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 ملخص البحث :

تعد آليات الحركة هي الطريقة التي من خاللها يتم تحقيق الوظائف الحركية المطلوبة من النظم سابقة التجهيز , والتي البدد 

وان يكون المصمم على دراية باالحتياجات الحركية األساسية لتحقيق الوظائف الحركية المطلوبدة   ومدن  دم البدد أن ي خد  

ليدة التصدميم  والتدي يكدون لهدا تد  ير كبيدر علدى فدكع ووظيودة وأدا  وننفدائية الدنظم في االعتبار الحركة الجيدد  خدالع عم

ت لتدا ر ايجابيدا علدى اسدتخدام النظدام وجودتدد بمدا يويدد المسدتخدم ويحقدق رادا  التدام  سابقة التجهيز   والتدي تتادافر سدويا

ة المتحركدة سدابقة التجهيدز علدى ندراش ننفدائية وراحتد عند االستخدام , بينما تعتمد عملية التصميم اإلنفائي للدنظم المعدنيد

آلية الحركة والتي يمكن ان تتم من خالع الوهم الجيد لمبادئ نظرية اآلالت وموداهيم علدم الحركدة مدل اإللمدام الجيدد بقواعدد 

 التحليع اإلنفائي للنظم المتحركة , وك لش أساليب التطبيق الجيد والمرن له   اآلليات. 

من الحاجة نلى استنباط متطلبات التحليدع اإلنفدائي الالزمدة لتوظيدف الحركدة  فدي تصدميم  كلة البحثوعلى ذلك تنبثق مش

النظم المعدنية سابقة التجهيز والتي تسهع عملية التحليع اإلنفدائي الحركدي والتوظيدف الميكدانيكي آلليدات نقدع الحركدة فدي 

 تصميم النظم المعدنية سابقة التجهيز .

استنباط متطلبات التحليع اإلنفائي لتوظيف آليات الحركة في تصميم النظم المعدنية سابقة التجهيز  وٌهدف هذا البحث إلى

 في مجاع الت  يث واإلنفا  المعدني.

عملية التحليع اإلنفائي للنظم المتحركة سابقة التجهيز عملية  ات حساسية عالية الرتباطها بكوا   أن  وتوصل البحث إلى

هيار  تحت العوامع المختلوة , ل لش فإنها تحتاج لمهارات خاصة وقدرات غير تقليدية لحساب األحماع أدا  النظام وعدم ان

ونتائجها بدون أخطا  , ومن  م تتجد الكيانات المتخصصة نحو استخدام برامج الحاسب اآللي في عملية التحليع اإلنفائي 

 دنية أو منتجات صغير  كاأل اث .  للنظم المتحركة سابقة التجهيز سوا  كانت هياكع ننفائية مع
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