دوت  هللاع , لو ق  بدوك 

 سبوا  حال   هىال حم و هفي حموئرسري لاول  حم بغروح  ل  هو بقمبعه  فرهق 

 .صوه مات ل هللاي  هللاع 

 

 T0مهللاه هللاي حأللمع  دوت  هللاع حم و هفي  parameters لو حمبعهلض ب رهللا ح  .
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 :  𝑇0   لبقم ثت مهللاه هللاي حمثق ري  هاو حم و هفي

 

               

 :لبقم ول ي ذح هق  دوت  هللاع  و هفي حمه هللاي حمثقمثي لحمبع  وب هق ب ق ق هللاهق

 

                     

 

 و هفق   ت  لهق لع و     سقي  ت ل هللاي ب ق ق هللاهق لملدوت  هللاع  3موللق حآل  

 inverseلح   forwardلحمبع  لسبخو هق فع صسقد ح   Tحم و هفي حألو 

Kinematics    مهللاولبه. 

 :رع صق ت  ود حمثسث  و هفق   Tحم و هفي 
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ق صسممقد حصمموحةرق  ل مم  حم عقامممي حمبقمرممي ل اللمم

قق مممموال  frame لسممممهبيً حمممممع  V   ممممي  ممممق 

ب عهللاه رمممي قمممرهللا حمملحلمممق  (x2,y2,z2)حمولبمممه 

ɵ  لحصممموحةرق  حمل  مممي بقملسممم ي الخمممو ل مممهللاي

(xo,yo,zo)  قمبممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممقمع : 

                                          

 

حمع  م ؤةواللبقمعا  ل اللق حل قا قرهللا حمملحلق حمسس ي  لو  ت ل هللاي مبوت حملهقلي ح

 .   ي  عرلي    طولق     حم عقامي

لحم ى لبرح  Rokisimلهاو بوح    دق قال مدو ي حمولبه ق  حمومملق ري  ثت بو ق   

للدبهى  هللاع ( (6DOF اىاق  صولي 6مك   دق قال حمولبه ق  حموممملق ري ذح  ح  

لو    ح هحع ح   عو هق حم في حمع ح هحع حمولبه ق  End effectors اب ي ب  بقال ممممق

 .ل رورق FANUCل  KUKAلشو ي  ABBحم خبهللا ي حمبع  لب هق شو ق   ثت 

 

 : ىحبط  د رت حم و ق   

http://rokisim.software.informer.com/download 

 هنا نكون قد انتهينا من هذ  المادة العلمية المبسطة.والي 

   

 

 

 

http://rokisim.software.informer.com/download
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 تواصل معنا
zsIZ79PedHtszsrj3bnkwhttps://www.youtube.com/channel/UCu 

https://www.facebook.com/AlAZharEXhibition 

 

  https://www.instagram.com/alazhar.exhibition/ 

https://twitter.com/AZhar_EXhibtion 
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