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Abstract  
      This paper considers a proposed algorithm for computation of the inverse 

kinematics(IK) model of the human arm. This algorithm introduces a new IK method 
suitable for reaching tasks performed by autonomous and interactive virtual humans. 
The basic problem is to pose the character in such a way that arm hand reaches the 
target ( position and orientation ) in space. The algorithm is composed of two phases. 
The first phase is the limitation of real task which concerning the human arm 
movement and the second phase presents the analytical solution for inverse kinematics 
problem (IKP) by trigonometric relations and algebraic solution according to 
limitation of joints. This algorithm is simulated by using  MATLAB Ver. R2008a, and 
satisfied results are obtained, that explains the ability of the proposed algorithm to 
solve the inverse kinematics problem for real human arm. 

  
 الحل التحليلي لموديل األطراف البشرية االفتراضية 

  )الحركة العكسية للذراع البشري( 
  

   الخالصة
يعرض البحث خوارزمية مقترحة لحساب الحركة العكسية لموديـل الـذراع البشـري، تقـدم       

  .ع البشري الحقيقيالخوارزمية طريقة جديدة مناسبة لألداء وتمثيل حركات الذرا
المعضلة األساسية في حساب الحركة للذراع البشري تتمثل في وصول اليد البشرية إلى موقع واتجاه 

الخوارزمية المقترحة  تتكون من طورين ، األول يـتلخص فـي معرفـة المحـددات     . نقطة الهدف
الحركـة العكسـية    الطبيعية لحركات الذراع البشري والطور الثاني يقدم الحل التحليلـي لمعضـلة  

  .باستخدام العالقات المثلثية والمعادالت الجبرية لمفاصل الذراع البشري
وتم الحصول على نتائج مرضـية توضـح    2009تم تمثيل هذه الخوارزمية باستخدام الماتالب لعام 

يـة  أمكانية حل مشكلة الحركة العكسية للذراع البشري باستخدام الحل التحليلي وفق المحددات الطبيع
  .للذراع البشري
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