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1
)1رقم التجربة (

Crank Mechanism)–(Sliderآلیة المرفق والمنزلق:اسم التجربة

:مقدمة

نظریة المكائن تنقسم إلى جزئیین مھمین األول ھو ما یعرف بالكاینماتیك والثاني 

التعجیل) بدون أن ،السرعة،حیث یھتم األول بدراسة الحركة،(اإلزاحة،الداینامك

یأخذ بنظر االعتبار مسببات ھذه الحركة، أما الثاني فیھتم بدراسة الحركة، ومسبباتھا 

كالقوة، والعزم وغیرھا. في ھذه التجربة سوف یتم دراسة سلوك حركة آلیة المرفق 

على شكل حركة والمنزلق من ناحیة الجزء األول فقط. تكون الحركة في ھذه اآللیة

انتقالیة (ذراع التوصیل) وترددیة (المنزلق)، تستخدم -المرفق) ودورانیةدورانیة (

ھذه اآللیة في محركات االحتراق الداخلي (حیث تنشأ الحركة بسبب ضغط الغازات 

عند رأس المكبس وعن طریق ذراع التوصیل تنتقل الحركة إلى المرفق)، تتعرض 

ت منھا االجھادات المیكانیكیة ھذه اآللیة فعلیا إلى مجموعة من األحمال واالجھادا

والحراریة وكذلك قوى القصور الذاتي وقوى االحتكاك بین األسطح المتحركة.

:مواصفات الجھاز

یتكون الجھاز بصورة رئیسیة من:

360قاعدة خشبیة تحوي على مسندین, یحتوي األول على قرص دائري مقسم إلى 

rدرجة یمثل المرفق بطول ( = 8.5 cm المسند الثاني فیحوي على الجزء ), أما

المنزلق، سكة لتحدید حركة المنزلق مثبت علیھا مسطرة مدرجة لقیاس حركة 

lالمنزلق الترددیة, ذراع التوصیل بطول ( = 20 cm یربط المنزلق من جھة (

).1والمرفق من الجھة األخرى وكما موضح بالشكل (
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الغایة من التجربة:

) واإلزاحة الزاویة Pxإیجاد العالقة بین اإلزاحة الخطیة التي یقطعھا المنزلق (
.(-x)للمرفق 

حساب سرعة وتعجیل المنزلق نظریا.
المنزلق وتعجیلھ ومقارنة النتائج مع رسم مخطط السرعة والتعجیل وإیجاد سرعة 

).2الفقرة (
حساب السرعة الزاویة والتعجیل الزاوي لذراع التوصیل نظریا وعلمیا.

رسم مسار نقطة وھمیة تقع على بعد محدد من ذراع التوصیل.
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1
)2رقم التجربة (

bar Mechanism-Fourآلیة األذرع األربعة :اسم التجربة

:الغایة

التعرف على آلیة األذرع األربعة..1

التعرف على اھم التطبیقات آللیة األذرع االربعة..2

رسم منحنیات الحركة لھذه اآللیة:.3

واالزاحة الزاویة .–منحني الوقت .أ

والسرعة الزاویة.–منحني الوقت .ب

والتعجیل الزاوي.–منحني الوقت .ت

:المقدمة

, تمت دراسة (Slider-Crank Mechanism)في تجربة المرفق والمنزلق 

السرعة والتعجیل لمجموعة من النقاط على االلیة وبصورة آنیة (اي لطور واحد فقط 

Relative velocity and)) وذلك باستخدام طریقة السرعة والتعجیل النسبي 

Acceleration Method) ان الفائدة من طریقة السرعة والتعجیل النسبي ھو,

الحصول على نتائج جیدة واكثر دقة وكذلك ان السرعة والتعجیل لكل نقطة تكون 

متوفرة ومعروفة ولكن في نفس الوقت تتطلب عمل ووقت كبیرین لرسم مخطط 

جود مركبة السرعة والتعجیل ولمجموعة من االطوار وخصوصا في حالة و

. ھذا من ناحیة ومن ناحیة اخرى (Coriolis Acceleration)كوریولس للتعجیل 

عدم امكانیة معرفة منطقة السرعة العظمى والدنیا وایضا عدم معرفة منطقة التعجیل 

االعظم واالدنى ولھذا السبب ال یمكن تحدید منطقة االطوار الحرجة التي تمر بھا 

اعاله , سوف یتم دراسة خصائص الحركة آللیة االلیة وألجل تجاوز االسباب

بطریقة منحنیات الحركة التي تمكننا (Four-Bar Mechanism)االذرع االربعة 

من معرفة ودراسة جمیع االطوار التي تمر بھا ھذه االلیة.
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:وصف عام آللیة االذرع األربعة

لھا السیطرة والتحكم تعتبر ھذه االلیة من اھم األلیات التي یتم من خال

بحركة المكائن وذلك لبساطتھا . 

بصورة عامة ,تتكون اآللیة من أربعة اذرع صلدة مختلفة االطوال تربط مع بعضھا 

البعض عن طریق روابط مفصلیة لتُكون شكالً رباعیاً فیھ ثالثة اذرع متحركة وآخر 

الى تذبذبیة. ثابت. تعمل ھذه االلیة على تحویل او نقل الحركة الدورانیة 

وھو ذو طول ثابت (Crank)بالمرفقیسمى الذراع الذي یتحرك حركة دورانیة 

ذراع وتربط معھ منقلة دائریة لقیاس الزوایا. اما الذراع المقابل للذراع الثابت فیسمى 

وھو ذات طول قابل للتغیر او التعدیل الحتواء احد (Coupler)الربطاو التوصیل

اطرافھ على مجموعة متقاربة من الثقوب. اما الذراع المقابل لذراع المرفق فیسمى 

تربط ویتحرك حركة تذبذبیة وFollowerالتابعاو )(Rocker linkبالذراع الھزاز

د صممت ھذه اآللیة معھ منقلة جزئیة لقیاس االزاحة الزاویة التي یتحرك بھا. لق

بحیث یمكنك من تعدیل طول ذراعھا الثابت وذلك بتحریك مركز دوران المرفق الى 

جھة الیمین او الیسار. تثبت اآللیة على قاعدة خشبیة  مستطیلة الشكل. الحظ الشكل 

)1 .(

)1شكل (
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:Motion Curvesمنحنیات الحركة 

وھي عبارة عن ثالثة منحنیات منفصلة: 

Time)واالزاحة الزاویة –منحني الوقت .1 –Displacement curve) ویعرف

.(Displacement diagram)بمنحني االزاحة 

Time)والسرعة الزاویة –منحني الوقت .2 –Velocity curve).

Time)(والتعجیل الزاویة –منحني الوقت .3 –Acceleration curve.

ان الوقت في كل منحني یمثل الوقت الالزم إلنجاز دورة كاملة من قبل المرفق او 

(Driver link)) 2. الحظ الشكل.(

ستنتاجات التالیة:) یمكن وضع اال2من خالل مالحظة الشكل (

تتناسب سرعة النقطة طردیاً مع میل منحني االزاحة عند تلك النقطة..1

یتناسب تعجیل نقطة ما عكسیاً مع نصف قطر تقوس منحني االزاحة عند تلك .2

النقطة.
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)Flywheelالحذافة (:اسم التجربة

:المقدمة

ة

السرعة تعمل الحذافة على تجھیز الطاقة.

)output voltage(ة

)punch press( 1، شكل  .

:مواصفات الجھاز

22R =250یتكون الجھاز(شكل  mm (

w = 30 mm2r = 25

mm

Stop watch (

ألداء ھذه التجربة.

1شكل 

القرص الفوالذي

المؤشر

الخطاف

سلك النایلون

العمود

2شكل 
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)1(:

التعجیل

)3(شكل

:2التجربة 

1.

الدوران.

التجربة.دراسة كیفیة تحول الطاقة خالل .2
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)Belt Friction-Rope:احتكاك السیر الحبلي (: اسم التجربة

المقدمة:

المقطع الدائري):ھنالك بعض الفوائد من استخدام األنطقة او السیور الحبلیة (ذات 

1.Crossed belts

Lap or contact angle

Driven

shaft.(

2.V

مختلفة.

الھدف من التجربة: 

ھنالك ثالثة اھداف رئیسیة من اجراء ھذه التجربة:

1.)Flat rimmed

pulley وبزاویة التفاف (180.

االحتكاكتحدید معامل .2

مختلفة.وبزاویةVشكل 

2α) وزاویة األخدود ((االلتفافدراسة تأثیر زاویة .3

.الحبلي

مكونات الجھاز:

):1شكل (،یتكون الجھاز من األجزاء التالیة
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ةتالبكرة الثاب

بكرة الشد 
المتحركة

القاعدة الفوالذیة

السیر الحبلي

خطاف لتعلیق 
األوزان

)1شكل (

1.1.5

.الثابتةالمتحركة والبكرة 

اربعة بكرات فوالذیة بحافات مختلفة وكما یلي:.2

) بكرة مسطحةFlat rimmed pulley.(

 بكرة مخددة على شكلV بزاویة120.

 بكرة مخددة على شكلV بزاویة90.

 بكرة مخددة على شكلV بزاویة60.

.األوزانخطافان لتعلیق .3

).N to 20 N 0.1مجموعة اوزان مختلفة (.4
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)Balancing of rotating masses(موازنة الكتل الدوارة:اسم التجربة

:المقدمة.1

الموازنة غیر كافیة فان التصمیم سوف یتعرض للنواحي التالیة:

.أ

فشل األجزاء أو المنشآت.

.ب

وخصوصاً في اآلالت المصنوعة لراحة اإلنسان. 

ج. قد تؤدي القوى الغیر متزنة إلى انحرافات تخل بدقة اآللة.

الھدف من التجربة:.2

.أ

عدم الموازنة.

تدور حول محور واحد.

النظریة:.3

:Static Balancingكن)االتزان األستاتیكي (السا3.1

)1a1M

.إھمال االحتكاك)
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:Dynamic Balancingاالتزان الدینامیكي (الحركي)3.2

1b1M2M

C وD
21r1M =1F2و2r2M =2F

2F*L1Fو1Fمتساویة ومتوازنة. ولكن كل من 

AR وBRAوB

وازنة لیس فقط القوى بل العزم أیضا.عند موازنة نظام دوار یجب علینا م

Static balanceشرط التوازن الساكن 
M*r = 0

Dynamic balanceشرط التوازن الحركي
M*r*L= 0

)1شكل (

M1 M1

r

(a)

(b)
L

CD
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الجھاز المستخدم:.4

2یوضح شكل (

)2, M3, M4, M1M(

(Steel balls).الصغیرة

موتور

الحامل الرئیسي

قاعدة

عمود فوالذي
قرص مدرج

سیر مطاطي

مسطرة مدرجة

كتلة توازن

صندوق

)2شكل (
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)Gyroscopicالجیروسكوب (:اسم التجربة

مقدمة:

الجیروسكوب ھو جھاز یستخدم كأداة استرشاد في السفن والطائرات وبواسطتھ یمكن 

االحتفاظ بالمسار الصحیح دون التأثر بأي تأثیرات خارجیة.

الغرض من التجربة:

.Gyroscopic effectدراسة التأثیر الجیروسكوبي .1
.Gyroscopic Torqueحساب العزم الجیروسكوبي .2

الجھاز المستخدم:

Gyro)) نجد أن الجھاز المستخدم یتكون من قرص دوار 1بالنظر الى الشكل (

wheel) مثبت بموتور كھربائي صغیر متغیر السرعات والقرص والموتور مثبتان

ران القرص یمكن ادارتھ حول المحور العمودي لمحور دو(Carrier)داخل حامل 

بواسطة موتور آخر ایضاً متغیر السرعات موصل الى صندوق تروس صغیر 

لخفض السرعة.

یوجد مع الجھاز وحدة السیطرة للتحكم في سرعات الموتورین ومقیاس سرعة 

دوران القرص وكذلك مصباح وعداد لقراءة  سرعة دوران الحامل. الحظ الشكل 

)2.(

.(Stop watch)یجب توفر مع الجھاز ساعة توقیت 
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مقرنة

كتلة االتزان

دوارقرص موتور ادارة القرص

الحامل

المحور العمودي

كتلة العزم
مؤشر االتزان

موتور ادارة الحامل

قاعدة

صندوق التروس

)1الشكل (

On
Off

cw

ccw
Gyro

cw

ccw

مغیر سرعة القرص
S

مغیر سرعة الحامل
P

Prec
.

)RPM(S
مصباح ومیض

عداد

مفتاح المصباح 

مفتاح العداد 

المسقط الرأسي  لوحدة السیطرة)ب(المسقط االمامي لوحدة السیطرة)أ(
)2الشكل (
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)Gear TrainsicEpicyclسلسلة المسننات الكوكبیة (:التجربةاسم 

)1شكل رقم (

:الغایة من التجربة

ان الھدف الرئیسي من دراسة ھذه التجربة ھو:

حساب نسبة نقل السرعة للسلسلة الكوكبیة نظریا وعملیا..1
للسلسلة الكوكبیة.الحصول على نسبة العزوم المدورة الداخلة والخارجیة .2
حساب كفاءة السلسلة الكوكبیة..3

:االدوات المستخدمة

).G.Cussonsجھاز سلسلة كوكبیة (ذات مرحلتین) من نوع (.1
مجموعة من االوزان..2
.2خطاف أثقال عدد .3
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:النظریة

) ، تتألف من :1ان ابسط سلسلة تروس كوكبیة ، شكل (

.)S(،)Sun gear(الدوالب الشمسي .1

. )A(،)Annulus(الطوق المسنن من الداخل .2

، الذي یدور بحریة على )Planet gear((p)الدوالب أو المسنن الكوكبي.3

والذي یمتلك حریة الدوران حول )Arm(L)(المسمار المثبت على الذراع 

محور الدوالب الشمسي.

.(S)والدوالب الشمسي )(Aیتعشق بین الطوق (p)والب الكوكبيدان ال

) :2في الشكل (

)2شكل رقم (

(S)
)(A

(P)

(L)
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نفرض ان :

iC.تمثل عزم الدوران المسلط على العمود الداخل ، العزم الداخل =

oC.تمثل عزم الدوران المسلط على العمود الخارج ، العزم الخارج =

iƟ.االزاحة الزاویة للعمود الداخل =

oƟ للعمود الخارج .= االزاحة الزاویة

e نسبة نقل السرعة الزاویة =
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الخصائص األساسیة لمنظم السرعة  بورتر وبرویل:اسم التجربة

Basic Characteristics of Porter and Proell Governors

:المقدمة

عالیة جداً أو واطئة جداً وذلك عن طریق التحكم بكمیة الوقود المجھزة للمحرك.

سیارتھ.

منظمات السرعة أنواع فمنھا میكانیكیة وكھربائیة ومنھا من یعمل بالھواء المضغوط.

ر الذاتي.األنواع المیكانیكیة منھا تعمل أما بقوة الطرد المركزي أو بالقصو

تنقسم منظمات الطرد المركزي إلى:

1.)Dead Weight Governor :(

)Watt (وبورتر)Porter (و برویل)Proell ,(الحظ شكل)1.(

2.)Spring Governor :(

).2(الحظ شكل), Hartnell(بمنظمات ھارتنیل

،3(،A (

) B ()C(تدوران حول المحور
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)Sleeve (D)E (

بكمیة الوقود الداخلة إلى المحرك.

مكونات الجھاز:

یتكون من:TM127الجھاز 



) متغیر السرعة.12V D.Cنطاق ُیَوصل إلى موتور كھربائي (

(a) Watt (b) Porter (c) Proell

)1شكل(

)2شكل(
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)3شكل (

.غطاء شفاف نصف كروي لألمان



األوزان.

 مجھز قدرة ومسیطر للسرعة الدورانیةE67.

(مقیاس السرعة الدورانیة) تاكومیترE64 MKII.

النظریة:

)Watt Governor(واط:منظم .1

4mشكل (

) معاً.Link) والرابط (Arm) والذراع (Sleeve(األسطوانةبكثیر من كتلة 
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:0oM=یساوي صفراً Oمجموع العزم حول بأخذ

1.4من العالقة (

)0

العالیة.

)Porter Governor(منظم بورتر:.2

m) اكبر من كتلة الكرات (Mكتلة (

). 5مدى أعلى من مدى عمل المنظم واط,  الحظ شكل (

:0oM=یساوي صفراً Oبأخذ مجموع العزم حول 

في حالة كون المحور یدور بسرعة ثابتة:

2.5نالحظ أن العالقة بین القوسین في المعادلة (

)h(1.3) و (2.5(

منھا في واط.

)Proell Governor: (منظم برویل.3

):6الحظ  شكل (
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:0oM=یساوي صفراً Oبأخذ مجموع العزم حول 

2.5yh) و (3.4

منظم برویل اقل منھا في بورتر.

)5شكل ()6شكل (

)4شكل (



وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

الجامعة التكنولوجیة

یكیةكانیهندسة المالقسم 
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(Whirling of Shafts)تدویم األعمدة:اسم التجربة

المقدمة:

عند سرع معینة لوحظ أن العمود الدوار یُظھر اھتزازات جانبیة شدیدة. السرعة 

Critical)الزاویة التي تحدث فیھا ھذه الظاھرة في العمود تسمى السرعة الحرجة 

Speed)  أو سرعة التدویم الحرجة(Critical Whirling Speed) عند السرعة .

الحرجة تصبح انحرافات العمود شدیدة جداً وربما تسبب تشوه دائمي أو تسبب تلف 

الھیكل. إن التشوھات الكبیرة للعمود التي تحدث عند السرعة الحرجة تسبب أیضا رد 

وھذا بدوره قد یسبب في (Bearing Supports)فعل عالي جداً في مساند المحامل 

حمل نفسھ أو في تضرر ھیكلھ. ھذه الظاھرة تحدث حتى عندما یكون العمود فشل الم

على ماكینة ما أن تعمل ألي فترة زمنیة عند سرعة ال یجبدقیق الموازنة. إذن 

قریبة من السرعة الحرجة.

1

العمود.  

التجربة: اجراءمنالغرض

التدویم لعمود غیر محّمل (عدم وجود اثقال) ، بنھایتین ثابتتین.تحقیق سرعة.1

تحقیق سرعة التدویم لعمود غیر محّمل، مع نھایة ثابتة وأخرى حرة..2

تحقیق سرعة التدویم لعمود غیر محّمل، بنھایتین حرتین..3

تحقیق سرعة التدویم لعمود محّمل..4

خالل التدویم.(Phase Change)تحقیق تغیر الطور.5

ظریة:الن
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2M

G

C'OOD

.Aینحرف بمسافة Cعندھا مركز القرص 

(A+)راسماً دائرة نصف قطرھا Dیدور حول نقطة Gمركز ثقل القرص 

الناتج یساوي:(Centrifugal Reaction)الفعل المركزي 

2)*M*(A+

)1شكل (

)2شكل (

.()ألي سرعة دورانیة 



كیة
المیكانیكیةھندسة القسم بر نظریة المكائن               مخت

3
)9رقم التجربة (

(Dunkerley)

ھي جساءة العامود (مقاومة العامود للثني).k، حیث kAوالتي تساوي Dالنقطة 
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