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 اؼ مؤيج دمحم أميؽ الج

                                         20/1/2019 



 اًُك الرَاضٍ                                            هؤَذ دمحم أهُيهذخل الً الباَىهُك
 

5 
 

السقجمة

ف الحسج هلل نحسجه وندتعيشو وندتغفخه ونعػذ باهلل مغ شخور أنفدشا ومغ سيئات ا
أعسالشا مغ ييجه هللا فال مزل لو ومغ يزمل فال ىادؼ لو وأشيج أف ال إلو إال هللا 

 ى هللا عميو وآلو وسمع( اما بعج.)صملووحجه ال شخيظ لو وأشيج أف دمحما عبجه ورسػ 

اصبحت الثػرة العمسية والتكشػلػجية في جسيع مجاالت الحياة سسة مغ سسات 
العرخ الحجيث , وقج اصبح لداما عميشا إتباع االسمػب العمسي كأساس لسديج مغ 
الخقي والتقجـ حتى يسكششا مدايخة ركب الحزارة في مختمف فخوع العمع والسعخفة وتمعب 
التخبية البجنية والخياضية دورا ىاما في حياة الذعػب بػصفيا إحجػ مجاالت التخبية 
العامة , حتى اصبح ارتفاع مدتػػ التخبية البجنية والخياضية في اؼ بمج مغ بمجاف 
العالع أحج السؤشخات التي تجؿ عمى مجػ تقجميا الحزارػ , ويعج التقجـ العمسي في 

غ مغ الجػانب التي يختكد عمييا التقجـ الخياضي السمسػس شخؽ التجريب واعجاد الالعبي
 حيث انو يعتبخ السحرمة الشيائية لالستفادة مغ كافة العمـػ اآلخخػ.

يعج البايػميكانيظ عمسا"حجيثا" في السجاؿ الخياضي ضيخ نتيجة الحاجة إلى 
تػلى دراسة حخكة الكائشات الحية مغ الشاحية السيكانيكية, وفي بجاية الدبعيشات 

السجمذ الجولي مرصمح البايػميكانيظ لػصف الحقل الجراسي الستعمق بالتحميل 
 . "السيكانيكي لألنطسة الحيػية

الحجخ األساس لتقجـ الالعبيغ في أدائيع الحخكي الفشي,  ىحا العمعيعتبخ حيث 
حيث انو العمع الحؼ ييتع بتحميل حخكات اإلنداف تحميال يعتسج عمى الػصف 

          كيشساتيكي( باإلضافة إلى التعخؼ عمى مدببات الحخكة الخياضيةالفيديائي)ال
 .) الكيشتيظ ( , بسا يكفل اقترادا وفعالية في الجيج
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يعتبخ ىحا الكتاب اسياما لمسكتبة العخبية وخاصة في السجاؿ التخبية الخياضية 
احثيغ والعامميغ في لكي يدتفاد مشو مغ قبل شالب الجراسة االولية والجراسات العميا والب

 مجاؿ التعميع والتجريب الخياضي .

 

 

 

 وهللا كلي التؾفيق ,,,,                               

 

 

      

 

 

 

 السجرس      

 مؤيج دمحم أميؽ الجاؼ     

                                                       24  /12   /2019 

 



 اًُك الرَاضٍ                                            هؤَذ دمحم أهُيهذخل الً الباَىهُك
 

7 
 

 كانيػالفرل االكؿ: ماىؾ البايؾمي
 البايؾميكانيػ :

تبشى السجتسع الجولي مرصمح البايػميكانيظ في وصف حقل الجراسة  1970في عاـ 
 الحؼ ييتع بالتحميل السيكانيكي لالنطسة البايمػجية.

البايػميكانيظ كعمع يدتمـد استخجاـ ادوات عمع السيكانيكا وىػ فخع مغ عمع الفيديا ويقـػ 
 غ حيث الجػانب الػضيفي او التذخيحية .بجراسة وتحميل تأثيخات القػػ م

وتعشي الحياة  Bioصل أغخيقي وىي مكػنػػة مغ كمستيػغ بيػ أاف كمسػػة بايػميكانيظ مغ 
فاف تخكيب الكمسة  ,و السيكانيظأو اآللة أوتعشي الػاسصة  Mechanicوكمسة ميكانيظ 

جية و ػاف مغ حخكات االنداف والحيفي يعشي اآللة الحيػية ,وىػ العمع الحؼ يبحث 
 نطخ قػانيغ السيكانيظ.

 تعخيف البايؾميكانيػ:
ىػ تصبيق القػانيغ السيكانيكية عمى االجداـ الحية وخاصة عمى الجياز الحخكي -1

 لجدع االنداف .
 دراسة كل مغ تخكيب و وضيفة االجيدة البايمػجية مغ خالؿ نطخيات السيكانيكا .-2
ة السيكانيكية والتأثيخ السيكانيكي مغ خالؿ ىي عمع دراسة القػانيغ العامة لمحخك -3

 إيجاد التكشيظ األمثل.
 . تفيع ودراسة حخكات اإلنداف وتحميميا تحمياًل عمسيا ػى-4
جداـ الحيػػة, ويعشي بالقػة أليبحث في تاثيخ القػػ الجاخمية والخارجية عمى ا عمع-5

لجاذبيػػة االرضيػػة وغيخىا مغ ا القػػػػ الخارجيػػػػة كامّ أالجاخميػػة االعراب والعزالت ,
 القػػ الصبيعيػػة التي تؤثخ عمى الكائشات الحيػػػة مغ حيػث الحخكة.
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 :البايؾميكانيػ الخياضي 
و العمع الحؼ نّ إدائػػيع الحخكي الفشػي حيث ألتقجـ الالعبيغ في  ييعتبخ الحجخ االساس

فزاًل يديائي)الكيشساتيظ( ييتػع بتحميل حخكات االنداف تحميال يعتسج عمػى الػصف الف
التعخؼ عمى مدببات الحخكة)الكشيتظ( الخياضية ,بسا يكفل اقترادا وفعالية في  عغ

 الجيج  .
 

 

 فخكع البايؾميكانيػ 
 Statics اكال: الدكؾف اك االستاتيػ

 .وىػ العمع الحؼ يبحث في حالة استقخار واتداف االجداـ  
 Dynamics  ثانيا : الستحخؾ اك الجيشاميػ

وىػ ذلظ العمع الحؼ يبحث في حخكة الجدع مغ حيث شبيعة القػػ السحخكة وغيخ 
في سخعتو واتجاىو ويقدع ىحا العمع الى قدسيغ ميسيغ  السػازنة والتي تدبب تغيخاً 

 -ىسا:
 الكيشساتيػ : – 1

دوف البحث في مدبباتيا وىػ  مجخداً  يذيخ ىحا العمع الى ىشجسة الحخكة ويرفيا وصفاً 
الزاحػة والسدافػة والدوايا والدخعػة والتعجيل إجداـ مغ جانب الدمغ و ألػة ايرف حخك

,ويجرس قدػػػػع الكيشساتيػظ الحخكػة خػالؿ انتقالتيا بذػكل مدتقيػع ويدسػى )الكيشساتيظ 
 و حػؿ محػر ثابت ويدسى )الكشيساتيظ الجائخؼ (.أالخصي( 

 الكيشيتػ : -2
جداـ مغ ألو يرف حخكة انّ إو تغيخ الحخكة و أشتج وىػ العمع الحؼ يجرس القػػ التي ت 

 مدتؿيساً  جانب الػزف والكتمة والدخع والقػة والذغل والصاقة وقج يكػف الكيشيتظ خصاً 
 ويدسى )الكيشيتظ الجائخؼ(. و دائخياً أويدسى )الكيشيتظ الخصي( 
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 مجاالت البحث في البايؾميكانيػ:

 :السجاؿ الخياضي -1

تساما بالغًا بجراسة الحخكات الخياضية, وزاد ىحا االىتساـ حيشسا اى البايػميكانيظييتع 

المقاءات الجولية. وحيشسا تحػؿ الرخاع إلى استعخاض لمسدتػػ  فياشتج الرخاع 

مجاؿ الخياضة, ونالحع أنو كمسا زاد  فيالعمسي الحؼ وصمت إليو الجوؿ الستشافدة 

لباحثػف نحػ دراسات أعسق لمحخكة الرخاع بيغ الجوؿ في السجاؿ الخياضي كمسا انجفع ا

الخياضية لتقشيغ جسيع العػامل التي تؤثخ عمى مدتػػ أداء الفخد, وتأثيخ القػػ 

السختمفة سػاء كانت ىحه القػػ الجاخمية أو الخارجية أو التأثيخ الستبادؿ بيغ القػػ 

 . دراسة الحخكة الخياضية فيالجاخمية والخارجية وتأثيخىسا 

 :السجاؿ الظبي-2

أخيخًا إلى السيجاف الصبى حيث ساىسا في تذخيز بعس حاالت  البايػميكانيظاتجو 

االنحخاؼ في القػاـ وتحجيج الحخكات الدػية لإلنداف وبالتالي معخفة نػاحى القرػر أو 

تحجيج السياـ الحخكية الػاجب تػافخىا عشج ترشيع األشخاؼ  فيكسا ساىسا  ,العجد

حخكات الخػاص والسداىسة في وضع بخامج لتأىيميع  الرشاعية التي تداعج في تحميل

 . عالجيع فيوالسذاركة 
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 : الرشاعة كاالنتاج-3

شيًا مع ضخوؼ واحتياجات العرخ الحجيث فقج دخل عمع الحخكة ميجاف الرشاعة اتس 

واإلنتاج حيث اىتسا بجراسة وتحميل الحخكات السيشية وشبيعة حخكة العامل ومجػ 

يل االلة, ومحاولة إيجاد أعمى تػافق بيغ حخكة العسل وأسمػب تػافقيا مع شخيقة تذغ

 . تذغيل األلة بيجؼ تحقيق أفزل مدتػػ لتذغيل األلة بأقل جيج مسکغ مغ العامل

 مجاؿ التظؾر الحخکی لالنداف : -4
بجراسة تصػر حخكة اإلنداف مشح الػالدة وحتى  عمع البايػميكانيظىحا السجاؿ يقػـ  فيو 

 اسة السسيدات الحخكية لكل مخحمة سشية يسخ بيا اإلنداف .الذيخػخة أؼ در 
 مجاؿ الحخكة في الفخاغ : -ق

الجاذبية   مسا ال شظ ؼيو أف عمساء الفخاغ حيغ قخروا إرساؿ إنداف إلى الفخاغ بعيجًا عغ
إنداؿ إنداف عمى سصح القسخ البج أنيع فكخوا وقامػا بجراسة  فياألرضية وعشجما فكخوا 

حيغ يشعجـ الػزف أو حيشسا يديخ عمى القسخ وتبمغ جاذبيتو ربع الجاذبية  حخكة اإلنداف
أؼ مكاف وتحجيج  فياألرضية ويداىع عمع الحخكة في دراسة وتحميل حخكة اإلنداف 

 أؼ مجاؿ آخخ. فيالفخاغ أو  فيالعػامل السؤثخة عمييا سػاء 
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 ي مجاالت استخجاـ البايؾميكانيػ السختبظة بالسجاؿ الخياض
 اكاًل : مجاؿ تحميل االداء الحخكي 

يعتبخ مجاؿ تحميل األداء الحخكي أحج السجاالت الخئيدية التي تعتسج عمى السيكانيكا 
الحيػية في ؾياس و تفديخ الشتائج والسعمػمات حػؿ األداء الحخكي سػاء لمخياضييغ أو 

داء و تجشب لألشخاص العادييغ لتحقيق العجيج مغ األىجاؼ مشيا تحديغ مدتػػ األ
اإلصابات و تحجيج عيػب و أخصاء األداء بالشدبة لمخياضييغ أو لمسداعجة في تقييع 
عسمية التأىيل لمسرابيغ أو التقييع الحخكة لسغ عشجىع بعس السذاكل الحخكية 

 .ومقارنتيا بالحجود الصبيعية لمحخكة بالشدبة لألصحاء
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 ياضية ثانيًا : مجاؿ ترسيؼ االدكات الخ 
زاد اإلىتساـ بترسيع األدوات الخياضية و مجػ مالئستيا برػرة مثالية لكل نػع مغ 
أنػاع الخياضة سػاء كانت أدوات يدتخجميا الالعبيغ مثل الكخات و أدوات ألعاب القػػ 

ية التي يختجييا الالعبيغ بل و ازداد األمخ حكالخمح و الدانة بل أيزا السالبذ و األح
يج مغ الذخكات العالسية بجعع الكثيخ مغ السذخوعات البحثية التي تخجـ بأف قامت العج

ىحا اليجؼ حتى تػاكب ىحا التقجـ اليائل في ىحا السجاؿ, بل و تعجؼ األمخ مخحمة 
دعع الباحثيغ و السؤسدات العمسية الستخررة إلى إنذاء السعامل الستخررة 

وىي مغ أشيخ  NIKE شخكةلتحقيق ىحه األىجاؼ ومغ أمثمة ىحه الذخكات إنذاء 
الذخكات في مجاؿ مالبذ و أححية الخياضييغ معسال إلجخاء بحػث التصػيخ و التقييع 

 لسشتجاتيا, 
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 ألعاب الكسبيؾتخ ( –ثالثًا : السجاؿ التخفييي ) سيشسا 
 تتقجـ و تتصػر وسائل التخؼيو و اإلستستاع أثشاء وقت الفخاغ كبؿية األشياء حػلشا و
أصبح ليا صشاعتيا السدتقمة مدتخجمة في تحقيق ذلظ تصػر العمـػ و األفخاد الحيغ 
مغ شأنيع تقجيع وسائل جاذبة لمسدتخجميغ و الجساىيخ ولعل مغ أشيخ ىحه الػسائل 

سػاء كانت بتقشية  D3ىي األفالـ الديشسائية و أصبح متجاوؿ ما يعخؼ بأفالـ اؿ 
و ىي األفالـ السجدسة و السرشػعة بإستخجاـ  اذػيقالترػيخ بالفيجيػ أو ما ىػ أكثخ ت

 Vicon Motionأجيدة مثل 
Capture System  ويعتبخ أكثخ األفالـ مغ حيث اإليخادات في تاريخ الديشسا

", وأيزا مغ أشيخ AVATARالعالسية أحج األفالـ التي استخجمت ىحه التقشية "
تجدج الجوريات العالسية و  وىي FIFAاأللعاب الجاذبة لمكبار والرغار ىي لعبة 

الالعبيغ و حياتيع برػرة ثالثية األبعاد كسا لػ كانت حؿيقة و يدتخجـ في صشاعة 
ىحه المعبة أيزأ العجيج مغ التقشيات السدتخجمة في مجاؿ السيكانيكا الحيػية والحخكة 

 برفة عامة.
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 رابعًا : مجاؿ صشاعة االجيدة التعؾيزية 
عة األجيدة التعػيزية مغ السجاالت اليامة و التي تتكامل العمـػ يعتبخ مجاؿ صشا

السختمفة مع بعزيا لتصػيخ وتحديغ صشاعة واستخجاـ ىحه األجيدة ليذ فقط لمعائج 
السادؼ الكبيخ ليحه الرشاعة بل أيزا لمعائج السعشػؼ الكبيخ لمسراب حيث يداعجه 

ة أقخب لمصبيعية. ويعتبخ عمع الجياز التعػيزي عمى مسارسة حياتو مخة أخخػ برػر 
السيكانيكا الحيػية أحج العمـػ التي تداىع بذكل كبيخ في تصػيخ ىحا السجاؿ مغ خالؿ 
وضع السعاييخ العمسية الجؾيقة لرشاعة الجياز و كحلظ تقييع ىحه األجيدة بحيث تؤدؼ 

سعاييخ الغخض مشيا بذكل أكثخ دقة مغ خالؿ السػاقف الحخكية بالجياز و مقارنتيا بال
الصبيعية و مغ ثع الػصػؿ بيا إلى أدؽ وأفزل إمكانيات مغ شأنيا مداعجة الذخز 

 السراب,
وتداعج ىحه األجيدة الخياضييغ عمى اإلستسخار في مسارسة رياضاتيع وليذ ذلظ 
فحدب بل أيزا الػصػؿ لسدتػػ البصػلة والسشافدة مغ خالؿ دورات األلعاب 

 الباراليسبية.
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 : البايؾميكانيػ دراسة أىسية

يػفخ الكفاية في  مسا الخياضية الفخدية والسيارات الحخكات إتقاف عمى الفخد تداعج -1
 . الحخكة

 والسيکانيکية في تجريب ولتييئ التذخيحية والقػانيغ السبادؽء تصبيق شخيق عغ ۔۲
 مدتػػ  إلى لمػصػؿ االستعجاد السصمػبة وحالة السػاصفات الحؼ يتػفخ ؼيو الخياضی
 .اإلنجاز

 عمسية أسذ عمى الحخكية السيارات بتعميع يقـػ الحؼ الجيج والسجرس السجرب تعج -٢
 . سميسة

 والتسخيشيات الخياضية والسيارات الحخكات تقػيع عمى القجرة والسجرس لمسجرب تػفخ -4
 األخصاء لترحيح مشيا االستفادة يسكغ عمسية بأسذ البجنية

 التخبية ميجاف كلفي  لمعسل أنفديع يعجوف  لسغ بالشدية ةضخوري السادة ىحه دراسة-5
 .الصبيعي والعالج الخياضية
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 اىجاؼ البايؾميكانيػ :

 تحديؽ األداء الفشي ) التكشيػ( :-1
 -ي يتخح اتجاىيغ :شلتحدديغ األداء الف البايػميكانيظاف تصبيق  

ترحيح أداء )عسل( أما أف يدتخجـ السجرب أو السجرس السعمػمات السيكانيكية ل
 الخياضي أوالصالب لكي يحدشػا تشفيح السيارة .

اكثخ تأثيخ ألداء  ( الكتذاؼ تكشيظ ججيجالبايػميكانيظواما عغ شخيق إجخاء البحػث )
 السيارات الخياضية.

 . تظؾيخ كاستحجاث أدكات ججيجة :٢
يع األححية ترسيع األجيدة واألدوات الخياضية, مثل ترسبأيزًا البايػميكانيظ  ساىع

كخة الخياضية الخاصة بالخياضات السختمفة, الجخؼ , العجو, السذي , الدکػاش , 
ج الترسيع عمی وضيفتيغ امتراص الرجمات , والتحكع , ش, وغيخىا حيث يدت الدمة

 ترسيسيا أوتصػيخىا. البايػميكانيظ في وغيخىا مغ األدوات التي ساىع
 تحديؽ التجريب:-3

الخياضة واألنذصة  فيتحديغ األداء  في انيكا الحيػية أف تداىعسؤاؿ آخخ  كيف لمسيك
 الخياضي ؟ ؟ وماذا عغ التجريب نيةالبج

كيؽية تعجيل أو تصػيخ التجريب ليشاسب تصػيخ  فييادة األولى خ إف لمسيكانيكا الحيػية ال
 بصخؽ عجيجة .لمبايػميكانيظ األداء. ويحجث ىحا التصبيق 
مى العيػب أو مسيدات التكشيظ السدتخجـ مغ قبل الخياضي إف تحميل األداء والػقػؼ ع

ية عمى تعييغ أو تحجيج نػع التجريب نيسكغ أف يداعج السجرب أو مجرس التخبية البج
نقز صفة  فيالحؼ يحتاجو ويتشاسب مع الخياضي لتحديغ أداءه, فقج يكػف العيب 

نقز  في, أو مجسػعات عزمية معيشة  فيالقػة لالعب أو صفة التحسل مثال أو 
 , أو أداء الالعب نفدو لمتكشيظ . ةسخعة الحخك
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 مؽ اإلصابة كعسميات التأىيل (أك الؾقايةع ). مش4
السجاؿ الخياضي ىػ  في البايػميكانيظيعتقج البعس إف اليجؼ الثاني مغ دراسة 

عسميات التأىيل بعجىا ولكششا نقػؿ انو  فيالػقاية مغ اإلصابة أو مشعيا ثع اإلسياـ 
 جب أف يكػف ىحا اليجؼ ىػ األوؿ وليذ الثاني .ي

السجرسيغ, وكحلمظ السسارسيغ  اوفالجارسة والتحميل تؤدؼ إلى تعسق فيع السجربيغ 
بتفريالت الحخكات وبالصخؽ واألساليب الرحيحة لتعميسيا وتأديتيا وكيؽية تصػيخىا, 

ببعس السدابقات  وبحلظ يسكغ تالشى األخصاء السؤدية لمعجيج مغ اإلصابات السختبصة
استحجاث تجرييات وقائية مغ  فيا باإلضافة إلى اإلسياـ حواألنذصة الخياضيو ى

اإلصابة بالشدبة لكل نػع مغ أنػاع األنذصة الحخكية. مثل التجرييات الػقائية أو 
السخفزة إلصابة الخكبة أو مفرل القجـ أو إصابة مفرل السخفق, كسا تداىع أيزًا 

 األوضاع التي تؤدؼ إلى وقػع اإلصابة.تحجيج األسباب و  في
سجنا باألساس لتعجيل أو تغييخ التكشيظ , ييسكغ أف  البايػميكانيظونقػؿ مخة أخخػ إف 

 .عسميات لتأىيل يدتخجـ األدوات , التجريبات , لتػقي أو مشع اإلصابة وكحلظ بعج 
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 اغخاض البايؾميكانيػ:
ة ىي الػسيمة الخئيدية الػحيجة لتحميل أغخاض يقػؿ دنذ كػؼ " أف التساريغ البجني

ميسة, إال إذا كانت قج بحثت مغ جسيع سمسارستيا مسارسة  -وال يسكغ  بجنيةالثقافة ال
يجاد التكشيظ الخياضي ال البايػميكانيظي أساسًا مغ عمع نالػجػه" ويتصمب التسخيغ البج

مى ذلظ تحجدت أغخاض درس التخبية الخياضية وع فيالتجريب أو  في وتعميسو سػاء
 :باالتي  البايػميكانيظ

يظ الخياضي السثالي ويعشى ذلظ )التحميل السيكانيكي البيػلػجي شالتك فيالبحث -1
 .(ليجؼ الحخكة الخياضية القائع بأمثل أسمػبا

يظ السثالي أللػاف الخياضات الستعجدة وجعميا شتعسيع السعمػمات السكتدبة عغ التك -2
 .قػؽ م, وخاصة ما يترل مشيا باالستخجاـ السشاسب ل يكانيظلمبايػم أسدا عامة

( لتداعج السجرس ضيةإيجاد شخؽ سيمة لبحث الحخكة الخياضية )االختبارات الخيا-3
 .ضيةوالسجرب ال تحجيج األخصاء واكتذافيا مػضػعيًا أثشاء الحخكة الخيا

الخياضية عغ  تقييع التساريغ البجيشة عمى أساس مجػ تحؿيقيا ألغخاض التخبية-4
حميل بعس التساريغ الخاصة التي يسكغ بػاسصتيا أف تدداد و تشسػ عشاصخ تشخيق 

 فيرد الفعل  والتي تداعج  عةوسخ د والقف ةمثل القػة والدخع ةوالخاص ةالعام ةالمياق
 .ةيػلػجياتعميع التكشيظ الخياضي وذلمظ مغ الشاحيتيغ السيكانيكية والب

السجارس  فيػلػجي لمتساريغ البجنية الخاصة بأنػاع الخياضة التحميل السيكانيكي البي-5
 إيجاد التساريغ السشاسية لتعميع التكشيظ . فياالبتجائية ييجؼ 
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 انؾاع البايؾميكانيػ :
 :العامة البايؾميكانيػأكاًل : 

والقػانيغ واألسذ السيكانيكية والتذخيحية وشخؽ تصبيقيا عمى  ءيجرس ىحا الشػع السبادػ
ية السختمفة. فالسجرب أو السجرس أو الخياضي ضلعاب والتساريغ والفعاليات الخيااأل

الحؼ يستمظ خمؽية عامة عغ شبيعة القػانيغ السيكانيكية, وأثخىا عمى حخكة الجدع 
األلعاب الخياضية.  فييظ السثالي شالبذخؼ يكػف أكثخ قجرة عمى تحريل وتصػيخ التك

الػسط  في يغلتذخيحية وميكانيكيتيا تسكغ العاممكسا أف السعخفة العامة باألسذ ا
ي والسفرمي الرحيح الحؼ يداعج عمى سيػلة زمالخياضي مغ معخفة الػضع الع

األداء الحخكي الستتالي, كسا أنيا تسكغ مغ تفيع نقاط القػة والزعف عشج الخياضي 
 العسل عمى معالجتيا. فيمسا يداعج 

 :ة: السيكانيكا الحيؾية التظبيقي ثانيا
 ةيغ التذخيحينوليذ بالزخورة تعسيع القػا ةمختمفة ومتذعب ضيةإف الفعاليات الخيا

السختمفة بذكل متداوؼ ؼبعس الفعاليات  ةعاليات الخياضيفوالسيكانيكية عمى جسيع ال
 فياستخجاميا  ف عغتختم ةزاوي في ةعزمي عةاو مجسػ  ةعزم مةھتدتػجب مدا

التخبية الخياضية أف  فيتػجب مغ السيتسيغ فعاليات أخخػ. لحلمظ فإف الزخورة تد
 يةعمی فعال فدمجةكل ما تعمسػه مغ عمـػ وقػانيغ خاصة بالتذخيح والفيدياء وال ػايصبق
والسيكانيكية التي ىي مغ الستصمبات  يةغ التذخيحنيالقػا فةمغ خالؿ معخ  وذلظ ۔معيشة

مجرب يخكد عمى الحقل الخياضي وكل  فيالزخورية لشجاح أؼ مجرب أو مجرس يعسل 
فعاليات معيشو أو الفعاليات األقخب لالختراص ويصبق كل السبادػ واألسذ 

 .التذخيحية والفيديائية 
 ثالثًا : السيكانيكا الحيؾية العالجية :

ىحا الشػع العمـػ التذخيحية والفيديائية كعالج لسذاكل جدسية خاصة. لحلظ  في تدتخجـ
ل عزمي وكيؽية معالجتيا االت التي سببيا خمالخياضية والحفسدألة فيع اإلصابات 

الـ آاب بالسجاؿ الخياضي. فعمى سبيل السثاؿ نجج أف اس فيضخورؼ بالشدبة لمعامميغ 
 السشصقة القصشية ىػ خمل التػازف العزمي أثشاء أداء العسل . فيالطيخ وخاصة 
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 الفرل الثاني : الحخكة

 الشدبية: الحخكة الحخكة ك

وضع الجدع بالشدبة لجدع آخخ نفتخضو ثابتا وىي  فيسدتسخ الحخكة ىي التغيخ ال
فالحخكة , عكذ الدكػف حيث يسكغ مذاىجة أو رؤية الجدع الستحخؾ بالعيغ السجخدة

زمغ معيغ,  في السكاف لقصع مدافة معيشة فيبػجو عاـ ىي انتقاؿ جدع أو دورانو 
مدافات مختمفة  ف لقصعالسكا فيوالحخكات الخياضية ىي انتقاؿ أو دوراف أجداء الجدع 

أزمشة مختمفة لتحقيق ىجؼ معيغ لمحخكة ويجب أف يكػف لمحخكة مدتػػ معيغ  في
 بسعشى أنيا تتقيج بصخيقة أداء خاصة .

والجػاب ىػ تخيل  سؤاؿ ميع, كيف باستصاعتشا تحجيج ما إف كاف جدع ما يتحخؾ؟
ع بكل دػؼ تدتصيف انظ واقف في احجػ الحجائق ومخ مغ امامظ شاب يخكس,

مثل االشجار  بجدع ثابت توتحخؾ عغ شخيق مقارني ىحا الذابسيػلة أف تدتشتج بأف 
 .”الشقاط السخجعية” وىحه تدسى

 
 
 
 
 
 
 
 
كغ ليذ مغ الزخورؼ أف تكػف جسيع الشقاط السخجعية ثابتة, فعمى سبيل ل

متخ في  40تخيل معي أنظ تدافخ في عخبة وأف ىحه العخبة تديخ بدخعة   السثاؿ,
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 لعخبةتحخؾ بجانب ات ػ خخ أ عخبةلثانية, وبعج لحطات وّجيَت رأسظ نحػ الشافحة وإذ با
متخ في الثانية في نفذ االتجاه أيًزا, وما ىي إال لحطات  70بدخعة  اي تدافخ بيلتا

حتى تجاوزتظ تمظ العخبة, فال بج في ىحه الحالة مغ أف تذعخ ولػ كأنظ تتحخؾ إلى 
ػ كانت العخبتاف تستمكاف نفذ الدخعة لذعخت وكأنظ ثابت الػراء وليذ إلى األماـ, ول

في مكانظ ال تتحخؾ, إنظ في ىحه الحالة استخجمت العخبة السجاورة كشقصة مخجعية 
حجدت بػاسصتيا إف كشت تتحخؾ أـ ال, وىشا تدتصيع التأمل بالشدبية الستزسشة في ىحا 

, فأنت في الحالة الثانية تتحخؾ ولكغ الدخعات ا لستداوية لمعخبتاف أوىستظ بأنظ السفيـػ
                                                                   .ثابت ال تتحخؾ

الدخعة ”ُتجعى سخعة األجداـ الستحخكة بالشدبة ألجداـ ثابتة أو متحخكة بػ
 ”                                        "الحخكة الشدبية”وُتجعى حخكتيا بػ , ”الشدبية

 
 
 
 
 
 
 

 كحلػ يسكؽ مالحغة الحخكة الشدبية مؽ خالؿ حخكة السائع ككسا يمي :
إف حخكة الجدع في السائع تتأثخ بدخعة الجدع نفدو وسخعة السائع بسعشى الػاقف في 
الساء غيخ الساشي ضجه وغيخ ألساشي مع جخيانو ..لحلظ فأف ندبة سخعة الجدع إلى 

. وتتأثخ بعامل قػة السائع فعشجما تكػف ضجه فإف سخعة  السائع تدسى الدخعة الشدبية
الجدع تسثل مجسػع سخعة الجدع مع سخعة السائع وأما إذا كانت الجدع باتجاه حخكة 

 . السائع فإف الدخعة الشدبية تسثل االختالؼ بدخعة الجدع والسائع
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مييا تطيخ الحخكة في السيارات الخياضية ويتع وصفيا بسرصمحات تذخيحية متفق ع
 وىي حخكات اساسية في جدع االنداف وادناه ىحه الحخكات:

 حخكات اساسية في جدؼ االنداف :
تقخيب العطسيغ السشفرميغ الى بعزيسا بحيث ترغخ الداوية  :  Flexion الثشي-1

تقخيب عطع العزج الى  ,بيشيسا , تقـػ العزمة العزجية بثشي الداعج عمى العزج
 عطع الداعج .

أبعاد العطسيغ السشفرميغ عغ بعزيسا بحث تكبخ الداوية   : Extension السج-2
 بيشيسا , وتقـػ العزمة ذات الخؤوس الثالثة بأبعاد الداعج عغ عطع العزج.

 

 

 

 

تقخيب اجداء الجدع باتجاه السحػر الذاقػلي لو, مثل تقخيب  :Adductionالتقخيب -3
 الصخؼ العمػؼ او الدفمي الى داخل الجدع.

 ابعاد اجداء الجدع باالتجاه البعيج عغ السحػر الذاقػلي. : Abduction اد االبع-4
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وىػ رفع اجداء الجدع الى االعمى ,مثل حخكة رفع حداـ  :  Elevation الخفع-5
 الكتف.

ىػ خفس اجداء الجدع الى االسفل,مثل خفس حداـ :  Depression الخفض -6
 الكتف.

 

 

 

 

 

 

لحخكة حػؿ السحػر الصػلى لمعطع ويكػف التجويخ الى تتع ا : Rotation التجكيخ-7
 الجاخل والى الخارج.
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ويقرج بو تجويخ اليج والداعج مغ مفرل السخفق الى الجاخل  : Pronation الكب-8
 حػؿ السحػر الصػلى لمداعج بحيث تػاجو باشغ اليج االرض.

ل السخفق الى ويقرج بو تجويخ اليج والداعج مغ مفر: Suspirationالبظح -9
 بحيث يػاجو ضيخ اليج االرض.حػؿ السحػر الصػلى لمداعج الخارج 

 

 

 

 

 

 

ويقرج بيا اف الجدء الستحخؾ يخسع اثشاء حخكتو دائخة  :gyration الجكراف -10
 وتذغل ىحه الحخكة مجسػعة حخكات الثشي ,التبعيج ,السج, التقخيب, الخفع , الخفس.
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 , لمخارج القجـ باشغ قمب فييا يتع حخكة ىي (: Evertonالقمب لمجاخل )-11
 . الخمف أو األماـ مغ مالحطتيا ويسكغ

 وىي القجـ بسفرل خاصة الحخكة وىحه (:Inversionالقمب العكدي لمخارج )-12
 . الجاخل مغ لبعزيسا القجميغ باششي بسػاجية تحجث ,حيث القمب حخكة عكذ

 

 

 

 

 

 

 اشكاؿ الحخكة :

لبايػميكانيظ بذكميغ ميسيغ ىسا السدار اليشجسي لمحخكة والسدار تػصف الحخكة في ا
 الدمشي وكسا يمي:

 :تجاه(دار اليشجسی )اال سالتقديؼ مؽ حيث ال-اكال

  الحخكات االنتقالية : –أ 
مكاف آلخخ, وتحجث عشجما  وىى الحخكات التى يشتقل فييا الجدع كػحجة كاممة مغ

السدافة بشفذ االتجاه وبشفذ الػقت,  نفذ يتحخؾ الجدع بحيث يقصع الجدع وأجداءه
 حيث تخسع نقاط الجدع خصػشا متػازية مع بعزيا البعس .

 ويسکغ تقديع الحخكة االنتقالية إلى نػعيغ:
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وىي حخكة الجدع مع بؿية أجداءه في خط  الحخكة االنتقالية السدتقيسة : – 1
 مدتؿيع كالتدحمق عمى الجميج أو االندالؽ عمى الساء .

 
 
 
 
 
 
 
 
وىي الحخكة التي تتع في خط مشحشى  الحخكة االنتقالية السشحشية )القؾسية(: – ٢

 في)أقػاس( أثشاء انتقاؿ الجدع كحخكات السقحوفات, وىي تختمف عغ الحخكة الجائخية 
أف الحخكة الجائخية يكػف محػر دورانيا داخل أو خارج الجدع, أما الحخكات السشحشية 

 دورانيا خارج الجدع .االنتقالية ؼيكػف محػر 
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  الحخکات الجائخية: -ب 
تخسع أؼ نقصة  وىحا الشػع مغ الحخكات وارد بكثخة في مجاؿ األنذصة الخياضية, وؼيو
أو خارج الجدع  مغ الجدع قػس أو دائخة حػؿ محػر دوراف قج يكػف داخل الجدع

 فيؼ واحج كسا وضع دائخ  فيحالة لػ كاف الجدع  فيويدسى محػر الجوراف ثابت 
 السخجحة عمى العقمة أو الستػازؼ .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

حالة أداء الحخكات التي تتصمب تحخيظ مختمف أجداء الجدع حػؿ محاور في أما 
وىسية فال تكػف أبعاد الجدع ثابتة مثل رمي الخمح والسصخقة. وقج تتع الحخكة حػؿ 

 رفع الخجل أو الحراع االعمى . في محػر داخمي لمجدع كسا
دوائخ  فيأقػاس أو  فيجدع اإلنداف حخكات  فيوتعتبخ مختمف حخكات السفاصل 

وفقًا لمحخكات التذخيحية التي يسكغ لمسفرل أف يؤدييا. والغالبية العطسى مغ الحخكات 
التي يؤدييا جدع اإلنداف تعتبخ حخكات دائخية ؼيسا عجا حخكة الجحع, حيث تعتبخ 

ؿ الشذاط الخياضي, فحخكة الحراع أماما حخكة مدتؿيسة مشحشية وخرػصا في مجا
السذي أو  فيأقػاس, وكحلظ حخكة مفرمي الفخحيغ  فيوخمفا تعتبخ حخكة دائخية أو 

 . مخجحة الخجل أماما وخمفا في
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 الحخكة العامة )السخكبة(: –ج
الجائخية والحخكة  ويسكغ أف تكػف الحخكة عامة بسعشى أف تزع بيغ خرائز الحخكة

الجدع حػؿ محػر بيشسا  تؿيسة حيث يسكغ أف تؤدؼ السيارة بحيث يديخاالنتقالية السد
 حخكات الغصذ فياتجاه معيغ حخكة انتقالية, وذلمظ كسا فييديخ السحػر نفدو 

 .والخقز عمى الجميج وحخكات الجخؼ والسذي والجراجات والدباحة
 
 
 
 
 
 
 

 الدمشي : دارسالتقديؼ مؽ حيث ال -ثانيا
 الحخكة السشتغسة :-أ

ويقصع فييا الجدع مدافات متداوية في ازمشة متداوية كسا في مخحمة الدخعة القرػػ 
 ـ , اؼ انو يتحخؾ بسعجؿ سخعة متداوية.100في عجو 
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 الحخكة غيخ السشتغسة : -ب
ويقصع فييا الجدع مدافات غيخ متداوية في ازمشة متداوية التغيخ في السدافة : - أ

مغ الثبات حيث تدداد سخعتو تجريجيا لحيغ  كسا في حخكة العجاء الحؼ يشصمق
 وصػلو الدخعة القرػػ , وفي ىحه الحالة تكػف سخعتو تدايجية .

 
 
 
 
 
 
 

التغيخ في الدمغ : وتعشي اف الجدع يقصع مدافات متداوية في ازمشة غيخ  –ب 
 متداوية 
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متداوية بازمشة التغيخ في السدافة والدمغ : وتعشي اف الجدع يقصع مدافات غيخ  -ج
 غيخمتداوية 

 
 
 
 
 
 
 

 كتشقدؼ الحخكات الغيخ مشتغسة الى :
 ) مػجبة او سالبة (  ثابتحخكة بتعجيل -1
 حخكة بتعجيل متغيخ ) مػجبة او سالبة (-2
 

 مدتؾيات كمحاكر الحخكة:
وكحلظ  تعتبخ السدتػيات والسحاور مغ األمػر السفيجة عشج وصف حخكو اإلنداف

الجدع  لسختمفة مشو. حيث أف السقرػد مغ عسمية التحجيج لسحاورحخكات األجداء ا
 ولمسدتػيات التي تتع فييا حخكتو سيػلة فيع الحخكة وكيؽية سيخىا وكحلمظ تدسيتيا .

 

 السدتؾيات التي تحجث فييا الحخكة:
السدتػػ مغ الشاحية اليشجسية ) ىػ السدتػػ الفخاغي السشتطع (, وقج اصصمح عمى أف 

 جة تمتقي عشج نقصة مخكد الثقل ة ا لجدع إلى ثالث مدتػيات فخاغية متعامتشقدع حخك
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وىحه السدتػيات أصمية )ألنيا تسخ بسخكد ثقل الجدع ( وتقدع الجدع إلى أنراؼ 
متداوية ومغ السيع أف يكػف مفيػـ لجيشا أف أؼ حخكة مغ الحخكات الجدع أو أجدائو 

 : تقاس بالشدبة ليحه السدتػيات الفخاغية وىي
 : frontal Plane السدتؾى االمامي -1

 يقدع الجدع إلى قدسيغ أحجىسا أمامي واألخخ خمفي.
 :    Sagittal Plane(الجانبيالديسي) السدتؾى -2
 يقدع الجدع إلى نرفيغ متداوييغ أحجىسا جية اليسيغ واألخخ جية اليدار. 
 : Transverse Planالسدتؾى االفقي)العخضي( -3
 قدسيغ عمػؼ وسفمي. يقدع الجدع إلى 
 
 
 
 
 
 
 

 :anatommical axes السحاكر التي تحجث فييا الحخكة
 ومغ ىشا يتزح لشا أف ىشالظ ثالث محاور أصمية لمحخكة ىي : 

 : Vertical axis )الذاقؾلي(سي(أالسحؾر العسؾدي )الخ  -1
وىػ خط وىسي يسخ مغ الخأس لمقجميغ عسػدؼ عمى السدتػػ األفقي. يختخؽ الجدع 

 فيحػؿ نفدو الجدع  الجوراف فيغ االعمى إلى االسفل فيجور حػلو الجدع كسا م
 التدحمق عمى الجميج .
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 : Axis profile( يي )العخضبؾر الجانلسحا –ب 
خخ عسػدؼ عمى السدتػػ مغ الجانب إلى الجانب اآل الجدع ىػ خط وىسي يختخؽ 

 .و الخمؽيةمامية الخكس, الجحخجة األ فيالجانبي وىػ مػازؼ لدصح االرض كسا 
 : sagittal axis ؾر الديسي )العسيق(لسحا -ج 

يختخؽ الجدع خط وىسي مغ األماـ إلى الخمف, عسػدؼ عمى السدتػؼ األمامي 
العجمة البذخية حيث يجور الجدع يسيشًا ويدارًا. وتتعامج  في حخكةومػازؼ لألرض, كسا 

لسدتػيات عشج نقصة مخكد ىحه السدتػيات عمى بعزيا البعس, وتتالقى نقاط ىحه ا
 ثقل الجدع ؼيحجث االتداف .
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 مسا سبق يتبؽ اف كل محؾر يكؾف عسؾدي عمى مدتؾى ككسا يمي:
 االفقي.عمى السدتػػ يكػف عسػدؼ  العسػدؼالسحػر -1

 السحػر الديسي يكػف عسػدؼ عمى السدتػػ االمامي.-2

 ػػ الجانبي.السحػر الجانبي يكػف عسػدؼ عمى السدت -3
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 ساتيػ الحخكة السدتقيسةيشالفرل الثالث: ك

 Distance and displacemintالسدافة كاالزاحة  

 ىػ الفخاغ الستاح بيغ نقصتيغ .السدافة :

 ىػ الفخاغ السػجػد بيغ نقصتيغ . االزاحة :

معخفة الفخؽ بيغ ومغ اجل اف نعخؼ الفخؽ بيغ السدافة واالزاحة , وذلظ مغ خالؿ 
الفخاغ الستاح و الفخاغ السػجػد , فالفخاغ الستاح يعشي عجـ القجرة عمى تخصي السػانع 
والحػاجد الصبيعية او السرصشعة مباشخة إال بالسخور مغ فػقيا او تحتيا او جػانبيا 
مثمسا يحجث في تسخيشات الخشاقة )الخكس الستعخج( , اما الفخاغ السػجػد ؼيعشي تخصي 

ػاجد والسػانع واالحتفاظ عمى السدار نفدو ,اؼ السخور مدتؿيسا او قصخيا ولكغ الح
بجوف انحشا او تعخج , وبحلظ فاف السدافة دائسا اكبخ مغ االزاحة او تكػف متداوية في 

 بعس االحياف .

ـ  بذكل 100ومسا سبق يتبيغ لشا باف السدافة واالزاحة متداوية عشج قصع مدافة 
الجراجات ,اما في االركاض فاف الػصف الرحيح ىي ازاحة  مدتؿيع  في سباؽ

ـ الف مدار مخكد الكتمة الجدع اليديخ مدتؿيسا وانسا مشحشيا 100ـ وليذ مدافة 100
ـ اذا 110ـ حػاجد فاف الخياضي يقصع اكبخمغ 110وىحا يطيخ واضحا في سباؽ 

 اخحنا بشطخ االعتبار مدافات السخور مغ فػؽ الحػاجد.
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 مثاؿ :

ـ احدب السدافة و االزاحة التي قصعيا  30ـ ثع يخجع  80رياضي يخكس مدافة 
 الخياضي ؟

 

 

 

 ـ110ـ = 30ـ +  80السدافة = 

 ـ 50ـ =  30 -ـ 80االزاحة = 

 مثاؿ:

ـ واآلخخ 90ـ عمى مقصعيغ احجىسا مدتؿيع 200ـ يخكس العجاء 200في سباؽ 
 حة ؟ـ , احدب السدافة واالزا35ـ بشرف قصخ 110مشحشي 

 ـ 200السدافة = 

 االزاحة :

 ـ  90السدافة السدتؿيسة = 

 ـ 110السدافة السشحشية = 

 2 ×نرف القصخ

 ـ 70=   2 × 35

 اذا يػجج لجيشا مثمث قائع الداوية وتكػف االزاحة ىي الػتخ وفقا لقانػف فيثاغػرس 
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  2(90) × 2(70مخبع االزاحة = )

 8100+  4900مخبع االزاحة = 

  االزاحة =

 114.01االزاحة = 

 الدخعة ك الدخعة الستجية

 شيء واحج ؟ velocityوالدخعة الستجية  Speed ىل مرصمح الدخعة 

اف الدخعة والدخعة الستجية مرصمحات لػصف حخكة الجدع , ومع ذلظ ىشاؾ 
اختالؼ بيشيسا ,فالدخعة تػضح مقجار السدافة التي قصعيا الجدع في فتخة زمشية 

اؼ مقجار )جؿ قصع السدافة بالشدبة لمدمغ وتػصف بالخقع فقط , محجدة , اؼ ىي مع
 . (الدخعة كسية ؾياسية

اما الدخعة الستجية فانيا تتزسغ إالزاحة التي قصعيا الجدع في فتخة زمشية محجدة , 
اؼ معجؿ تغيخ إالزاحة بالشدبة لمدمغ وكسا تعشي ايزا معجؿ الحخكة في اتجاه معيغ 

 ار واتجاه()اؼ كسية متجية ليا مقج

 وتقاس الدخعة متخ/ثانية , قجـ/ثانية , سع/ثانية ويدتخجـ القانػف التالي لحدابيا:

 الدخعة = السدافة / الدمغ 

 الدخعة الستجية:

تعج الدخعة كسية متجية أؼ نحكخ اتجاىيا ومقجارىا. فحخكة الدباح الحؼ يعبخ 
حتى  Speedالدباح وسخعة  Velocityالشيخ تتجخل فييا كل مغ سخعة تيار الشيخ 

تتحجد سخعتو كشاتج ليحيغ الستغيخيغ, وتقاس بػحجات الصػؿ عمى الدمغ )ـ / ث(. 
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العاب قػؽ  - ةل الدباقات ) سباحوبسا أف الػصػؿ إلى الدخعة القرػػ ىػ ىجؼ ك
مجاؿ التحميل الحخكي بالستغيخات  فيتع العاممػف اىتججيف ..الخ ( فقج  -دراجات  -

العجو, فالدخعة ىي ناتج لكل مغ  فيذلظ كصػؿ الخصػة وتخددىا  التي يسكغ أف تحقق
خرائز كل مغ الصػؿ والتخدد سػؼ  ىحيغ الستغيخيغ, ومع زيادة سخعة الجخؼ فاف

 تتغيخ.
 الدخعة الستجية = إالزاحة / الدمغ 

 انؾاع الدخعة:

اه الثابت تعج مغ ابدط األنػاع وتعخؼ بأنيا الدخعة ذات االتجالدخعة السشتطسة :  /اوال
 شةاالزمىحه أزمشة متداوية ميسا صغخت  فيوالتي يقصع فييا الجدع مدافات متداوية 

. 

  الكلٌة  للجسم ممسومة على الفترة الزمنٌة  هً المسافة الممطوعة : متوسط السرعة

 )المسافة الممطوعة/ الزمن الكلً(. 

 متوسط السرعة = المسافة / الزمن 

البداٌة نمطة أ الى نهاٌة مجال السباق نمطة ب مسافة مثال: انطلك عداء من مسند 

 ثانٌة أحسب متوسط السرعة لهذا العداء؟ 01م بزمن لدره 011

 متوسط السرعة = المسافة / الزمن 

 م/ثا 01=        01/  011=                   

عندما تتغٌر سرعة العداء من نمطة الى آخرى ٌتم احتساب السرعة  معدل السرعة :

 فما للمعادلة ادناه و

 2معدل السرعة = السرعة االولى + السرعة الثانٌة / 

اما اذا كانت حركة الجسم من الثبات فأن السرعة االبتدائٌة تساوي صفر , فٌمكن 

 استخراج معدل السرعة عن طرٌك العاللة التالٌة 

  2السرعة االبتدائٌة /  –معدل السرعة = السرعة النهائٌة 
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بتة, وتتغيخ بسقاديخ غيخ أؼ أف سخعة الجدع ليدت ثا غيخ السشتغسة : الدخعة ثانيا/
داد بسقاديخ د تة ف الدخعاـ/ ث... الخ , آؼ  ۲۱ـ /ث,  ۲۲ـ /ث,  ۳مثل  ةمتداوي

يج الدخعة غيخ متداوية, وتشصبق عمى اغمب األنذصة الخياضية السختمفة في أىسية تدا
 فيشػؿ السدافة السقصػعة لكغ أؼ احتداب الدخعة عمى  لبمػغ الدخعة القرػػ,

لحطة  فيكثيخ مغ الفعاليات واالنذصة الخياضية يكػف مغ الزخورؼ احتداب الدخعة 
الستخيغ األوؿ  فيمعيشة مثل سخعة إشالؽ الخمح أو سخعة نيػض الػاثب أو الدخعة 

لحطات أو جدء مغ الثانية  فيوالثاني أو الحتداب سخعة انصالؽ العجاء كميا تتع 
 فيتحميل الحخكة لحل بعس السذاكل البحثية  فيات صغيخة أحيانا وخاصة ولسداف

 مجاؿ كسجاؿ البيػميكانيظ .

السدافة اذا كانت سرعة الجسم غٌر منتظمة أي ان سرعته تتغٌرباستمرار على طول 
 .فانشا ندتخجـ القانػف التاليالسقصػعة 

 الدمغ االوؿ-السدافة االولى / الدمغ الثاني –الدخعة = مدافة الثانية 

ـ  ويقصعيا بدمغ 20مثاؿ: يتحخؾ عجاء مغ نقصة أ باتجاه نقصة ب التي تبعج مدافة 
ـ بحيث 50ثانية ثع يدتسخ في حخكتو الى نقصة ج التي تبعج عغ نقصة ب مدافة  5

 ثانية؟ ما مقجار متػسط سخعة العجاء ؟11كاف الدمغ السدتغخؽ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  جأ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ب  ػػػػػػػػ

 1ف – 2/ ف 1ـ – 2متػسط الدخعة = ـ

                   =50 – 20  /11 – 5 

 ـ/ثا 5=     6  -  30=                    
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ىػ تغيخ سخعة الجدع في فتخات زمشية قريخة , فعشج تحجيج سخعة  الدخعة المحغية :
شة يجب معخفة مقجارىا في اصغخ مدافة مقصػعة وفي ذلظ الجدع في لحطة معي

 اصغخ فتخة زمشية .

 اصغخ فخؽ في الدمغ  –الدخعة المحطية = اصغخ فخؽ في السدافة 

مثاؿ: تبيغ اف اقل زمغ يدتغخقو الثقل عشج انصالقو مغ يج الخامي الى لحطة اجتيازه 
 النصالؽ الثقل؟ثانية , احدب الدخعة المحطية  0.02مدافة بقجر قصخه قج بمغ 

 فاف الدخعة المحطية ستبمغ  ـ0.12سع  اؼ  12بسا اف قصخ الثقل 

 اصغخ فخؽ في الدمغ –الدخعة المحطية = اصغخ فخؽ في السدافة 

                    =0.12  /0.02  

 ـ/ثا 6=                   

 الدخعة كسية متجية :

ؿ جسيع مخكبة الدخعة وتحميميا. ويسكغ احتداب الدخعة الستجية بيانيًا أو مغ خال
حيث تسثل الدخعة بصػؿ الديع السعبخ عغ مقجار الدخعة, ويسثل اتجاه الديع اتجاه 

ة الدخعتيغ الػقت نفدو, فاف محرم فيالدخعة, فإذا ما سار جدع بتأثيخ سخعتيغ 
 وكسا يمي: تعتسج عمى اتجاىييسا

 عة عبارة عغ جسعيسا ىشجسياً الدخ  اتجاه واحج فاف محرمة فيكانت الدخعتاف  اذا-1
 2+ س 1)س السحرمة( = س

ـ/ثا في اتجاه الجدع نفدو فسا  2ـ/ثا وأثخت ريح بدخعة  20بمغت سخعة جدع مثاؿ:
 مقجار الدخعة الشيائية ؟

 ـ/ثا 22=  2+  20)س السحرمة( = 
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 الفخؽ بيشيسا. الدخعة عبارة عغ فاف محرمةمتعاكديغ غ يكانت الدخعت اذا -2
 2س - 1مة( = س)س السحر

ـ/ثا في عكذ اتجاه الجدع  2ـ/ثا وأثخت ريح بدخعة  20بمغت سخعة جدع مثاؿ:
 الستحخؾ فسا مقجار الدخعة الشيائية ؟

 ـ/ثا 18=  2 - 20)س السحرمة( = 
اذا كانت الدخعتيغ متعامجتيغ فيتع استخخاج السحرمة عغ شخيق تصبيق نطخية -3

 فيثارغػس .
 2+ الدخعة الثانية  2ولى = الدخعة اال 2)س السحرمة(

ـ/ثا أثخت عمييا ريح افؿية بدخعة 8ضخبت كخة مغ) أ ( الى ) ب ( بدخعة  مثاؿ:
 ـ/ثا , مامقجار الدخعة الشيائية واتجاه ضخب الكخة ؟6

 2+ الدخعة الثانية  2= الدخعة االولى 2)س السحرمة(
               ( =8)2  ( +6 )2 
                =64  +36                                    
 ـ/ثا 10=  100=  2س)السحرمة(

 والحتداب اتجاه ضخب الكخة يتع استخجاـ ضل الداوية 
 1.33=   6/  8ضل الداوية = السقابل عمى الػتخ 

 درجة  53ومغ خالؿ الججاوؿ الخياضية نجج اف مقجار الداوية = 
فخجة كسا في اغمب الفعاليات الخياضية اذا كانت الداوية بيغ الدخعتيغ حادة او مش-4

كالخمح والقخص وكخة الدمة ... الخ, فيتع ايجاد محرمة الدخعة مغ خالؿ قانػف 
 متػازؼ السدتصيالت .

 جتا الداوية × 2س × 1س × 2+  2(2+ )س 2(1)س=  2)س السحرمة(
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ـ/ثا 6احدب مقجار سخعة انصالؽ القػس التي بمغت سخعتو العسػدية  مثاؿ:
درجة  30ـ/ثا وكانت الداوية بيغ الدخعتيغ 2غ كانت سخعتو االفؿية في حي

 فسا ىي محرمة الدخعة و اتجاىيا؟
 جتا الداوية × 2س × 1س × 2+  2(2+ )س 2(1)س=  2)س السحرمة(
 درجة30جتا الداوية  × 2 × 6 × 2+  2(2+ ) 2(6= ) 2)س السحرمة(

  0.9 × 24+  4+  36=  2)س السحرمة(

 61.6=  21.6+  40=  2)س السحرمة(

 ـ/ثا 7.85=  )س السحرمة(
 اما االتجاه فيتع احتدابو بػاسصة ضل الداوية وفق القانػف التالي :

 530جا الداوية 1س                
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضل =      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 530+ جتا الداوية   1+ س 2س            
                 6 × 0.5 

 ضل  =    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 2  +6  +0.9 

 0.34ضل = 
 درجة  19ؿ الججاوؿ الخياضية نجج اف مقجار الداوية = ومغ خال
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 التحميل السيكانيكي لدخعة الخكض :
يتسيد الخكس الدخيع بخاصيتيغ اساسيتيغ ىسا شػؿ الخصػة و تخددىا ) التكخار في 
وحجة زمشية معيشة ( ويختبط بالعجيج مغ الذخوط السيكانيكية ألداء الخصػة وىي زمغ 

) تخدد الخصػات , وزمغ الصيخاف , وتكخاره ( ىحا ويسكغ القػؿ اف  االرتكاز وتكخاره
 معجؿ الدخعة ناتج عغ شػؿ الخصػة وتكخارىا .
 معجؿ شػؿ الخصػة = السدافة / عجد الخصػات 

 معجؿ تخدد الخصػة = عجد الخصػات / الدمغ 
 معجؿ تخدد الخصػة  ×معجؿ الدخعة = معجؿ شػؿ الخصػة 

ـ في بصػلة العالع أللعاب القػػ  100ح مثاال وىػ سباؽ ومغ اجل تػضيح ذلظ نأخ
والتي خدخ فييا اسخع رجل في العالع يػسيغ بػلت حيث حرل عمى السخكد  2017

 الثالث وفاز بالدباؽ العجاء االمخكي غاتميغ .
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 وبعج تحميل الفجيػ وحداب عجد الخصػات لمعجائيغ بػلت و غاتميغ وزمغ كل مشيسا:
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 9.95خصػة    بدمغ =  41صػات بػلت  = عجد خ

 9.92خصػة    بدمغ =  44عجد خصػات غاتميغ = 

 معجؿ شػؿ الخصػة        = السدافة / عجد الخصػات 
 ـ/خصػة 2.43خصػة    =   41ـ / 100معجؿ شػؿ الخصػة)بػلت( = 
 ـ/خصػة 2.27خصػة    =   44ـ/ 100معجؿ شػؿ الخصػة)غاتميغ(= 

 = عجد الخصػات / الدمغ          معجؿ تخدد الخصػة
 خصػة/ثا 4.12ثا =   9.95خصػة /   41معجؿ تخدد الخصػة)بػلت( =  

 خصػة/ثا 4.42ثا  =   9.94خصػة /  44معجؿ تخدد الخصػة)غاتميغ(  = 

 معجؿ تخدد الخصػة  ×معجؿ الدخعة     =   معجؿ شػؿ الخصػة 

 ـ/ثا 10.01/ثا =  خصػة 4.12 ×ـ/خصػة  2.43معجؿ الدخعة)بػلت(  = 
 ـ/ثا 10.03خصػة/ثا =   4.42 ×ـ/خصػة  2.27معجؿ الدخعة)غاتميغ( = 

اف ؾياس الدخعة في السثاؿ اعاله تع عمى اف الحخكة مشتطسة ) اؼ اف  مالحغة /
السدافة الكمية تست قدستيا عمى الدمغ الكمي( واف الؿياس الرحيح ىػ اعتبار الحخكة 

ـ الى مخاحل تبجأ بخد الفعل ثع تدايج 100ة مدافة سباؽ غيخ مشتطسة  حيث يتع  تجدئ
الدخعة ثع الدخعة القرػػ ثع مصاولة الدخعة , حيث تتغيخ الدخعة وفقا ليحه السخاحل 

 2009, وؼيسا يمي ججوؿ يػضح انجاز عجائيغ في بصػلة العالع في بخليغ عاـ 
غيخ مشتطسة اوال ثع   وحداب سخعتيسا وفقا لصػؿ الخصػة وتخددىا وعمى اعتبار الحخكة

 ثانيا عمى اعتبار الحخكة مشتطسة .
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  الدقؾط الحخ :
, مع اىساؿ ىػ عبارة عغ سقػط االجداـ عمى األرض بفعل الجاذبية األرضية 

 .تأثيخ مقاومة اليػاء 
يدقط سقػشا حخًا  فالجدع الحؼ ُيػقحؼ رأسيا ألعمى أو ألسفل , أو ذلظ الحؼ

و االبتجائي , تعتبخ جسيعيا خاضعة لمدقػط الحخ شالسا ال تخزع ىحه مغ مػضع
 .2ـ/ثا 9.81(  gاالرضية ) أخخػ سػػ الجاذبية  ألجداـ لقػػ ا

 

 

 

 

 

وفي حياتشا اليػمية , يبجو لشا لمػىمة األولى أّف األجداـ الثقيمة تدقُط أسخَع مغ 
وكاف اإلعتقاد الدائج , ذة الخي كخة حجيجية تدقط اسخع مغاألجداـ الخؽيفة , مثل 

 1564)       إال أف العالع غاليمػ  الداقط تتػقف عمى وزنو , عآنحؾ أف سخعة الجد
اء كخات قرة , حيثسا قاـ بإلػ ـ( بخىغ خصأ ذلظ االعتقاد وذلظ بتجخبتو السذي1642-

ذج متداوية بالحجِع ومتعارضٍة في الكتمة مغ قسِة بخج بيدا السائل في إيصاليا أماـ ح
كبيخ مغ مؤيجؼ رأؼ أرسصػ في ذلظ الػقت , وأضيخ ليع أف الكخاِت الخؽيفة والثقيمة 

اليمػ في تجخبتو تمظ أجدامًا ذات شكل يجعميا ال غترل األرض معًا ,وقج استعسل 
, وقج اثبت العمع الحجيث صجؽ تجخبة غاليمػ فعشج بسقاومِة اليػاء حيغ الدقػطتتأثخ 

غ اآلخخ في انبػب مفخغ مغ اليػاء فأف الجدسيغ سقػط جدسيغ احجىسا اثقل م
 يرالف الى االرض بشفذ الػقت.
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 :( بؾجؾد اليؾاء) الدخعة القرؾى لمدقؾط 

أخح مقاومة اليػاء في  ىي الدخعة القرػػ التي يرل إلييا الجدع أثشاء سقػشو. مع
الجدع حيث يكػف تدداد مقاومة اليػاء مع مخبع سخعة الجدع أثشاء سقػشو,  االعتبار

مقاومة اليػاء تداوؼ تربح حتى , 2ـ/ثا9.81في تدارع ,كل ثانية تدداد سخعة الجدع 
بمغ سخعتو وزف الجدع, وعشجىا تربح عجمة الجدع تداوؼ صفخ أؼ أف الجدع 

ثابتة, وتدسى الدخعة القرػػ لدقػط الجدع. تعتسج ؾيسة الدخعة  ىتبقالقرػػ و 
قاومة اليػاء الحؼ يعتسج عمى شكل القرػػ عمى وزف الجدع )كتمتو( ومعامل م

انديابية الجدع, ومداحة مقصع الجدع السػاجو لميػاء, وكثافة اليػاء أو السائع الحؼ 
 يدقط بو الجدع.

وىحا ما يفدخ سقػط االجداـ الثقيمة اسخع مغ االجداـ االقل وزنا , حيث اف االجداـ 
ة اما االجداـ الثقيمة فتبقى في االقل وزنا ترل الى سخعتيا القرػػ قبل االجداـ الثقيم

 تدارع فتخة زمشية اشػؿ الى اف ترل الى سخعتيا القرػػ فترل الى االرض اسخع .
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 القفد بالسغمة:

القفد بالسطمة تكػف سخعة الجدع في البجاية تداوؼ صفخ, تبجأ بعجىا سخعة  عشج
مقاومة اليػاء(. تطل  الجدع بالديادة )تتكػف عجمة لمجدع نتيجة أف الػزف أكبخ مغ

الدخعة في تدايج حتى تكػف مقاومة اليػاء )التي تتشاسب مع مخبع الدخعة( تداوؼ وزف 
(, ويدتسخ الدقػط بتمظ الدخعة. 1الجدع وعشجىا ترل سخعة الجدع )الدخعة القرػػ 

د مقاومة اليػاء عغ وزف الجدع فتتكػف عجمة تقريخية تقمل مغ داعشج فتح السطمة تد 
(, عشجىا تكػف 2جدع, تقل سخعة الجدع حتى ترل إلى )الدخعة القرػػ سخعة ال

مقاومة اليػاء عالية نتيجة فتح السطمة مداوية لػزف الجدع. تطل سخعة ىبػط الجدع 
 يرل الجدع إلى األرض. حتى ثابتة
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 :  Accelerationالتعجيل ) التدارع ( 

ة , مغ حيث السقجار او االتجاه ىػ معجؿ تغيخ الدخعة خالؿ فتخة زمشية معيش
 .2او قجـ/ثا 2او سع/ثا 2( تقاس بػحجة ـ/ثا aاو كمييسا , وىػ كسية متجية يخمد ليا ) 

 الدخعة االولى /الدمغ –التعجيل = الدخعة الثانية 

 اؼ بدخعة ثابتة فأف التعجيل يكػف صفخ.في حالة حخكة الجدع حخكة مشتطسة 

مشتطسة وكانت الدخعة في تدايج يكػف التعجيل وفي حالة حخكة الجدع حخكة غيخ 
 مػجب , اما اذا كانت الدخعة في تشاقز يكػف التعجيل سالب .

ـ/ثا , فاف 6ـ/ثا وبعج ثانيتيغ اصبحت 2اذا كانت سخعة العجاء عشج االنصالؽ  مثاؿ:
 تعجيل العجاء سيكػف مػجبا 

 / ف 1س – 2التعجيل =  س

 2ـ/ثا 2=  2/  2 - 6=          

ثا ليتػقف عغ  0.5عشجما يشدلق بدمغ  2ـ/ثا4كانت سخعة العب البيدبػؿ  ثاؿ :م
 الحخكة فػؽ الرؽيحة الجائخية فاف تعجيل ىحا الالعب سيكػف سالبا 

 / ف 1س – 2التعجيل =  س

 2ـ/ثا  8-=   0.5/  4 –= صفخ          

ـ/ثا 4نية لمكخة العب كخة القجـ يجحخج الكخة في ساحة في زمغ صفخ الدخعة اآلمثاؿ: 
 , فسا ىػ الػقت االـز لتػقف الكخة ؟ 2ـ/ثا 0.3 –,وتشصمق بتعجيل 

 / ف 1س – 2سالتعجيل = 



 اًُك الرَاضٍ                                            هؤَذ دمحم أهُيهذخل الً الباَىهُك
 

49 
 

 ـ/ثا / ف4 –= صفخ  2ـ/ثا0.3-

 ثا 13.3=      2ـ/ثا0.3-/      ـ/ثا4-ف =  

 التعجيل الثابت كالستغيخ:

 تتدداد ؼيو الدخعة  التعجيل الثابت

 بسقاديخ متداوية .

 اب السدافة في ىحه الحالة ويسكغ حد

 كسا يمي:

 الدمغ ×)الدخعة االولى + الدخعة الثانية(  0.5السدافة = 

 تدداد ؼيو الدخعة التعجيل الستغيخ

 بسقاديخ غيخ متداوية .      

 ويسكغ حداب السدافة في ىحه الحالة 

 كسا يمي:

 2/ 2الدمغ ×الدمغ  + التعجيل  ×السدافة = الدخعة االبتجائية 

 ا اذا كانت الدخعة االبتجئية صفخا فاف السعادلة تربح ام

 2/ 2الدمغ ×التعجيل السدافة = 

 الحخكة عمى الحرػؿفي  واحج متغيخ اليؤثخية الخياض کاتالحخ  ف فياتقجـ نجج  مسا
 الستغيخات بيغ العالقة الذكل خالؿ مغ نجج حيث السصمػب, باالتجاه السصمػبة

ة( والدخعة والتعجيل, مثاؿ حخكة الخكس والػقػؼ ثع إلزاحا) لمسدافة الكيشساتيكية
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الخكس والػقػؼ, حيث تدداد الدخعة أوال وعشج الػقػؼ تقل إلى أف ترل صفخا وىحه 
تعاد مختيغ. أف زيادة الدخعة يحتاج إلى تعجيل تدايجؼ )+( بيشسا الػقػؼ إلى تعجيل 

ؿ بحخكة سيخ بدخعة (. وىحه تعاد مختيغ أيزًا. وعشج مقارنة ىحا السثا-تشاقري )
ثابتة, ؼبعج التعجيل األوؿ نجج فخوقًا حيث يحتاج لمتػقف )تعجيل سمبي ( ثع تعجيل 

 ايجابي .
 

ماىي السدافة التي يقصعيا عجاء قاـ بديادة سخعتو مغ الدكػف بتعجيل معجلو  مثاؿ :
 ـ/ثا , اوجج السدافة السقصػعة ؟20حتى وصمت الدخعة الى  2ـ/ثا9

 / ف 1س – 2التعجيل =  س

 صفخ / ف –ـ/ثا 20=  2ـ/ثا9
 ثا  2.22=  9/  20ف = 

 2/ 2الدمغ ×الدمغ  + التعجيل  ×السدافة = الدخعة االبتجائية 

 2/  2ثا( 2.22) × 2ـ/ثا 9ثا + 2.22 ×= صفخ         

        =9× 4.92  /2 

        =44.35  /2 

 ـ  22.17=        
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ميل/ساعة زادت سخعتو بتعجيل مشتطع حتى  15مثاؿ: تحخؾ راكب دراجة بدخعة 
 ثانية , أوجج التعجيل والسدافة السقصػعة؟11ميل/ساعة خالؿ  40بمغت 

 ـ/ ثا6.70=  0.447 × 15( 1نحػؿ السيل الى متخ)س

 ثا ـ/ 17.88= 0.447 × 40( 2)س                  

 2ـ/ثا 1.01=   11/   6.70 – 17.88التعجيل = 

 الدمغ ×لدخعة االولى + الدخعة الثانية( )ا 0.5السدافة = 

 ـ 135.19= 11 ×(  17.88+  6.70)  0.5=          
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 الفرل الخابع : كيشساتيػ الحخكة الجائخية 

يعتبخ فيع الحخكة الداوية ميسًا ججا و خاصة لجارسي حخكة اإلنداف, و ذلظ ألف أغمب 
واحج أو أكثخ مغ اجداء جدع اإلنداف حػؿ  حخكات اإلنداف اإلرادية تدتمـد دوراف

السفاصل التي تتسفرل عشجىا. إف حخكة الجدع عمى العسػـ عشج السذي تطيخ عغ 
الخكبة و الكاحل حػؿ محاور  و شخيق ميدة الحخكات الجائخية التي تحجث في الػرؾ

عيغ ومثاؿ آخخ عشج القفد بالسزالت نالحع أف كال الحرا . جانبيةالجوراف الػىسية ال
. تحجث يسخ خالؿ االكتاؼ ومفرل الػرؾ وىسيوالخجميغ يجوراف حػؿ محػر سيسي 

االدوات الخياضية كسزارب الكػلف, و مزارب  في الحخكة الداوية مثمسا تحجث
 البيدبػؿ, و عربي اليػکي .

 : السدافة الداكية كاالزاحة الداكية

لحلظ فاف اية مدافة زاوية  درجة 360تداوؼ  فييا الداوية تكػف في الجائخة الػاحجة  
متخ مثال( باستثشاء  100ستكػف مداوية لالزاحة الداوية مثمسا في ركس السدتؿيع )

درجة فاف ازاحتيا  360الجورة الكاممة فانيا تبجأ مغ نقصة الرفخ وتشتيي في نقصة 
فاف مدافتيا الداوية  359متخ( , وحتى الداوية  400)صفخ( مثمسا تحجث في ركس )

 االزاحة الداوية ىي نفديا 90الداوية لجرجة  السدافةازاحتيا الداوية , فسثال اف تداوؼ 
 .)درجة 10=  360-370فاف ازاحتيا ) 370. اما الجرجة 

درجة فاف السدافة  360دورات , اذا عمسشا اف كل دورة ىي  3مصخقة تجور  مثاؿ :
 (3×  360الداوية ىي )

 اما االزاحة الداوية فتداوؼ صفخ

لبشجوؿ االمخ يختمف فانشا نسدظ الخيط او الجدء الحؼ سيتأرجح ثع نصمقو فيحىب في ا
مغ نقصة )أ( الى نقصة )ب( مارا مغ مشترف السدافة )ـ( وسيتكخر ذلظ ولكغ 
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البشجوؿ سيدتقخ في )ـ( فاف االزاحة الداوية ىي )أ الى ـ( اما السدافة الداوية فيي كل 
 .السجػ

 (  60+  30السدافة الداوية = ) 

 30االزاحة الداوية = 

 
 
 
 
وكحلظ فاف تسخيغ )كيخؿ( ثشي ومج الجمبمز مغ نقصة )أ( الى نقصة )ب( ثع الخجػع  

الحراع تبجأ بالثشي   ,تحدب حدب مدألة البشجوؿ الى الشقصة )ـ( فاف االزاحة الداوية
قج  مغ نقصة )أ( بجاية الحخكة فترل الى اقرى ثشي في نقصة )ب( نياية الثشي تكػف 

درجة نياية الحخكة وبحلظ  65درجة( ثع تخجع الى الداوية  90قصعت زاوية مقجارىا )
درجة(  25اما االزاحة الداوية فيي ) ( 65+90تكػف قج قصعت مدافة زاوية مقجارىا )

 .وىي ؾيسة الداوية بيغ بجاية الحخكة ونيايتيا
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 كحجات قياس السدافة الداكية كاالزاحة الداكية:
وىي الجرجة خجـ ثالث وحجات شائعة لؿياس السدافة الداوية واالزاحة الداوية تدت

 الجرجة . ىي , وإف األكثخ شيخة مغ تمظ الػحجات والخادياف)القصاع( والجائخة
درجة( بيشسا  360ف الحخكة تخسع قػس يداوؼ )فاعشج اكساؿ الجوراف حػؿ دائخة   

درجة( تذكل زاوية  90رف دائخة , و)درجة ( يقابل خط مدتؿيع يسثل ن 180القػس )
 .خصػط العسػدية وتسثل ربع دائخةقائسة بيغ ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وىشاؾ وحجة ؾياس اخخػ تدتعسل احيانًا في التحميل البايػميكانيكي وىي الداوية 
, ويدسى الخط السترل مغ مخكد الجائخة الى أؼ  رادياف(  radian) الشرف قصخية 

( , وإف الداوية الشرف قصخية radiusنرف قصخ الجائخة ) نقصة عمى محيط الجائخة
  .لتمظ الجائخة  يعادؿ شػؿ نرف قصخ شػلو اقػس قابلالتي تتعخؼ بانيا حجع الداوية 

( :وحجة ؾياس الداوية الشرف قصخية تدتخجـ في التحػيل الكسي radian)الخادياف 
تب في القانػف درجة( ليذ ليا ابعاد اؼ التك 57.3الداوؼ وتداوػ )-الخصي

 رادياف . 6.28كالجرجة,وتحتػؼ الجائخة عمى 
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درجة( , وألف الداوية الشرف قصخية اكبخ بكثيخ  57.3الداوية الشرف قصخية تعادؿ )
نيا وحجة ؾياس سيمة تسثل السدافة واالزاحة الداوية الكبيخة ججًا , والداوية أمغ الجرجة ف

 وىػ نرف الجائخةpi (л)ة الثابتة الشرف قصخية كسية تحدب مغ خالؿ ضخب الشدب
( نرف قصخية , أما л 2) 2×رادياف3.14, وعشج اكساؿ دائخة فإف القػس يداوؼ 

ف ٳوحجة الؿياس الثالثة التي تقاس بيا السدافة الداوية واألزاحة الداوية ىي الجورة , 
ندبة  ( والتي تسثل رادياف 3.14الشدبة الثابتة في الخياضيات ثابت يعادؿ تقخيبًا) 

 محيط الجائخة الى قصخ الجائخة .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( , إلف  velocityإذا كاف االتجاه يحجد دوراف الجدع يقاؿ أف الجدع لو سخعة زاوية )
بياـ اليج اليسشى في حاؿ ٳواالتجاه يحجد بػاسصة قاعجة  ,الدخعة يكػف ليا مقجار واتجاه

أف نحجد االتجاه مػجب )عكذ  إف نخسع مخصط االتجاه او اذا كشا ندتصيع إذا اردنا
  .أو سالب )مع دوراف عقارب الداعة( دوراف عقارب الداعة(
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انشا نتحكخ بأف السحػر أو الجوراف يكػف عسػديًا عمى مدتػػ الشطاـ الجوراني واف 
االتجاه يسكغ أف يحجد بػاسصة حيد التػجيو مغ السحػر او مدتػػ الجوراف , وإف حاؿ 

درجة كل  360ة لكل دورة تػصف بانيا أخحت سخعة زاوية )حخكة ميل الداعة اليجوي
 100دؾيقة( , وكحلظ الداعج يسكغ أف يجور حػؿ محػر أفقي عشج مفرل السخفقة )

درجة كل ثانية( عشج تحجيج الدمغ خالؿ الحخكة , ومثاؿ أخخ الدخعة الداوية لجوراف 
درجة(  700)    حػؿ السحػر األفقي في مفرل الخكبة   الجانبيالداؽ في مدتػػ 

 .كل ثانية خالؿ مخجحة الداؽ في ميارة الخكس  
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 الدخعة السحيظية كالدخعة الداكية :

ة السحيصية أو ػػػػػػػػػالشقصة التي تتحخؾ عمى محيط الجائخة تستمظ سخعة تدسى بالدخع
ح الدخعة الجائخية ووحجتيا تساثل وحجة الدخعة الخصية )متخ/ثانية( , ولغخض تػضي

 .السحيصية ومقارنتيا بالدخعة الخصية فإنشا نالحع السثاؿ األتي

 

 

 

 

لػ تحخؾ العب مغ نقصة )أ( إلى نقصة )ب( وشخرشا نقصتاف في جدع الالعب وىسا 
نقصة الػرؾ )و( ونقصة الكتف )ؾ(, فاف السدافة السقصػعة لكمتا الشقصتيغ تكػف 

حجة الدمشية نفديا فإنشا ندتصيع الجـد باف متداوية وبسا أف الشقصتيغ تحخكتا في الػ 
 .سخعة الشقصتيغ متداوية, أؼ إف سخعة نقصة الػرؾ تداوؼ سخعة نقصة الكتف

العقمة أما إذا راقبشا ىاتيغ الشقصتيغ عمى الالعب نفدو وىػ يؤدؼ السخجحة عمى جياز 
 .وكسا في الذكل أدناه
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شقصتيغ فالسجػ الحخكي لشقصة الػرؾ نالحع مغ الذكل أعاله اختالؼ في مجػ حخكة ال
اكبخ مغ السجػ الحخكي لشقصة الكتف أو برياغة أخخػ فاف السدافة التي تتحخكيا 

 .نقصة الػرؾ اكبخ مغ السدافة التي تتحخكيا نقصة الكتف

لػ تحخكت نقصة )و( مغ مشصقة )أ( ووصمت إلى مشصقة )ب( فإنيا ستكػف قصعت 
وبسا أف الشقصتاف تحخكتا في الػحجة الدمشية نفديا مدافة اكبخ مغ مدافة نقصة )ؾ(, 

فاف سخعة الشقصة )و( ال تداوؼ سخعة الشقصة )ؾ(, وىحا ىػ االختالؼ الثاني بيغ 
 .الحخكات الخصية والحخكات الجائخية, فاالختالؼ األوؿ وجػد السحػر

 تيإف الفخوؽ التي يسكغ مالحطتيا بيغ الشقصتيغ )و( و )ؾ( يسكغ إيجازىا بسا يأ

 مجػ حخكة )و( اكبخ مغ مجػ حخكة )ؾ( -1

 بعج نقصة )و( اكبخ مغ بعج نقصة )ؾ( -2

 سخعة نقصة )و( اكبخ مغ سخعة نقصة )ؾ( -3

 .وىشاؾ اتفاؽ واحج بيغ الشقصتيغ وىي أنيسا تتحخكاف في نفذ الداوية 

ىشاؾ التداؤؿ السيع, ىل يسكغ حداب سخعة ىاتيغ الشقصتيغ ؟ الجػاب :نعع , ولكغ 
 ححرب

 (1الدخعة الداوية = ؾيسة الداوية ) ىػ (  /  الدمغ  ..............  )

وىحه السعادلة التكػف صحيحة في إجخاء السقارنة بيغ سخعتي الشقصتيغ ألنيسا يحجثاف 
عمى نفذ الداوية وفي الدمغ نفدو أؼ أف سخعتيسا الداوية ىي نفديا وبػحجة 

الشقاط التي سبق واف تحجثشا فييا مغ )درجة/ثانية( ,فسغ األفزل استخجاـ تمظ 
االختالفات بيغ الشقصتيغ, أؼ أف ندتخجـ )شػؿ القػس( ألنو متبايغ عشج الشقصتيغ 

 .وكحلظ )نرف القصخ( أؼ البعج عغ السحػر وىػ أيزا متبايغ لجػ الشقصتيغ
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سشمجأ إلى الداوية نرف القصخية ألنيا تعخؼ بأنيا )الشدبة بيغ شػؿ القػس ونرف 
 (القصخ

 (2) ...................... الداوية = شػؿ القػس / نرف القصخ 

يا إف الداوية أعاله تدسى بالداوية نرف قصخية, وتعخؼ الداوية نرف قصخية بان
 .تقابل قػسا شػلو يداوؼ شػؿ نرف القصخ الداوية التي

شا إذا استخجمشا الداوية ىحه بجال مغ الداوية )ىػ( سشحرل عمى مكدبيغ اوليسا أن
سشعصي بجقة تحخؾ كل نقصة وفقا لسجاىا وبعجىا, ثانيا إف الػحجة الحالية لؿيسة الداوية 

معجلة الدعة  سػؼ لغ تكػف بػحجة الجرجة وىحا سيداعجنا )الحقا( في اشتقاؽ
 السحيصية .

( 2( بالجرجة أما ؾيسة الداوية في السعادلة رقع )1إف وحجة الداوية في السعادلة رقع )
وحجة الف شػؿ القػس بالستخ أو الدشتستخ وكحلظ وحجة نرف القصخ  فإنيا بجوف 

(. اما السداحة السحرػرة بيغ ضمعي نرف 1فتكػف وحجة ىحه الداوية ىي )ـ/ـ=
( قصاعا 6.28, ونالحع وجػد عجد ) ) الخادياف(القصخ وشػؿ القػس تدسى بالقصاع

 . درجة 57.324في الجائخة الػاحجة وزاوية كل قصاع )زاوية نرف قصخية( ىي 

 :عالقة الدخعة السحيظية بالدخعة الداكية

 نفتخض باف

 الدخعة السحيصية = الدخعة الداوية

 درجة / ثا ـ / ثا =   أؼ أف

 وىحا ال يجػز ؼيجب أف تكػف الػحجات متذابية في شخفي السعادلة.

 نعخؼ مدبقا باف
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 الدخعة الداوية = ؾيسة الداوية  /  الدمغ  

( أؼ الداوية 2ة التي سشعتسجىا فيي الداوية السػجػدة في السعادلة رقع )أما ؾيسة الداوي 
 الشرف قصخية

 (2.................  )الدخعة الداوية = الداوية الشرف قصخية / الدمغ  

نحتاج إلى ؾياس بػحجة الستخ أو الدشتستخ, تحجثشا سابقا إنشا ال ندتصيع مقارنة        
عمى نفذ السحػر وعمى نفذ خط العسل بدبب اختالؼ  نقصتاف تبتعجاف عغ بعزييسا

أنراؼ األقصار, إذف يسكششا اعتساد نرف القصخ في السعادلة وشالسا إف نرف 
  القصخ تتشاسب شخديا مع الدخعة فاف أفزل مؿياس نعتسجه ىػ نرف القصخ.

 ـ ×/ ثا  1الدخعة الداوية = 

 الدخعة الداوية = ـ / ثا

 أالف 

 (3) - - - - - -نرف القصخ × الدخعة الداوية  الدخعة السحيصية =

 مغ السعادلة أعاله ندتشتج ما يأتي

 إف الدخعة السحيصية تتشاسب شخديا مع نرف القصخ بثبات الدخعة الداوية-1

 إف الدخعة السحيصية تتشاسب شخديا مع الدخعة الداوية بثبات نرف القصخ-2

مغ نقصة )أ( إلى نقصة )ب( بدمغ تحخؾ جدع  ولكي نثبت ذلظ نفتخض الدؤاؿ آالتي:
درجة( وكاف بعج ىحا الجدع عغ محػر الجوراف 90ثا( وقصع زاوية مقجارىا ) 0.3قجره )

واحدب الدخعة السحيصية عشج مزاعفة نرف  ؟ (. احدب الدخعة السحيصيةـ0.06)
 ؟القصخ
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 الحل:

 نحػؿ ؾيسة الداوية مغ وحجة الجرجة إلى وحجة نرف قصخية

 نرف القصخ ×شػؿ القػس= الداوية اؼ   لقػس/نرف القصخالداوية = شػؿ ا

 0.06×90شػؿ القػس = 

 ـ.درجة 5.4= 

وىي  57.3نقدع الخقع أعاله عمى ؾيسة القصاع )درجة الداوية نرف القصخية والبالغة 
  (ثابتة فشتخمز مغ وحجة الجرجة

 درجة  57.3ـ.درجة /  6.4شػؿ القػس = 

 ـ  0.09=             

 بجوف وحجة 1.5ـ  =   0.06ـ /  0.9قصخية  = اوية الشرف ؾيسة الد 

 1.5ؾيسة الداوية الشرف قصخية  = 

 نرف القصخ× الدخعة السحيصية = الدخعة الداوية 

 ـ0.06 ×ثا    0.3/  1.5الدخعة السحيصية = 

 ـ/ثا0.3الدخعة السحيصية =  

 ( 0.12=  2 × 0.06اما اذا كاف نرف القصخ ) 

 0.12 × 90شػؿ القػس = 

 درجة . ـ  10.8شػؿ القػس = 
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 درجة  57.3. ـ /  درجة 10.8شػؿ القػس = 

 ـ  0.19شػؿ القػس = 

    ـ 0.12/  ـ 0.19ؾيسة الداوية الشرف قصخية  = 

 بجوف وحجة 1.58ؾيسة الداوية الشرف قصخية  = 

 نرف القصخ× الدخعة السحيصية = الدخعة الداوية 

 ـ0.12 ×ثا  0.3/  1.58الدخعة السحيصية = 

 ـ/ثا0.63الدخعة السحيصية =  

  أؼ بسزاعفة نرف القصخ تتزاعف الدخعة السحيصية
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 فائجة 

يحاوؿ الخياضييغ السيخة في العجيج مغ الفعاليات الخياضية عسجا زيادة شػؿ ذراع القػة 
 .فرلسصة العزالت السػجػد حػؿ السالسؤثخ وذلظ لديادة تأثيخ عـد الجوراف الشاتج بػا

فعشج تشفيح ضخبة التشذ , فاف الالعبيغ ذوو الخبخة ال يقػمػف بزخب الكخة بحراع 
مسجودة تساما وحدب ولكشيع يحاولػف ايزا تجويخ الجدع بشذاط في مدتػػ مدتعخض 
كحلظ جاعميغ مغ العسػد محػر لمجوراف ورافعيغ شػؿ العتمة التذخيحية التي تقـػ بتػليج 

نفذ ىحه الدتخاتيجية و  دة ذراع القػة وزيادة الدخعة السحيصية ,مسا يداعج عمى زيا القػة
اف نرف قصخ الجوراف األشػؿ , ىػ الدخعة  حيثتصبق عغ شخيق رياضيي البيدبػؿ 

الخصية السدتؿيسة األكبخ لخأس السزخب أو اليج التي تقػـ بالخمي والدخعة الشاتجة 
 . األكبخ لكخة مزخوبة أو مخمية
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 الداكي : التعجيل

 ةالتعجيل الداوؼ ىػ معجؿ التغيخ في الدخعة الداوية أو التغييخ في الدخعة الداوي  
( aف رمد التعجيل الداوؼ في كتابات االغخيق ىػ حخؼ )ٳالحادثة لفتخة زمشية , و 

  .الرغيخ 

 الدخعة الداوية االبتجائية / الدمغ  –= الدخعة الداوية الشيائية  التعجيل الداوؼ 

عجيل الداوؼ يسكغ اف يكػف مػجب , أو سالب أو صفخ كسا في التعجيل الخصي الت  
الدخعة الداوية ثابتة كسا في التعجيل الخصي ,  فافوعشجما يكػف التعجيل الداوؼ صفخًا 

والتعجيل الداوؼ السػجب يسكغ اف يذيخ الى كال الديادة في الدخعة الداوية في االتجاه 
الدالب وبالتذابو فإف الؿيسة الدالبة  االتجاهاوية في السػجب أو نقراف الدخعة الد 

لمتعجيل الداوؼ يسكغ أف تسثل كال الشقراف في الدخعة الداوية في االتجاه السػجب أو 
 .الدالب االتجاهالديادة في الدخعة الداوية في 

وحجات التعجيل الداوؼ ىي وحجات الدخعة الداوية مقدػمة عمى وحجات الدمغ ,    
( , والشرف 2اث\حجات الذائعة االستعساؿ ىي الجرجة لكل ثانية تخبيع )درجة وإف الػ 

 (2اث \( ودورة لكل ثانية تخبيع )دورة 2اث\قصخية لكل ثانية تخبيع )نرف قصخية

مثاؿ : كانت الدخعة الداوية لالعب جسشاستظ اثشاء حخكة دورانو حػؿ العقمة في نقصة 
درجة/ثا وكاف ىحا التغيخ في الدخعة  240درجة /ثا وفي نقصة ب  180أ تداوؼ 

ثافسا ىػ التعجيل الداوؼ لالعب الجسشاستظ  0.2الداوية قج حجث في فتخة زمشية قجرىا 
 ؟

 / ف 1س – 2التعجيل الداوؼ = س

 2درجة /ثا  300=    0.2/  180 – 240=              
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 :tangential acceleration التعجيل السساسي

 الحخكة لسدار مساسي شػؿ عمى تتجو والتي وؼ االد  التعجيل مغ ىػ عبارة عغ السخكبة
 ( . at, ويخمد لو ) الخصية الدخعة في التغيخ يسثل الحؼ

 / ف    1س – 2التعجيل السساسي = س

 العزالت باستخجاـ تعجيميا يتدايج بيشسا مشحشيا امدار  تأخح فالكخة , كخة تخمى عشجما
 في التغيخ معجؿ ستسثل الكخة لتعجيل لسساسيةا السخكبة.والخسغ والسخفق الكتف في

 السقحوؼ مجػ عمى كبيخ بذكل تؤثخ الخمي سخعة الف ونتيجة.لمكخة الخصية الدخعة
 كاف إذا الكخة إشالؽ قبل تساما أقراىا في تكػف  اف يجب السساسية الدخعة فاف

 جيلالتع فاف الكخة إشالؽ وحاؿبعيج  مكاف والى سخيع بذكل الكخة رمي ىػ اليجؼ
 ة.ميشػ  لفتخة قػتو يدتعسل ال الخامي الف وذلظ صغيخا سيكػف  السساسي

 

 : radial accelerationالتعجيل القظخي 

الجواـ نحػ مخكد  عمى تتجو وىي  الداوية الحخكة في الجدع التجاه التغيخ ىػ معجؿ
 (. arويخمد لو ) السشحشي 

 

 لقصخ/ نرف ا 2التعجيل القصخؼ = )سخعة الجدع السساسية (

 مغ سيديج السشحشي قصخ نرف في االنخفاض او الخصيةاف الديادة في الدخعة 
 ىػ ضيقا( االكثخ السشحشى( االصغخ لسشحشى القصخ نرف فاف القصخؼ,وليحا التعجيل
 . عالية سخعة في السشحشي لتغييخ جاتراالج لدائقي بالشدبة صعػبة األكثخ السدار
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 الف وذلظ مشحشيا رامدا ستأخح الكخة فاف , الجائخية نةالصاحػ  بأسمػب الكخة رمي عشج
 قصخيا تعجيال ستػلج ىحه التقييج وقػة الكخة حخكة تقييج عمى يعسالف ويجه ميلخاا عرا ذ

 لغ القصخؼ  التعجيل فاف الكخة ميلخاا يصمق عشجما .الحخكة شيمة السشحشي مخكد باتجاه
 كػف يس ولحلظ المحطة تمظ في شحشيالس إلى السساس مدار األداة  وستاخح لفتخة يبقى
 الكخة فاف خامتأخ أو خامبك اإلشالؽ كاف فإذا حاسسة مدالة الكخة اشالؽ تػقيت عميو

 .مدتؿيع بذكل األماـ إلى ذىابيا مغ أكثخ سفلاال الى او االعمى الى ستتجو

 ف كػ  حالة في ثانية 0,65 بدمغ رمية ؤدؼي الجائخية الصاحػنة بأسمػب كخة ميار مثاؿ: 
 الكخة عمى والسساسي القصخؼ  التعجيل مقاديخ ىي فسا. متخ 0,7 بصػؿ الخامي ذراع
 مقجار ىػ ـ/ثا ؟وما 20  السساسية الكخة سخعة تكػف  عشجما اإلشالؽ قبل تساما

  الشقصة؟ ىحه في الكخة عمى الكمي التعجيل
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 بسا اف رمي الكخة مغ الثبات اؼ اف سخعتيا االبتجائية = صفخ

 / ف  1س – 2ل السساسي = سالتعجي

 2ـ/ثا 30.8ثا  =  0.65صفخ /  –ـ/ثا  20=                  

 / نق  2التعجيل القصخؼ = )س(

 2ـ/ثا 571,4ـ = 0.7/   2ـ/ثا ( 20= )                 

 التعجيميغ اف وبسا والسساسي القصخؼ  لمتعجيميغ متجو نذكل الكمي التعجيل وإليجاد
 الفيثاغػرس نطخية استخجاـ ؼباإلمكاف البعس بعزيسا مع تعامجافم والسساسي القصخؼ 
 .الكمي التعجيل مقجار لحداب

 2(2ـ/ثا 571,4+ )   2(2ـ/ثا 30.8= )  2)التعجيل الكمي(

 571.40التعجيل الكمي = 
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 الفرل الخامذ : قؾانيؽ نيؾتؽ 

الساسية التي يسكغ اف (العجيج مغ العالقات ا1727 – 1642اكتذف العالع نيػتغ ) 
تذكل اساس السيكانيكا الحجيثة ,تدمط ىحه السبادػء الزػء عمى الحخكة والقػة 

 والعالقة بيشيسا عمى شكل قػانيغ ثالثة اشمق عمييا اسع قػانيغ نيػتغ .

 low of Inertiaالقانؾف االكؿ : قانؾف القرؾر الحاتي  

بتة ما لع تؤثخ عميو قػة خارجية تغيخ )إف الجدع يبقى في حالة الثبات أو الدخعة الثا
 مغ حالتو(.

القرػر يعشي العجد, والحات يعشي الذيء نفدو اؼ اف الجدع قاصخ عمى تحخيظ ذاتو 
 .بحاتو اال بػجػد قػة كسا انو عاجد عمى ايقاؼ ذاتو إال بػجػد قػػػػػػػػػػػػػة 

)ال   ىشاؾ قػة غيخ الستحخؾ سيبقى غيخ متحخؾ ما لع تكغ  ءبسعشى آخخ فاف الذى 
اف الجدع الستحخؾ فبشفذ الصخيقة و تتأثخ عكديا بقػة أخخػ( تؤثخ عمى ذلظ الذى 

بدخعة ثابتة عمی شػؿ مدار مدتؿيع سيػاصل حخکتو بدخعو ثابتٔو ما لع يتاثخ بقػة 
 تعسل عمی تغييخ سخعتو آو اتجاه حخکتو.
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دوف حخكة تحج مغ تأثيخ  ( ستبقیالسادة في حالو الدکػف )دوف حخکو يبجو بجيييا اف 
مثل الكخسي سيبقى في مػضع ثابت ما لع  ثاثبعس القػػ. نفتخض اف قصعة مغ األ

اف قانػف القرػر الحاتي لغ يكػف واضحا في فدحب بػاسصة بدخعة ثابتة يجفع أو يُ 
ب األحياف. فالقػػ الخارجية ال تؤثخ في تقميل الدخعة.فعمى سبيل السثاؿ فاف قانػف غما 

سيدتسخ في تدلجو بشفذ  القرػر الحاتي يجؿ ضسشيا عمى اف الستدلج عمى الجميج
الخارجية , فالحؿيقة اف االحتكاؾ ومقاومة اليػاء  الدخعة واالتجاه مقمال مغ تأثيخ القػػ 

 بصأ الستدلجيغ واالجداـ الستحخكة االخخػ .في ىسا قػتاف شبيعيتاف تؤثخاف 
جدع سخعة معيشة يختمف بأختالؼ وضع  اف مقجار القػة السدتخجمة الكداب

الجدع قبل استخجاـ القػة , فاذا كاف الجدع السخاد التأثيخ ؼيو ثابتا وأردنا اكدابو سخعة 
ـ/ثا يتصمب االمخ قجرا معيشا مغ القػة , اما اذا كاف الجدع نفدو في حالة حخكة 10

قل مغ الحالة االولى ولػ بصيئة فالكدابو الدخعة نفديا عشجئح تكػف القػة السدتخجمة أ
 , وىحا يفدخ لشا أىسية الحخكات التحزيخية في كثيخ مغ الفعاليات الخياضية 
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 العؾامل السؤثخة في القرؾر الحاتي :

فكمسا كانت الكتمة كبيخة كمسا امتمظ الجدع قرػرا كبيخا مثل رياضة كتمة الجدع : -1
ػف السباريات في رياضات السشازالت الدػمػ, كحلظ ىحا القانػف ُيفدخ لشا لساذا تك

 حدب االوزاف كالفشػف القتالية والسالكسة والسرارعة.

: يستمظ الجدع قرػرا  كبيخا عمى االراضي الخذشة ,اؼ يرعب شبيعة االرض -2
 تحخيكو بديػلة في حيغ يستمظ قرػرا أقل في االراضي الدلقة او الجميجية.

جدع ذؼ كتمة معيشة ولو قاعجة ارتكاز كبيخة  عشجما ُيخاد تحخيظقاعجة االرتكاز : -3
يتصمب ذلظ قػة كبيخة لمتغمب عميو ,بيشسا تكػف القػة أقل ؼيسا لػ كانت لمكتمة نفديا 
قاعجة صغيخة , و نجج ىحا السبجأ في رياضة السرارعة حيث اف السرارع يحاوؿ 

تأثيخالقػة التي  دائسا تػسيع قاعجة االرتكاز بتػسيع السدافة بيغ القجميغ لمتقميل مغ
 يدتخجميا الخرع ضجه الف الخرع في ىحه الحالة يحتاج الى قػة كبيخة السقاشو. 

مدتسخا  القرػر الحاتي خاصية مغ خػاص كل السػاد تجعل الجدع الحؼ ال يتحخؾاف 
في حاؿ عجـ حخكتو, ما لع تجفعو قػة إلى الحخكة. ويجعل القرػر الحاتي أيزا الجدع 

ارجية االتجاه ذاتو ما لع تتجخل قػة خ فيالحخكة بدخعة ثابتة و  في الستحخؾ مدتسخ
ػة وحجىا ىي القادرة عمى أف تجعل الجدع الستحخؾ يبصئ وتغيخ حخكتو. ومثل ىحه الق

جداـ األخخػ مغ سخعة حخكتو, أو يدخع, أو يتػقف, أو يجور. واالحتكاؾ مع األ
 ., أو تػقف األجداـإحجػ القػػ التي تبصى

تمة لظ الجدع. ويسكغ تعخيف الكػة السصمػبة لتغييخ حخكة جدع عمى كتمة ذوتتػقف الق
جدع ما. وكمسا كبخت كتمة الجدع كاف تحخيكو أو تغييخ  في بأنيا كسية السادة السػجػدة

اؿ, يحتاج إلى جيج ثى سبيل السقاؼ قاشخة متحخكة, عمياتجاىو وسخعتو أصعب. فا
ذلظ ىػ العالقة بيغ القرػر  فيا. والدبب اؼ سيارة تديخ بالدخعة ذاتيأكبخ مغ إيق
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الحاتي والكتمة. ويعخؼ عمساء الفيدياء الكتمة عادة بأنيا ؾياس لمقرػر الحاتي عػضا 
 عغ ؾياس السادة.

 
 
 

فائجة : يعسل القرؾر الحاتي عمى جعل الجدؼ الستحخؾ يتحخؾ بخط 
 مدتقيؼ 

بدخعة ثابتة. ولكي  تبعا لقانػف القرػر الحاتي, يتحخؾ جدع ما في خط مدتؿيع
يتحخؾ ىحا الجدع في مدار مشحغ, البج مغ وجػد قػة خارجية تؤثخ عميو. القّػة 
الجاذبة ىي القػة التي ُتجبخ جدسا ما عمى التحخؾ في مدار دائخؼ فعشجما تخبط حجخا 

 في بخيط وتحخكو بذكل دائخؼ بقػة يتحتع عميظ شج الخيط لتسشع الحجخ مغ االنصالؽ
  .ةبحه القػة التي يمقييا الخيط عمى الجدع ىي القػة الجاذخط مدتؿيع. ى

بخط  تعسل القػة الجاذبة بصخؽ أخخػ. فالديارة السدخعة مثال تشحػ إلى التحخؾ
مدتؿيع, ويجب عمى القػة الجاذبة أف تؤثخ عمى الديارة لتدسح ليا بالديخ حػؿ 

ىحه القػة  مشعصف. وتأتي ىحه القػة مغ احتكاؾ العجالت بالصخيق. وتشخفس
االحتكاكية إذا كاف الصخيق مبمال, أو مغصى بالجميج. وعشجىا قج تشدلق الديارة وتحيج 

 مدار مشحشي . فيعغ الصخيق لعجـ وجػد قػة جاذبة كاؼية تدسح ليا بالديخ 
 وسشتصخؽ ليحا السػضػع الحقا في مػضػع القػة الصاردة السخكدية 
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  Law of Accelerationانؾف التعجيل  القانؾف الثاني :ق

 )اف تعجيل الجدع يتشاسب شخديا مع القػة السؤثخة وتحجث الحخكة بأتجاه القػة (

الجدع مع القػة السحجثة لو ويكػف  فييتشاسب التدارع الستػلج " : القانػف الثاني ونرو
يو. ويعتسج وىػ بحلظ يرف كيؽية تغييخ الجدع لحخكتو عشج تأثيخ قػة عم, في اتجاىيا

مقجار تغييخ الحخكة عمى مقجار القػة السؤثخة وكتمة الجدع. فاذا زادت الكتمة قل مقجار 
تغييخ حخكة الجدع والعكذ صحيح وذلظ عشج التأثيخ بقػة معيشة عمى الجدع. ولحا ففي 
حالة تأثيخ القػة نفديا عمى جدسيغ فإف تغييخ حخكة الجدع األقل وزنًا يكػف أكثخ. 

ف نيػتغ الثاني أيزا عمى أف تأثيخ قػة معيشة يكػف دائسًا في اتجاىيا, فإذا ويشز قانػ 
دفع جدع صػب الغخب مثاًل فإنو يتحخؾ في ىحا االتجاه وليذ االتجاه السزاد. 

 : ويكتب قانػف نيػتغ الثاني عمى الشحػ التالي

 التعجيل ×القػة = الكتمة 

فإنيا تسيل الى اف تتحخؾ باتجاه زخب أو تصمق بػاسصة أداة او تفعشجما تخمى كخة 
لقػة السدتعسمة ىػ مقجار الدخعة اخط تأثيخ القػة السدتعسمة بشفذ الذكل فاف السقجار 

 وكمسا زادت القػة السدتعسمة زاد مقجار الدخعة ؟التي تستمكيا الكخة 
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نيػتغ فكع سيربح تعجيل الكخة ؟ ثع  10كغع بقػة 1مثاؿ : العب ضخب كخة تدف 
 كغع؟2التعجيل اذا كاف وزف الكخة  احدب

 التعجيل ×القػة = الكتمة  

 التعجيل ×كغع  1نيػتغ =  10

 2ـ/ثا 10=  1/  10التعجيل = 

 كغع 2في حالة الكخة 

 2ـ/ثا 5=  2/  10التعجيل = 

تغيخ كسية حخكة جدع ما تغيخا مفاجئا فاف ىحا التغيخ يعشي قػة معيشة تست اف 
ؿيع الالزمة فالالعب ذو الكتمة الكبيخة يحتاج ال فيأثيخا ميسا كسا أف لمكتمة ت ,زمغ في

 إلى قػة وكسية حخكة أكبخ مغ األصغخ كتمة .
كغع , اكتدب كل مشيسا سخعة 60كغع والثاني 120مثاؿ: تدابق العباف االوؿ كتمتو 

 ثا , فسا مقجار القػة السبحولة؟3ـ/ثا ولفتخة زمشة 6مقجارىا
 2/ثاـ2ثا  =3/    /ثاـ6  =  / ف 1س – 2التعجيل = س
 التعجيل ×القػة = الكتمة 

 2ـ/ثا2 × كغع 120الالعب االوؿ  ؽ = 
 نيػتغ 240=                  

 2ـ/ثا2 × كغع 60=  ؽ الالعب الثاني
 نيػتغ 120=                

اؼ اف صاحب الكتمة االكبخ يحتاج الى قػة اكبخ وكسية حخكة اكبخ مغ صاحب الكتمة 
 لقصع السدافة نفديا وفي الدمغ نفدو . االصغخ
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 حدب قانػف نيػتغ الثاني فاف القػة تدداد بديادة الكتمة او التعجيل او كمييسا  فائجة :
 ج  ×ؽ = ؾ 

لشأخح مثال رياضة رمي الثقل فاف ىحه المعبة يتسيد رياضييا بكتمة كبيخة مغ اجل 
وبتحجيج االوزاف مثل  الحرػؿ عمى القػة , اما في رياضة آخخػ تستاز بالدخعة

السالكسة , فأف السالكع يديج مغ قػة المكسة بديادة الدخعة , اؼ التعجيل او اف يديج 
كالىسا اؼ زيادة الكتمة مغ خالؿ زيادة اجداء الجدع السذاركة بالعسل وزيادة التعجيل 
 مغ خالؿ زيادة الدخعة باستخجاـ تساريغ تصػيخالقػة السسيدة بالدخعة مثل استخجاـ

 الحباؿ السصاشية او تثقيل الحراع وغيخىا.
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 law of Reactionالقانؾف الثالث : قانؾف الفعل كرد الفعل 

) عشجما يبحؿ الجدع قػة عمى جدع آخخ فأف الجدع اآلخخ يبحؿ قػة رد فعل مداوية 
 (في السقجار ومعاكدة في االتجاه عمى الجدع االوؿ ويكػناف عمى خط فعل واحج

يختز القانػف الثالث لشيػتغ عمى القػة الستبادلة بيغ االجداـ حيث انو اذا اثخت قػة 
عمى جدع ما وليكغ كتاب تخفعو بيجؾ فاف الكتاب بالسقابل يؤثخ بشفذ مقجار القػة 

 عمى يجؾ وباالتجاه السعاكذ .

ة ويتزح مغ خالؿ الذكل التالي مفيػـ ىحا القانػف حيث يذج الذخز الججار بػاسص
 الحبل وبالسقابل فاف الحبل يذج الذخز كخد فعل.
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في حخكة الػثب فاف القػة التي يدمصيا الجدع اثشاء وقػفو االعتيادؼ عمى  مثاؿ:
االرض ىي عبارة عغ وزنو فشجج اف سصح االرض يخد بقػة مساثمة بالسقجاروعكذ 

 اتجاه خط عسل الجاذبية االرضية.

 

 

 

 

 

 

لسثاؿ الدابق عشجما نقػؿ اف رد فعل سصح االرض او عشجما : في امالحطة ميسة 
نخمي الكخة باتجاه االرض )فعل( فأف االرض تخد بخد فعل, اف ىحا القػؿ ىػ قػؿ  
مجازؼ الف االرض صساء فمػ رميشا حجخا باتجاه االرض فانو اليختج اليشا , ورد الفعل 

ي مثاؿ رمي الكخة يكػف رد يكػف عغ شخيق القػػ الجاخمية الستسثمة بالعزالت , وف
 الفعل متسثال بالزغط الجاخمي لمكخة .

كحلظ يسكغ اف نذاىج تصبيق ىحا القانػف بذكل واضح في رياضة الدباحة  مثاؿ :
فعشجما يبحؿ الدباحة قػة فعل بجفع الساء الى الخمف بيجيو ورجميو تتػلج قػة رد فعل 

 تعسل عمى دفع الدباح الى االماـ .
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 :في الحركات الدورانيةتن الثالث نيو

وىػ اف لكل عـد مؤثخ مغ جدع الى آخخ ىشاؾ عـد آخخ مداوؼ لو في السقجار 
ومزاد لو في االتجاه , ويكػف لحطيا مغ الجدع الثاني الى الجدع االوؿ , يسكغ 
تفديخ حخكة كابذ الكخة الصائخة بيحا الرجد , او حاالت االتداف في بعس األلعاب 

عب الحػاجد الحؼ يبجو واضحا عمى حخكتو أثشاء االجتياز الحاجد أف حخكة ,وكحلظ ال
الخجل القائجة وسخعتيا تعتبخفعل تحتاج الى فعل يقابمو لخفع الصخؼ العمػؼ )كخد فعل( 
لحا فأف الصخؼ العمػؼ سػؼ يعسل عمى الثشي لالماـ في االتجاه السعاكذ لمخجل كخد 

 ـ قػػ لمعزالت العاممة وعدـو مقاومة ليا .فعل وكل ىحه الحخكات عبارة عغ عدو 

 مخحمة عبؾر السانع في ركض السؾانع-1

اثشاء مخحمة عبػر السانع تتحخؾ كال مغ الخجل الحخة ) القائجة ( والجحع  :الجزء االول
في اتجاه بعزيسا البعس وىحا يؤدؼ الى تقخيب مخكد ثقل الجدع باتجاه االجداء 

مابيغ الجحع والخجل القائجة ( ويكػف اقخب مايكػف مغ الدفمى لمجدع ) غمق الداوية 
السانع , ففي المحطة التي تعبخ فييا قجـ الخجل الحخة ) القائجة ( السانع فاف الجحع 
والخجل القائجة يتحخكاف برػر عكدية ) وكتصبيق لقانػف نيػتغ الثالث ( اذ اف حخكة 
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لالعمى كخد فعل وكسا ىػ  ميالف الجحع لالماـ كفعل يشتج عشو حخكة الخجل الحخة
واضح مغ الذكل التالي , اف التصبيق الرحيح لقانػف نيػتغ الثالث خالؿ مخحمة 
   عبػر العارضة سيزسغ لمعجاء عبػر السانع ومخكد ثقمو اقخب مايكػف مغ العارضة

) اقل زمغ مسكغ ( وكحلظ عجـ ارتصاـ رجمو القائجة بالعارضة مسا قج يدبب ضياع 
 بالقػة .
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خالؿ مخحمة عبػر العارضة ؼبعج عبػر ركبة الخجل القائجة , ىشا تبجأ  :الجدء الثاني
مخحمة االستعجاد لميبػط حيث يقـػ راكس السػانع بفتح الداوية مابيغ الخجل القائجة 
والجحع كسا في الذكل التالي حتى يزسغ وصػؿ القجـ القائجة الى االرض باقرى 

خعة وصػؿ القجـ القائجة الى االرض مختبط بسحاولة الخاكس سخعة مسكشة , اذ اف س
لخفع الجحع الى االعمى وىحا يؤدؼ الى زيادة سخعة الخجل القائجة في خفزيا الى 

 االسفل حدب قانػف نيػتغ الثالث.
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 االرساؿ الداحق في كخة الظائخة :-2

د , وخالؿ القدع الحزيخؼ يؤدؼ العب كخة الصائخة ميارة االرساؿ الداحق مغ القف
فاف الحراعاف تتحخكاف الى الخمف وباتجاه عكذ عقارب الداعة وكشتيجة ليحا الفعل 
فاف الخجميغ تتحخكاف كخد فعل وباتجاه عقارب الداعة وعمى الخغع مغ اف الجدئيغ 
العمػؼ والدفمي الستحخكاف كفعل ورد فعل يتحخكاف باتجاىيغ متعاكديغ ولكغ كالىسا 

( ومغ الذكل التالي وخالؿ Aباتجاه اليدار وكسا ىػ واضح في الرػرة ) يتحخكاف
القدع الخئيدي لمسيارة فاف الحراعاف تتحخكاف لالماـ وباتجاه عقارب الداعة في حيغ 
تتحخؾ الخجالف ونتيجة كخد فعل لفعل الحراعاف وباتجاه معاكذ لعقارب الداعة واف 

( مغ الذكل Bىػ واضح في الرػرة ) كال الجدئيغ يتحخكاف باتجاه اليسيغ وكسا
 التالي.
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 مخحمة عبؾر العارضة في قفدة الفؾسبؾري -3

خالؿ مخحمة عبػر العارضة في قفدة الفػسبػرؼ فاف ىشاؾ محػراف رئيدياف تحجث 
حػليسا حخكات اجداء الجدع االوؿ ىػ السحػر العخضي السار بسخكد ثقل الجدع 

ىػ السحػر الديسي السار ايزا بسخكد ثقل الجدع والعسػدؼ  والسػازؼ لمعارضة والثاني
عمى العارضة ,اف العامل االساسي في اتساـ عسمية عبػر كافة اجداء الجدع فػؽ 
العارضة بشجاح ىػ تػافخ كسية حخكة دورانية حػؿ السحػر العخضي السار بسخكد ثقل 

كبتيغ اف القاعجة الجدع والحؼ سيؤدؼ الى التقػس الحاصل في الجحع مع ثشي الخ 
الخئيدية التي تحكع مخحمة عبػر العارضة ىي قجرة القافد عمى التحكع باجداء التي يتع 

رضة حتى يكػف لفعميا تأثيخ مباشخ وكخد فعل عمى االجداء التي لع اتحخرىا مغ الع
رضة ) خاصة الخجميغ ( وبالتالي حخكتيسا الى االعمى وبالتالي اتتحخر بعج مغ الع

دة مغ خالؿ االستفادة السثمى مغ افعاؿ االجداء الستحخرة مغ العارضة نجاح القف
وكخدود افعاؿ لالجداء التي لع تتحخر والذكل التالي يػضح مخحمة عبػر العارضة , اذ 
نالحع فعل لجدء متحخر مغ العارضة ) الخاس ( مغ خالؿ حخكتو باتجاه عقارب 

معاكذ باالتجاه يعسل عمى رفع  الداعة سيشتج عشو رد فعل مداوؼ بالسقجار ولكشو
الخجل وحخكتيسا باتجاه معاكذ لعقارب الداعة وبالتالي عبػر الخجميغ مغ فػؽ 

 العارضة وبشجاح .
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 ركل الكخة في كخة القجـ-4

عشجما يؤدؼ العب كخة القجـ ميارة  تدجيج الكخة , وخالؿ  الجدء االكؿ :
السشاد الى جانب الكخة اما القدع التحزيخؼ ليحه السخحمة يقـػ بػضع قجـ ا

الخجل الزاربة )رجل اليسيغ( فيتع مخجحتيا الى الخمف وباتجاه عقارب 
الداعة ونتيجة ليحا الفعل فاف رد الفعل يكػف بسخجحة ذراع اليدار الى 
الخمف وباتجاه عكذ عقارب الداعة ,مع تقػس في الجحع الى الخمف وكسا 

 (   Aىػ واضح في الرػرة )

خالؿ القدع الخئيدي لمسيارة يقـػ الالعب بسخجحة الخجل  ي :الجدء الثان
الزاربة) اليسيغ( بدخعة وبقػة مغ الخمف الى االماـ وضخب الكخة مع 
استسخار مخجحة الخجل الى االعمى والى الجانب األندي وباتجاه عكذ 
عقارب الداعة ونتيجة ليحا الفعل فأف رد فعل يكػف بسخجحة ذراع اليدار مغ 

الى االماـ والى الجانب األندي وباتجاه عقارب الداعة , ومع تقػس الخمف 
 ( . Bالجحع الى االماـ وكسا ىػ واضح في الرػرة ) 
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 : الكتمة كالؾزف 

مغ األخصاء الذائعة بيغ الشاس ىػ عجـ تفخيقيع بيغ مفيػـ الػزف و مفيـػ الكتمة, ففي 
شى والػحجة والسقجار نفدو, ولكغ وضح أذىاف الكثيخ مشيع أف الػزف والكتمة ليسا السع

العمساء االختالؼ بيغ السفيػميغ ومعشى كل كسية عمى حجة, وكيؽية حداب مقجار 
 .الكتمة والػزف وكيؽية التعامل معيسا في السجاالت السختمفة

كسية ؾياسية تعشي مقجار ما يحتػيو الجدع مغ مادة , ويخمد لمكتمة بالحخؼ  الكتمة:
m)وال يختمف لعامة لمكتمة في الشطاـ الستخؼ ىي الكيمػغخاـ ) كغع (, ( , والػحجة ا

مقجارىا مغ مكاف إلى آخخ, فإذا كانت كتمة إنداف عمى سصح الكخة األرضية يداوؼ 
ثسانيغ كيمػغخامًا فإف كتمتو عمى سصح القسخ تبقى كسا ىي فال تتأثخ بدبب اختالؼ 

مغ الصخؽ السختمفة حيث ندتصيع  ولحداب مقجار كتمة األجداـ ىشالظ عجد السػقع,
إيجاد كتمة أؼ جدع باستخجاـ األجيدة السختمفة, مثل السيداف ذؼ الكفتيغ والسيداف 

 .ياإللكتخون

عبارة عغ كسية فيديائية متجية تعبخ عغ مقجار قػة جحب األرض ىػ   الؾزف:
األوزاف ويكػف اتجاه ىحه  ( ووحجتيا )نيػتغ(wويخمد ليا )لألجداـ السختمفة نحػىا,

نحػ مخكد األرض حيث تختمف أوزاف األجداـ مغ مكاف إلى آخخ فسثاًل وزف اإلنداف 
عمى سصح األرض يكػف أكبخ مغ وزنو عمى سصح القسخ وبيشسا يكػف في حالة انعجاـ 

ػزف في الفزاء الخارجي, ويقاس الػزف بػحجة الشيػتغ والتي تعادؿ كيمػغخاـ في متخ ال
ب وزف األجداـ ندتخجـ العالقة التي أوججىا العالع نيػتغ والتي لكل ثانية تخبيع, ولحدا

تشز عمى أف وزف أؼ جدع يداوؼ كتمة ىحا الجدع بالكيمػغخاـ في تدارع الجاذبية 
 . األرضية

 التعجيل االرضي  ×الػزف = الكتمة 
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 الفرل الدادس : كيشاتيػ الحخكات السدتقيسة

لكيشتيكية مغ خالؿ دراسة القػػ التي تؤثخ في يسكغ دراسة الحخكة مغ الشاحية ا         
الحخكة وكيؽية التعامل مع ىحه القػػ عمى اعتبار  اف الحخكة التي تحجث في السجاؿ 
الخياضي  او في الحياة االعتيادية ىي عبارة عغ تأثيخ متبادؿ بيغ القػػ الجاخمية  

بقػة الجاذبية االرضية  مةالعزمة( والقػػ الخارجية الستسث لمخياضي اؼ قػاه الحاتية )
السحيصة بالفخد والتي تؤثخ بذكل مباشخ  ػ القػ آخخه مغ الى  ووقػة االحتكاؾ وقػة دفع 

 في االداء.

 القؾة :

تعخؼ القػة في الفيدياء عمى انيا مؤثخ يؤثخ عمى االجداـ ؼيدبب تغيخاً  في حالتو او 
دبة لمدمغ .والقػة ىي اتجاىو او مػضعو او حخكتو,وىي كحلظ ندبة تغيخ الدخع بالش

كسية متجية )ليا مقجار واتجاه( وتدبب في تعجيل الجدع بسقجار معيغ وتقاس القػة 
 بػحجة الشيػتغ .

 وحدب قانػف نيػتغ الثاني , لسعخفة القػة ندتخجـ السعادلة التالية:

 التعجيل ×القػة = الكتمة 

 دبة لمدمغغ استخخاج القػة مغ خالؿ ندبة التغيخ بالدخع بالشككحلظ يس

 ( 1التعجيل   ........................ )  ×القػة = الكتمة 

 / ف  1س – 2بسا اف ج = س

 /ف 1س – 2س ×القػة = ؾ 

 س ×بسا اف الدخع = ؾ 
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 ( 2اذا القػة = التغيخ الدخع / الدمغ  ...................... )    

دراستشا لمحخكات الخياضية البج مغ اجل فيع القػة ككسية ميكانيكية تؤدؼ دورًا كبيخًا في 
اف نعخؼ اف استخجاـ القػة اليقترخ عمى حجوث الحخكة فقط , وانسا تدخجـ القػة في 
كثيخ مغ الحخكات الخياضية إلكتداب الجدع حالة الثبات بسعشى آخخ جعل محرمة 

 القػػ السؤثخة في الجدع صفخًا مغ ىشا يسكغ تقديع تأثيخ القػة الى ما يمي :

 يخ الحخكي )الجيشاميػ(:التأث-1

أف تأثيخ القػة في ىحه الحالة يدبب حجوث الحخكة كسا في حالة دفع الجدع او تحخيظ 
 جدء مغ اجداء الجدع ألداء حخكة معيشة .

 

 

 

 

 

 

 

 التأثيخ الثابت )االستاتيػ( :-2

يحجث ىحا الشػع مغ التأثيخ عشجما تدتخجـ قػة لمتغمب عمى مقاومة كبيخة ججًا, بحيث 
تتسكغ القػة مغ التغمب عمى القرػر الحاتي لتمظ السقاومة ,وفي بعس االحياف ال
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يتصمب االمخ استخجاـ القػة لتثبيت الجدع في وضع معيغ كسا في حخكة الػقػؼ عمى 
 اليجيغ .

 

 

 

 

 

 

نحغ ندتخجـ القػة في حياتشا برػر واشكاؿ مختمفة ومغ امثمة القػة  انؾاع القؾة :
 التي ندتخجميا :
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 يسكغ متجيو والقػػ  كسية فإنيا واتجاه مقجار أو كسية عمى تحتػؼ  دامت مػا القػة
 السػجػدة تمظ القػػ  ىي الخارجية فالقػػ  داخمية, واخخػ  خارجية قػػ  إلى ترشيفيا

 الجاخمية القػػ  واالحتكاؾ أمػا والساء اليػاء ومقاومة الجاذبية كقػػ  الجدع خارج
 ميسػو يشبغػػي خرائز الجدػػع ولمقػػة داخل تعسل التى زػالتالع قػػ  بيػا فالسقرػػػد

 يخجـ الحؼ وأالتجاه بالذكل القػة مػغ استخجاـ يتسكغ حتى إدراكيػا او الخياضي لمسجرب
 باربع صفات ىي: القػة وتتسيد: الحخكة ىجؼ

 السقجار: ويقرج بو كسية او ؾيسة القػة ويقاس بػحجة الشيػتغ.-1

نقصة او مػضع تأثيخ القػة بالشدبة لمجدع فغالبا مايكػف تأثيخ  نقصة التأثيخ: ىي-2
 قػة الجاذبية االرضية ودائسًا خالؿ مخكد ثقل الجدع .

خط التأثيخ: ويدسى ايزا بخط القػة ويقرج بو الخط السدتؿيع السار بشقصة التأثيخ -3
اؿ ذلظ مايحجث عبخ االتجاه السحجد لتأثيخ القػة ويكػف عسػديًا او افؿيا او مائل , مث

 شػليًا لمحبل الحؼ يسدظ الكخة .

 

 

 

 

االتجاه او السشحشى: ويقرج بو مشحشى الحخكة التي يدببيا او تحاوؿ خمقيا ىحه -4
القػة )اؼ مشحشى مفعػليا( يسيغ يدار اذا كاف خط التأثيخ افؿيًا ,اعمى اسفل اذا كاف 

ختار نقصتيغ تشتسياف اليو خط التأثيخ عسػديًا,اما اذا كاف خط التأثيخ مائاًل فش
 وبػاسصتيسا يتع تحجيج السشحشى .
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 القؾى تؤثخ بالتالمذ اك عؽ بعج

عشجما يقػـ العب البيدبػؿ بزخب الكخة بالسزخب فأنو يدمط عمييا قػة , وكحلظ 
عشجما يسدظ الكخة في اليػاء ويسشع تحخكيا , ففي كمتا الحالتيغ يؤثخ عمييا بقػة 

 تساس فعمي بيغ الجدسيغ ومغ الديػلة االستجالؿ عمى ىحا مالمدة لمكخة , اؼ ىشاؾ
 .الشػع مغ القػػ عشج تحميل مػقف معيغ

 

 

 

 

وىشاؾ نػع آخخ مغ القػػ اليدتجعي تالمدا فعميا يدسى القػػ السجالية احج االمثمة 
عمى ىحه القػػ ىػ قػة الجاذبية التي تؤثخ عمى االجداـ السقحوفة وتذجه الى االرض, 

شي اف االرض تؤثخ بقػة في الجدع حتى مع عجـ التساس ومغ القػػ السجالية وىحا يع
 قػة التشافخ اوالتجاذب بيغ شحشات الكخباء والسغشاشيذ .
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 ترشيف القؾة

 والتي تعسل داخل الجدع والستسثمة بقػة العزالت .القػػ الجاخمية -1

في الجدع مثل وزف الجدع والتي تعسل في السحيط الخارجي وتؤثخ القػػ الخارجية -2
 وقػة اليػاء وقػة االحتكاؾ وغيخىا .

 عميو فيشاؾ قػتاف مؤثختاف في حالة الثبات  عشجما يقف االندافف
واتجاىيا نحػ  االسفل ىتذجه ال )الػزف( قػؽ خارجية ىي قػة الجاذبية االرضية

تجاىيا نحػ وا )الػزف( وقػة داخمية ىي قػة العزالت التي تقاـو قػة الجحب ,االسفل
 ىف الخياضي عشجما يخيج القفد الأذلظ ف ىوعم,  صفخ , ومحرمة القػؽ =ىاالعم
مغ الثبات , يثشي رجميو فتكػف قػة العزالت اقل مغ قػة الجحب ) الػزف( ,  ىاالعم

زف( , وعشجما تبحؿ العزالت قػة اكبخ مغ قػة الجحب )الػ  ىاالعم ىوعشجما يقفد ال
بية عميو )قػة مجالية مغ غيخ تساس بيشيسا ( الى اف ذػة الجايتخؾ االرض يبقى تأثيخ ق

 بية وقػة دفع العزالت فيتػقف ثع يبجأ بالدقػط .ذتتداوػ قػة الجا
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  مؽ حيث خظؾط عسمياترشيف القؾة 

في الجدع البذخؼ نادرا ماتعسل عزمة واحجة بشفديا إلعصاء قػة فشجج عمى االقل اربع 
اع وأكثخ لتقمز الداؽ في مفرل الخكبة ,لحا فأف دراسة القػة عزالت في تقمز الحر 

مغ خالؿ خصػط عسميا وحجوثيا وتسثيميا في الفخاغ لسعخفة محرمة تأثيخاتيا ,لحا 
 ترشف القػة ندبة الى حجوثيا في السدتػػ الى:

 القؾى الخظية ) السدتقيسة االتجاه (:-1

القػة السدتؿيسة وقج يحجث إما أف وىي القػػ التي يكػف عسميا في خط واحج وتدسى ب
يحجث في اتجاه واحج في حالة تأثيخ قػتيغ او اكثخ في نفذ االتجاه وتكػف الشتيجة 
مجسػع ىحه القػػ ,مثاؿ ذلظ عشجما يجفع شخراف او اكثخ جدسا باالتجاه نفدو وبخط 

لعبة العسل نفدو , وقج يكػف خط عسل القػػ نفدو ولكغ االتجاه يكػف مختمفًا كسا في 
 جخ الحبل ونيا تكػف الشتيجة الفخؽ بيغ القػتيغ .

 القؾى الستالقية بشقظة كاحجة :-2

وفي ىحا الشػع تمتقي كافة خصػط عسل القػػ السؤثخة في جدع في نقصة واحجة ولكغ 
عمى زوايا مختمفيغ وتدسى أيزا بالقػػ الستدامشة, ومغ الصبيعي أف يكػف خط عسل 

اختالفات االتجاىات, لحا فإف استخالص السحرمة  ىحه القػػ مختمفة فزال عغ
 الشيائية لتأثيخ تمظ القػػ يعتسج عمى مقاديخىا واتجاىاتيا ندبة إلى الفخاغ

 القؾى الستؾازية : -٣

وىي القػػ التي تكػف خصػط عسميا عمى نقاط مختمفة مغ الجدع, مثاؿ ذلظ حسل 
ػف قػة نحػ األعمى لخفع قصعة خذبية شػيمة مغ قبل شخريغ كل مغ شخؼ فيع يبحل

القصعة بيشسا وزف القصعة الخذبية يتجو لألسفل بفعل الجاذبية األرضية فيشاؾ ثالث 
قػػ متػازية عاممة عمى نفذ الجدع ولكغ في نقاط مختمفة اثشاف باتجاه واحج والثالثة 
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كغع( في راحة اليج  10باتجاه معاكذ. وكسثاؿ ليحه الحالة ىػ عشج حسل ثقل قجره )
درجة(. فإف قػة الجاذبية تعسل عمى نقاط مختمفة لدحب  ۰۹لحراع في زاوية مقجارىا )وا

الداعج والثقل لألسفل بيشسا قػة عزالت الحراع تعسل باتجاه معاكذ وعمى نقصة أخخػ 
 : التالي ساحبة الداعج لألعمى كسا في الذكل

 
 

 

 

 

 

 

 
 القؾى العامة : -4

مدصح )مدتػػ( ولكغ بصخيقة تختمف عغ  إف مثل ىحه القػػ الستعجدة تحجث في
تختيب القػػ في الترشيفات الدابقة, لشأخح عمى سبيل السثاؿ, وضع الخياضي في 
حالة االستمقاء عمى الطيخ أو أؼ جدع آخخ ومحاولة سحبو بقػة كسا في الذكل أدناه. 

ليو أو نجج أف الجدع يؤثخ بػزنو باتجاه خط الجاذبية األرضية في الدصح الحؼ يدتشج إ
األرض )و( وىشاؾ قػة تعسل عكذ اتجاه فعل الػزف وىي رد فعل الدصح إلى األعمى 
)د(, أؼ أف كمتا ىاتيغ القػتيغ عسػدية, أما القػة التي تعسل عمى سحب الجدع )ؽ( 

 فيشاؾ قػة تعسل عكذ اتجاىيا وىي قػة االحتكاؾ )ح(. 
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 :ةالتأثيخ الستبادؿ لمقؾى الخارجية كالجاخمي

عشجما يدمط الخياضي قػة عمى األرض لمشيػض إلى األعمى فيحا يعشي أف رد فعل 
األرض سيداوؼ القػة السدمصة ويعاكدو في االتجاه, ومغ السعمـػ لجيشا أف اتجاه 
الػزف )وزف الخياضي( دائسا إلى األسفل كتػضيح لسفيـػ جحب األرض لألشياء فاف 

ى األعمى أؼ بسعشى أف الخياضي عشجما اتجاه رد فعل األرض)مجازًا( سيكػف إل
يؤثخ بقػة إلى األرض فاف األرض سيخد ذلظ إلى األعمى أؼ إف رد الفعل سيكػف 

 باالتجاه السػجب ومع اتجاه قػة العزالت أؼ:
 رد الفعل = قػة العزالت

 وبسا أف وزف الجدع في اتجاه معاكذ لخد الفعل فإنشا ندتصيع أف ندتشتج أف:
 وزف الجدع –العزالت رد الفعل = قػة 

ولتػضيح ذلظ في مثاؿ, لػ أدػ الخياضي حخكة ثشي مفرمي الخكبتيغ مغ       
الػقػؼ بذكل غيخ مبالغ ؼيو )انديابي( فيحا يعشي تغمب وزف الجدع عمى قػة 

نيػتغ وكانت قػة العزالت في  1000العزالت وافتخاضا أف وزف الخياضي كاف 
 رد الفعل ستكػف سالبة الف: نيػتغ فاف عالمة 800لحطة الثشي 
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 وزف الجدع –رد الفعل = قػة العزالت 
 1000 – 800رد الفعل = 
 نيػتغ 200 -رد الفعل = 

وندتشتج مغ ذلظ أف رد الفعل سيكػف اقل مغ وزف الجدع في حالة الثشي      
نيػتغ وىحه مالحطة ميسة لتفديخ بعس  800=200-1000وبالزبط سيكػف )
الدمغ(, أما إذا عكدشا الحالة أؼ إف الخياضي سيسج مفرمي -مشحشيات دالة القػة

نيػتغ  1000الخكبتيغ مغ وضع الجمػس فممتغمب عمى وزف الجدع الحؼ مقجاره 
 نيػتغ )افتخاضا( فاف عالمة رد الفعل ستكػف مػجبة الف: 1200نحتاج إلى 

 وزف الجدع –رد الفعل = قػة العزالت 
 1000 – 1200رد الفعل = 

 نيػتغ 200=  رد الفعل
وندتشتج مغ ذلظ أف رد الفعل سيكػف اكبخ مغ وزف الجدع في حالة السج       

 نيػتغ( وكسا مػضح في الذكل التالي: 1200=200+1000وبالزبط سيكػف )
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 دفع القؾة

عمى الجدع في السجة الدمشية السعصاة )وذلظ في السصبقة ىػ مؿياس تأثيخ القػة 
يعخؼ الجفع ميكانيكا بأنو "حاصل ضخب القػة وذلظ في السجة و ة(, الحخكات االنتقالي

 .الدمشية التي تؤثخ فييا القػة 
 الدمغ× دفع القػة = القػة 

 ( . ثانيةوحجة الجفع ىي )نيػتغ واف

  الجفع المحغي :
لؿيسة السيكانيكية لتأثيخ القػة عمى الجدع في وقت قريخ ججا وتداوؼ في ا ىػ

 .حاصخ ضخب القػة في المحطة الدمشية السعيشة الحخكات السدتؿيسة 
وىػ يعادؿ في الفتخة الدمشية الشيائية عشج تكامل محجد لمجفػع األولية )الجدئية( لمقػة,  

 إذ تشحرخ حجود التكامل بيغ لحطتي بجاية ونياية الفتخة الدمشية لتأثيخ القػة.
ع محرمتيا في الدمغ وفي لحطة تدامغ تأثيخ عجة قػػ فأف مجسػع دفػعيا يعادؿ دف

كسا أف ,نفدة, إذ يكػف ىشاؾ دفع ألؼ قػة, مصبقة حتى ولػ ألجداء صغيخة مغ الثانية 
كسية  ػأف الجفع ى الجافعية,القػة التي تؤثخ في مجة زمشية قريخة يصمق عمييا القػة 

ويسكغ تسثيميا عغ شخيق اتجاه القػة , وعسػما إف القػة تكػف متغيخة في اثشاء  ومتج
سجة الدمشية لتأثيخىا عمى الجدع والسيسا في الحخكات الخياضية ويتغيخ مقجارىا لحطية ال
. 

 الجفع ككسية الحخكة :

كسية حخكة الجدع عبارة عغ حاصل ضخب كتمتو في سخعتو فشقػؿ اف كسية الحخكة 
ـ/ثا,ىي نرف كسية حخكة السصخقة 10كغع وبدخعة 20التي تستمكيا مصخقة كتمتيا 

ـ/ثا أنصالقا مغ قانػف نيػتغ الثاني , فأف التغيخ في 20ذا تحخكت بدخعة نفديا ؼيسا ا
كسية حخكة الجدع تحجث بفعل تأثيخ القػة ) راجع قانػف نيػتغ الثاني(ومغ الصبيعي اف 
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نيػتغ 100تأثيخ القػة يحجث في فتخة زمشية معيشة , فمػ اثخنا في جدع بقػة مقجارىا 
الجدع سيتحخؾ بكسية حخكة معيشة ولػ اردنا اف  ثانية فأف2وكاف زمغ فعل التأثيخ 

نكدب الجدع نفدو كسية الحخكة االولى نفديا ولكغ بدمغ فعل قجره ثانية واحجة فعشجئح 
 50يجب اف نزاعف مقجار القػة او العكذ اذا اردنا اف ندتخجـ قػة تأثيخية مقجارىا 

ثػاني مغ ىحا  4ل الى نيػتغ ففي ىحه الحالة يشبغي اف يصػؿ زمغ التأثيخ القػة لير
السشصمق نجج اف القػة التي تؤثخ في فتخة زمشية معيشة يصمق عمييا ميكانيكيا مرصمح 

 الجفع او دفع القػة أؼ :

 الدمغ  ×الجفع = القػة  

ولسا كاف التغيخ في الحخكة ىػ ناتج عغ تأثيخ القػة الحادثة في زمغ معيغ حيث 
 يسكششا اشتقاؽ اف 

 كسية الحخكة  دفع القؾة = التغيخ

 (1التعجيل  ....................................  )  ×القػة = الكتمة  

 / الدمغ 1الدخعة -2الدخعة ×القػة = كتمة 

 ( 1الدخعة -2)الدخعة ×الدمغ = كتمة  ×القػة 

 (2اؼ الجفع = التغيخ في كسية الحخكة .............................. )

الفعل يذكالف األساس السيكانيكي لحجوث الجفع ورد الفعل أف قانػف الجفع أو رد 
التأثيخات الخاصة بجدسيغ (باالعتساد عمى )قانػف نيػتغ الثالث( والحؼ يشز عمى أف 

إف القػة السؤثخة عمى  )كل مشيسا عمى األخخ تكػف متداوية دائسا ومتزادة في االتجاه
ػ غيخ متجو , فأف الجفع ىي الجدع أو الدصح ىي كسية متجيو أما متغيخ الدمغ في

كسية متجيو ويسكغ تسثيميا عغ شخيق اتجاه القػة , وعسػما إف القػة تكػف متغيخة في 



 اًُك الرَاضٍ                                            هؤَذ دمحم أهُيهذخل الً الباَىهُك
 

97 
 

عمى الجدع والسيسا في الحخكات الخياضية ويتغيخ مقجارىا  اثشاء السجة الدمشية لتأثيخىا
 .لحطية

حؿ االرض فعشجما يبحؿ العب عشج الخكس قػة مغ الصخؼ الدفمي وفي نفذ الػقت تب
قػة مداوية في السقجار ومزادة في االتجاه وبالتالي يتحخؾ الالعب اماما, ىحا 
مايدسى بخد فعل االرض ويسكغ التعخؼ عميو عغ شخيق اجيدة ؾياس خاصة مشيا 

, ومثل ىحا الجياز يعتبخ ذو فائجة كبيخة في   Force Platformمشرة ؾياس القػة 
 ؾياس االداء الفشي .

 قؾة ك دفع القؾة مؽ حيث عالقتيسا بالدمؽالفخؽ بيؽ ال

ىػ مؤثخ يؤثخ عمى االجداـ ؼيدبب تغيخاً  في حالتو او اتجاىو او مػضعو او  القؾة :
 حخكتو,وىي كحلظ ندبة تغيخ الدخع بالشدبة لمدمغ.

 التعجيل ×القػة = الكتمة 

 القػة = التغيخ في كسية الحخكة/ الدمغ  

 .عمى الجدع في السجة الدمشية السعصاةالسصبقة ػة ىػ مؿياس تأثيخ الق دفع القؾة:

 الدمغ× دفع القػة = القػة 
 دفع القػة = التغيخ في كسية الحخكة 

 مغ خالؿ تعخيف وقانػف كل مغ القػة و دفع القػة ندتشتج مايمي:

مغ اجل تػضيح الفخؽ بيغ القػة و دفع القػة يجب التفخيق بيغ حالة الجدع مغ حيث 
كة , ومغ السعمـػ اف القػة في كمتا الحالتيغ تكػف عالقتيا مع الدمغ الثبات او الحخ 

 التعجيل( او)التغيخ في كسية الحخكة/ الدمغ (  ×عكدية الف القػة ىي ناتج )الكتمة 
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اما دفع القػة فاالمخ مختمف لحلظ يجب التفخيق بيغ حالة الجدع مغ الثبات او الحخكة 
تاتي مغ خالؿ عسل اكبخ ( الدمغ× القػة )اف كسية الجفع , ففي حالة الثبات ف

ؤثخ االشالة في الدمغ عمى التقميل مغ تمسكشو في اشػؿ زمغ مسكغ شخط اف ال  قػة
باقل زمغ  يقفد عسػدياجة خالؿ فتخة االداء اؼ اذا حاوؿ الالعب اف تؾيسة القػة الشا

ػف مغ فقج يشتج عغ ذلظ عجـ اكتساؿ مخحمة الجفع التي تتك ) اؼ ثشي قميل(مسكغ
اما اذا كاف الثشي في مفرل الخكبة اكبخ ومشاسب مع نػع مخحمة امتراص ودفع 

االداء فأف كسية الجفع كػف اكبخ لحلظ فاف دفع القػة يتشاسب شخديا مع الدمغ في ىحه 
 الحالة.

 

 

 

 

 

 

اما في حالة اف الجدع يستمظ كسية حخكة ) مغ خالؿ الخكزة التقخبية ( فأف دفع القػة 
الجدع عشج الحخكو الحؼ يستمكو اف زخع عغ )التغيخ في كسية الحخكة(,  ىػ ناتج

وىحا مانالحطو عشج اف يحتفع بو قجر اإلمكاف عشج لحطات الجفع ,  الجدع يحاوؿ
العب الجسشاستظ عشج الؿياـ بالقمبات اليػائية فأف الالعب يحرل عمى دفع القػة مغ 

خكزة التقخبية ومغ اجل السحافطة خالؿ الحرػؿ عمى كسية حخكة كبيخة مغ خالؿ ال
عمى ىحا الدخع الخصي وتحػيمو الى زخع عسػدية مغ خالؿ دفع القػة فأنشا نالحع اف 
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عسمية الثشي والسج )االمتراص والجفع ( تكػف قميمة وتتشاسب عكديا مغ كسية الحخكة 
لقفد التي يستمكيا الخياضي اؼ كمسا كانت كسية الحخكة التي يستمكيا الخياضي قبل ا

كبيخة كاف الثشي قميل والعكذ صحيح اؼ زمغ اقل وبسعشى آخخ دفع قػة بدمغ اقل اؼ 
اف دفع القػة في ىحه الحالة يأتي مغ خالؿ تحػيل كسية حخكة الجدع الخصية الى 

 كسية حخكة عسػدية مغ خالؿ دفع القػة باقل زمغ مسكغ .

 

 

 

 

 

 

 

 سكغما يو عمى الدخع السكتدب بأقل لحا فاف القػة في الدمغ تعشي بحؿ القػة لسحافط
ي حؿيقة الجفع ىالدمغ المحطي, وىحه  \الجفع = اؼ يعشي القػة مغ الزياع بالدخع

المحطي , وىحه القػة يسكغ اف تتكخر عشج كل لحطة دفع)تساس(مع االرض والتي 
تختبط بتكخار ىحه الجفعات المحطية لمسحافطة عمى زخع الجدع دوف تشاقز عشج 

 .و اإلقالؿ مغ تشاقز الدخع قجر اإلمكاف عغ القفداإلنصاؽ ا

اف عسمية الحرػؿ عمى دفع القػة برػرة مثالية في حالة الحخكة مغ االمػر السعقجة 
ويختمف مغ فعالية الى أخخػ فالجفع الالزمة في القفد الصػيل يختمف عغ الجفع الالـز 

ع العالقة بيغ كل في القفد العالي ومغ اجل تػضيح ذلظ بذكل مفرل يجب اف نفي
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مغ كسية الحخكة وزمغ الجفع واليجؼ مغ الحخكة فعشجما يحرل الخياضي عمى كسية 
فأف زمغ الجفع  وزاوية االنصالؽ ليدت كبيخة حخكة كبيخة ججا كسا في القفد الصػيل

يكػف قميل ججا مغ اجل عجـ ضياع في كسية الحخكة التي يستمكيا الخياضي اما في 
وزاوية  سية الحخكة التي يحرل عمييا الخياضي ليدت كبيخة ججاالقفد العالي فأف ك

لحلظ يحتاج الخياضي لمحرػؿ عمى الجفع السثالي الى ثشي اكبخ في  االنصالؽ كبيخة
االشخاؼ الدفمى اؼ زيادة في زمغ الجفع مغ اجل الحرػؿ عمى كسية حخكة عسػدية 

 اكبخ.

سخعة اقل خالؿ عسمية االرتقاء عغ اف تصػر قجرة دفع القػة تجؿ عمى اف الالعب يفقج 
عبي الػثب الدخعة التي حققيا باالقتخاب , حيث دلت نتائج بعس البحػث اف ال

الصػيل ذو السدتػػ االفزل يتفػقػف عمى اولئظ مغ ذوؼ السدتػػ السشخفس في ىحه 
) اؼ تغيخ الدخع الدمبي ( وشبقا لشتائج تمظ الجراسة فأف مجسػعة ذوؼ  الشاحية

ـ/ثا(اما  0.55االفزل يفقجوف مغ سخعتيع خالؿ عسمية االرتقاء بسقجار )السدتػػ 
ـ/ثا( وىحا يجؿ عمى اف التغيخ 0.75السجسػعة الثانية ؼيفقجوف مغ سخعتيع بسقجار )

كسية شبو ثابتة  في الدخع يكػف باقل ؾيسة لمسجسػعة االولى حيث اف كتمة الجدع تعتبخ
لدخعة , وانسا الحؼ يؤثخ تاثيخا مباشخا ىػ وال تجخل بذكل مباشخ في كسية فقجاف ا

مقجار دفع القػة والحؼ يعشي تشاسب عكدي بيغ القػة السشفحة وزمشيا والحؼ يتشاسب 
 شخديا مع تغيخ الدخع وفق السعادلة اآلتية :

 دفع القػة = التغيخ بالدخع

 ةالدخع ×دفع القػة = الكتمة 
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 مثاؿ

 50فارتجت بدخعة  اـ/ث 40ػاردة إليو بدخعة في لعبة البيدبػؿ ضخب الالعب الكخة ال
وأف كتمة  ثا, 0.00135. فإذا عمست أف زمغ التالمذ بيغ الكخة والسزخب بمغ  اـ/ث

 كغع( , عيغ :0.15غخاما )  150الكخة 
 أ( الجفع.

 ب( القػة الستػسصة السؤثخة عمى الكخة .
 ج( القػة الستػسصة السؤثخة عمى السزخب .

 الجػاب

 العالقة بيغ الجفع والتغيخ في كسية الحخكة, يكػف مقجار الجفع .  أ( باستخجاـ
 (1الدخعة -2الدخعةتغيخ الدخعة = الكتمة ) xالدمغ = الكتمة  xالجفع = القػة 

 مالحطة : الدخعتيغ إحجاىسا سالبة واألخخػ مػجبة ألف اتجاىيسا متعاكذ 
 ة.كيمػجخاـ / ثاني 13.5=  {( 40 -) - 50 } × 0.15الجفع = 

 ب( وباستخجاـ نفذ العالقة فإف : 
 القػة = الجفع / الدمغ 

 نيػتغ 10000=  0.00135/  13.5القػة = 
 ج( باستخجاـ قانػف نيػتغ الثالث عشجما يؤثخ جدع عمى آخخ فإف :  

 نيػتغ 10000 -القػة =  -القػة = 
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 مثاؿ

دخعة قجر سباؽ السدلجة يبجأ شاقع مؤلف مغ عزػيغ بجفع السدلجة لتتحخؾ ب
نيػتغ باتجاه  100االستصاعة قبل تدمقيا وركػبيا . فإذا استعسل الالعبيغ معجؿ قػة 

ثػاني قبل القفد . فسا ىي سخعة السدلجة )بإىساؿ  7كغع لفتخة  90حخكة السدلجة تدف 
 االحتكاؾ( في تمظ الشقصة ؟

 الجػاب
 جار االقرى يدتخجـ الالعباف الجفع لتغييخ زخع السدلجة مغ الرفخ الى السق

 
 
 
 
 
 
 
 

 الجفع = التغيخ في كسية الحخكة           
 1س ×ؾ   -  2س ×الدمغ = ؾ  ×القػة 
 صفخ × 90 –س  × 90=  7 × 100
 س  ×كغع  90=  نيػتغ . ثا 700

 باتجاه القػة السدتعسمة  ـ/ثا 7.87س = 
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 السؤشخات السيكانيكية السختبظة بجفع القؾة:
ة دفع القػة مغ خالؿ ارتباشيا ببعس السؤشخات السيكانيكية مغ السسكغ أف تتع دراس

 األخخػ وكسا يمي: 
زمغ التساس يقاس مغ اوؿ تساس يحجث بيغ بالقجـ أو القجميغ حدب شبيعة  -1

إلى أخخ لحطة تقصع القجـ أو القجميغ فييا اتراليا باالرض, ويتع ىحا  الشيػض
ابتة )الػثب العسػدؼ مغ الثبات مثال( الؿياس في الحاالت الحخكية اما في الحالة الث

فيتع الؿياس مغ لحطة البجء بسج مفاصل العاممة في ىحا األداء الى المحطة التي تقصع 
القجميغ اتراليا باالرض اف ىحا الدمغ يمعب دور اساسي في ؾياس دفع القػة وفي 

 .األرض وفي ؾياس القجرة الالزمة لالداء ؾياس رد فعل
ىػ ناتج السدافة التي يقفدىا الالعب باليػاء )أؼ ارتفاع مخکد ثقمو( ارتفاع القفد و  -2 

 ايزا تمعب دور اساسي في اعصاء مؤشخ قػة الجفع الحاصمة بالعزالت العاممة. وىي
مؤشخ قػة رد فعل األرض, ويأتي مغ قدسة ناتج ارتفاع القفد عمى زمغ التساس,  - 3

ػة الحؼ بديادتو تدداد مدافة ارتفاع أف يعصي ىحا السؤشخ داللة عمى فعل الق ويسكغ
 القفد باستخجاـ اقل زمغ مسكغ لمتساس ) الجفع(.

الذغل العسػدؼ, ويأتي مغ ناتج ضخب وزف الالعب في االرتفاع الستحقق)القفد(,  -4
يعصي داللو عمى دفع القػة ايزا, حيث بديادة ىحا الجفع يدداد ناتج ارتفاعو  وىػ

( الحؼ يػضح العالقات 15العسػدؼ السشجد. )الحع الذكلوبالتالي تدداد ؾيسة الذغل 
 القرػػ وانػاع دفع القػة والتي تختبط بالستغيخات السيكانيكية أعاله.  بيغ القػة

ناتج الصاقة الكامشة, وتأتي أيزا مغ ناتج ضخب وزف الالعب في االرتفاع  -5
 الصاقة عالقة مباشخة بالذغل العسػدؼ  الستحقق, وليحه

تج دفع القػة ييجؼ أف إنجاز شغل محجد تقـػ بو عزالت الجدع بيجؼ آف نا -6
 .مدافة أفؿية أو عسػدية معيشة تحقيق
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 كيف ندتخخج دفع القؾة :

ميداف كيخبائي وىي  مشرة ؾياس القػةيسكششا اف ندتخخج ؾيسة دفع القػة عغ شخيق 
( والعسيقة FXية )( واالفؿFyالكتخوني حداس لو القابمية عمى ؾياس القػة العسػدية )

(Fz( فزال عغ السحرمة )FR وتدتجيب السشرة لسقجار التغيخ في تعجيل الجدع )
السترل معيا وفقا لقانػف نيػتغ الثالث )لكل فعل رد فعل يداويو في السقجار ويعاكدو 
    في االتجاه( ويدتشج عسل السشرة في ؾياسيا لسقاديخ القػة عمى قانػف نيػتغ الثاني

التعجيل( وتطيخ الشتائج في محػريغ احجىسا افقي ويتسثل في الدمغ   ×الكتمة) القػة = 
 واالخخ عسػدؼ يتسثل بالقػة في وحجة الشيػتغ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 كحلظ يسكششا حداب دؼ القػة مغ خالؿ السعادالت وكسا يمي : 

 الجفع = التغيخ بالدخع  مغ خالؿ قانػف 

 1خعة الد ×الكتمة  – 2الدخعة  ×الجفع = الكتمة 
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 ومثالي كمسا كانت ؾيسة التغيخ في الدخع مػجبة فأف ذلظ يعشي إف دفع القػة كبيخ حيث
اما اذا كاف ؾيسة التغيخ في الدخع برػرة واف تغيخ الدخع كاف نحػ تحقيق سخعة اكبخ ,

سالبة قميمة فيحا يجؿ عمى اف الجفع جيج اما اذا كانت الؿيسة الدالبة كبيخة فيحا يجؿ 
الجفع ) اؼ كمسا كانت الؿيسة باقل مايسكغ باالشارة الدالبة كاف الجفع عمى ضعف في 

, وىحا يسكغ أف يكػف مؤشخا تجريبيا يعصي فكخة عغ كسية الجفع الحؼ يحقق  افزل (
في حخكات التيجيف في بعس األلعاب او في لحطات  -الالعب أثشاء االرتقاء مثال 

ة  ولشأخح السثاؿ التالي يفي الحخكات السذاب االرتقاء في فعاليات القفد بالعاب القػػ او
 :إليزاح ذلظ

القجـ األرض قبل  لسذكغع( و الدخعة األولى لحطة  70فمػ كانت كتمة الالعب )
( فأف دفع القػة /ثاـ5ـ/ث( والدخعة التي يشصمق بيا الالعب بعج االرتقاء ) 8االرتقاء )

ث ( وىحه الؿيسة تجؿ كغع . ـ/ 210 -( ويداوؼ )  8×70 - 5×70يكػف ىشا ) 
عمى أف دفع القػة كاف غيخ مشاسب , أما إذا كاف العكذ , أؼ أف الدخعة الثانية 

( وىي تجؿ عمى أف 210ـ/ث ( فاف دفع القػة يكػف )+ 5والدخعة األولى )  ـ/ثا(8)
دفع القػة كاف عاليا واف التأثيخ إيجابي في الحرػؿ عمى تدايج في سخعة بدبب بحؿ 

الجفع. أف ىحا السؤشخ يعصي داللة لمسجرب عغ كسية دفع القػة  ةقػة اكبخ لحط
السصمػبة والتي يجب عمى الالعب أف يصبقيا في حخكات متعجدة  مثل حخكات الجفع 
عشج الخكس الدخيع  او حخكة االرتقاء لمتيجيف بكخة اليج او الدمة او الكبذ بالصائخة 

 عمسية تصبيؿية داخل العخاؽ..وقج تع تصبيق ىحا القانػف في بحػث ...... الخ
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 Momentum  أك كسية الحخكة الدخؼ

ىػ أحج الكسيات الفيديائية, التي عخفت ابتجاء في الفيدياء الكالسيكية, بأنيا ناتج  
الكتمة في الدخعة, يشصبق عمى الدخع أحج مبادغ الحفع في الفيدياء الكالسيكية, وىػ 

كة, ووحجات كسية الحخكة, أو زخع الحخكة ىػ: مبجأ حفع الدخع, أو حفع كسية الحخ 
 .كيمػجخاـ .متخ/ثانية

 الدخعة  ×الدخع = الكتمة 

تتدبب القػة في تأثيخىا عمى أؼ كتمة , حخكة ليحه الكتمة ليا سخعة معيشة, أو أنيا 
تغيخ مغ سخعة ىحه الكتمة اذا كانت في حالة حخكة, ويسكغ تدسية مايحجث في ىحه 

خكة , الحؼ يتسثل في ناتج ضخب كل مغ الكتمة في الدخعة . الحالة بسقجار الح
ومقجار الحخكة قابل لمتغيخ تحت اية قػة مزافة سػاء بالديادة أو الشقراف , وىػ يعبخ 

( وبشاءا عمى ذلظ فانو عشجما تؤثخ اؼ  Mكسية الحخكة والتي يخمد الييا بالخمد )  عغ
 سل عمى تغيخ كسية حخكتو .قػة عمى جدع ما وتغيخ مغ سخعتو فانيا بحلظ تع

وكمسا زاد مقجار القػة وزمغ تأثيخىا زادت كسية حخكة الجدع ومغ السسكغ اف يحجث 
تغييخ في كسية الحخكة بسعجالت سخيعة ولكغ يتصمب ذلظ قػػ عالية الؿيسة و سخيعة 
التأثيخ كسا ىػ الحاؿ في تدارع جدع العب الجسشاستظ في ركزتو التقخبية إلى مشرة 

 العجاء في بجاية الدباؽ. , وتدارع جدع القفد
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 قانؾف حفظ كسية الحخكة )الدخؼ(
يخمي ىحا القانػف الى اف كسية حخكة االجداـ عشج تأثيخىا بعزيا في بعس تكػف 

جدع لو ثابتة دائسا, وانصالقا مغ قانػف نيػتغ الثالث )الفعل ورد الفعل(  وحجث أف اثخ 
 فاف الفعل سيقابل بخد فعل مداوؽ  خ بكسية حخكة معيشةدع اخحخكة معيشة في ج كسية

شز عمى أف التغيخ في الػحجة يوبسا أف قانػف نيػتغ الثاني  ,لو مقجار ويعاكدو اتجاىا
الجدع اف تغيخ  فذفي الػحجة الدمشية نفديا يسكششا القػؿ ا الدمشية يداوؼ القػة السؤثخة

ذ تغيخ زخع الجدع الثاني في الفتخة األوؿ في الفتخة الدمشية السحجدة يداوؼ ويعاك
 الدمشية نفديا.

الحخكة ىي مغ الكسيات السيكانيكية الستجية إذ أف مايفقجه الجدع مغ زخع  اف كسية
معيغ يداوؼ الدخع الحؼ يكتدبو الجدع الثاني في االتجاه السعاكذ, مغ جدع اتجاه 

ثيخىا بعزيا في بعزيا القػؿ أف كسية حخكة األجداـ الكمية عشج تأ يسكغىحا السبجأ 
 .يكػف ثابتا وىحا ما يعخؼ بقانػف حفع أو بقاء الدخع
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 الذغل

تقـػ بعسل  إنشا في حياتشا اليػمية ندتخجـ مفيػـ الذغل والحؼ نفيع مغ خاللو أنو لكي
نبحؿ مجيػد عزمي أو عقمي , لكغ الذغل لو مفيـػ فيديائي خاص , حيث  يجب اف

 ا . مثاؿية عمى الجدع تدبب إزاحة لمجدع في اتجاىيتصمب وجػد قػة مؤثخ 
ت ىحه القػة ب( , في مدتػػ أفقي , وسبFإذا أثخ شخز ما عمى جدع بقػة مقجارىا )

( في إتجاىيا , فإنشا في ىحه الحالة تقػؿ بأف الذغل dإزاحة لمجدع مدافة مقجارىا )
 قصعيا الجدع . عبارة عغ حاصل ضخب القػة السؤثخة عمى الجدع في اإلزاحة التي

 ارياضي ,تعخيف الذغل : ىػ عبارة مقجار القػة الالزمة إلزاحة الجدع مدافة معيشة  
 اإلزاحة xيحدب الذغل مغ العالقة : الذغل = القػة السؤثخة 

 .ـ = جػؿ  xوحجة اإلزاحة = نيػتغ  xوحجة ؾياس الذغل : ىي وحجة القػة 
مع كل مغ القػة السؤثخة  اتشاسبأ شخيالعػامل السؤثخة في الذغل : يتشاسب الذغل 

 واإلزاحة , ) أؼ أنو بديادة القػة يدداد الذغل وبديادة اإلزاحة يدداد الذغل ( 
 ىػ االزاحة او السدافة السقصػعة بفعل قػة معيشة  الذغل االفقي :
 االزاحة ووحجة الؿياس الجػؿ xالذغل = القػة 

ة السائمة بداوية السقصػعة بفعل قػة معيشة االزاحة او السداف  الذغل السائل بداكية :
وىحا يدتخجـ بسعمػمية نطخية الداوية  او جا(  جتا( xاالزاحة  xوقانػنو ىػ :  القػة 

 ( درجة .90فثاغػرس اذا كانت الداوية )
 2+ )السقابل ( 2= )السجاور( 2ـ
 ا كاف السصمػب حداب الذغل االفقي والقػة مائمة ذفا

 جتا الداوية xزاحة اال xالذغل = القػة 
 

 ا كاف السصمػب حداب الذغل العسػدؼ والقػة الى االعمى ذاما ا
 جا الداوية xاالزاحة  xالذغل = القػة 
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 االرتفاع   x) الداقط مغ اعمى مثال ( = الػزف  الذغل العسؾدي
 ىامة : اتمالحط

كسيتيغ الذغل كسية ؾياسية أؼ أنو ليذ لو اتجاه ألنو عبارة عغ حاصل ضخب  -1
 متجيتيغ ىسا القػة واإلزاحة .

الذغل السبحوؿ بقػة لتحخيظ جدع ما يكػف مػجبا أو سالبا, أؼ بإشارة رياضية  -2
 مػجبة أو سالبة 

الذغل الدالب  اما الذغل السػجب معشاه أف اتجاه القػة في نفذ اتجاه الحخكة -3
 معشاه أف اتجاه القػة السبحولة عكذ اتجاه الحخكة.

خفع الخباع الثقل عغ االرض فأف الذغل يكػف مػجبا, اما عشج عػدة الثقل الى فعشجما ي
 االرض فاف الذغل يكػف سالبا اؼ عكذ اتجاه االزاحة .

 
 
 
 
 

وعمى الخغع مغ أف العجيج مغ حخكات جدع اإلنداف تتصمب انؿباض لسجاميع 
يدػد العزالت التي تػلج الحخكة ومجاميع العزالت السزادة لمحخكة فعشجما 

االنؿباض السخكدؼ فاف الذغل سيكػف ايجابيا , أما عشجما يدػد االنؿباض الالمخكدؼ 
فاف الذغل سيكػف سمبيا كحلظ عشج اجداء إؼ نذاط مثل الخكس فػؽ سصح مدتػؼ 
فاف محرمة الذغل الدمبي السشجدة بػاسصة العزالت تكػف مداوية الى محرمة 

 .الذغل اإليجابي السشجد بػاسصة العزالت
ومسا تقجـ ندتصيع اف نقػؿ اف الذغل في الخط االفقي اكثخ مغ الذغل في خط السائل 

 بداوية اذا كانت الؿيع القػة نفديا .
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ومسا تقجـ يتبيغ لشا )ميكانيكيا( اف ؾياـ الخياضي بذغل معيغ عمى ارض مدتػية 
مثال ىػ افزل مغ ؾياـ نفذ الخياضي بشفذ الذغل  كالخكس مع لبذ قسرمة الخمل

 عمى ارض مائمة )مختفع(
كمبذ ؾياـ الخياضي بذغل  فأف  )عزميا(ولكغ مغ الشاحية التجريبية لمتصػيخ القػة 

ؾياـ نفذ الخياضي ىػ افزل لمتصػيخ مغ  )مختفع(عمى سصح مائل قسرمة الخمل
 .ارض مدتػيةعمى  اؼبخط افقي  بشفذ الذغل

 مثاؿ
متخ, ما  20ركس فييا لسدافة كغع  10كغع ارتجػ قسرمة كتمتيا 70عجاء كتمتو  -1

 ىػ الذغل السشجد ؟
متخ بشفذ القسرمة . ما ىػ الذغل السشجد  100واذا نفذ العجاء ركس لسدافة  -2
 ؟
متخ بشفذ القسرمة عمى سصح مائل بداوية  100واذا نفذ العجاء ركس لسدافة -3

 ما ىػ الذغل السشجد ؟ درجة, 30
 االزاحة xالذغل = القػة  -1/ الجػاب

 التعجيل االرضى × قػة = كتمة ال

 نت 784.8=  9.81× 10+ 70القػة = 

 جػؿ  x 20  =15.696 784.8الذغل = 

 جػؿ  x 100  =78480 784.8الذغل =  -2

 30oجا الداوية × االزاحة × الذغل= القػة -3

 جػؿ x 100 ×0.5=  392450 784.8الذغل =-3

داوية السحرػرة بيغ خط عسل القػة مالحطة :عميو مسا تقجـ ندتشتج انو كمسا كانت ال
 واالزاحة صغيخة كاف الذغل السشجد اكثخ.

 مثاؿ 



 اًُك الرَاضٍ                                            هؤَذ دمحم أهُيهذخل الً الباَىهُك
 

000 
 

 توكتميدحب خمفو اشار  وـ 20لسدافة يقـػ بتسخيغ الجخؼ  كغع 70كتمتو عجاء 
 , احدب الذغل ؟كغع 10

 

 

 

 

 

 

   االرضي التعجيل ×القػة = الكتمة 

 يػتغن 784.8=   9.81 ×( 10+70)  القػة =

  60جتا زاوية  ×االزاحة  ×لقػة الذغل = ا

  جػؿ 7848=   0.5 × 20 × 784.8=       

 نيػتغ ؟ 640ؼ يقـػ بو عمسا انو يدف حمثاؿ / رياضي يقف عمى يجيو ماىػ الذغل ال

 االزاحة ×الذغل = القػة 

 صفخ =صفخ  x 640=الذغل 

ة ثشي ومج نيػتغ ومداف640مخة , عمسا انو يدف 20مثاؿ/ رياضي يقـػ بتسخيغ الزغط 
 سع, احدب الذغل السشجد ؟ 30راعو ذ

 100التكخار           تحػيل سع الى متخنقدع عمى  xاالزاحة  ×الذغل = القػة 

 جول x (30/011 )x 21  = 384 640=الذغل 
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 القجرة

كثيخا ما يدتخجـ لفع القجرة في حياتشا اليػمية العامة ؼيقاؿ أف الالعب لجيو قجرة عمى 
القفد مغ فػؽ جياز ما, والػاقع أف ذلظ يعتبخ مغ الشاحية السيكانيكية  الػثب مثال أو

ـ( مثال ىػ الحؼ لجيو القجرة مغ الشاحية  100شغل, بيشسا العجاء الحؼ يجخؼ ) 
ـ( دوف  100السيكانيكية, ألف القجرة ىي شغل مختبط بدمغ معيغ, فإذا جخػ العجاء ) 

الذغل السشجد سػاء أنجد في ثانية أو دؾيقة التقيج بدمغ فيػ في الػاقع يشجد شغل, إف 
أو في ساعة ىػ نفذ الذغل مغ حيث كسية الذغل, ولكغ الحؼ يجب أف يؤخح بشطخ 
االعتبار وفي كثيخ مغ الفعاليات في مجالشا الخياضي ىػ ليذ التفاضل بيغ مقجار 

خة الذغل السشجد, ولكغ بالدمغ الحؼ أنجد ؼيو ىحا الذغل, فالحؼ يشجد الذغل بفت
 زمشية أقل أفزل مغ الحؼ يشجد الذغل نفدو ولكغ بفتخة زمشية أشػؿ .
 فالقجرة ىي معجؿ الذغل السشجد خالؿ فتخة زمشية معيشة وتقاس بالػاط

 أؼ أف : 
 القجرة = الذغل / الدمغ 

 السثاؿ :
جػؿ( في رفع ثقل فػؽ رأسو بدمغ قجره  600إف قجرة الخباع الحؼ يشجد شغال مقجاره ) 

 ثا ( ىي :  1.5) 
 واط . 400ثانية =  1,5جػؿ /  600القجرة = 

ثا( األشمقشا  2في حيغ لػ أف رباع آخخ أدػ الذغل نفدو بفتخة زمشية أكبخ ولتكغ )
 عمى الخباع األوؿ بأنو أكثخ قجرة مغ األخخ.

 واط . 300=  2/  600=  
إلى السعادلة  ومسا تقجـ ندتصيع أف نالحع العالقة بيغ الدخعة والقجرة, فمػ رجعشا

 الجبخية لمقجرة نجج أف :
 / الدمغ (اإلزاحة ×القػة )=وبسا اف الذغل القجرة = الذغل / الدمغ = 
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 ولسا كانت اإلزاحة / الدمغ = الدخعة 
 الدخعة ×إذا القجرة = القػة 

ومسا ورد أعاله نجج أف العالقة بيغ القجرة والدخعة ىي عالقة شخدية فكمسا زادت 
لقجرة زيادة عالية وىحا ما نججه في رمي الثقل حيث تدداد القجرة عشجما الدخعة زادت ا

تكػف الدخعة عالية في لحطة تخؾ الثقل يج الخامي والعكذ صحيح أؼ عمى السجربيغ 
االنتباه لمفتخة الدمشية التي تتع فييا الحخكة أو السيارة كي يتحقق مبجأ القػة السسيدة 

 بالدخعة .
ؾياس القجرة في مختمف الفعاليات الخياضية سػاء كانت حخكة الخياضي عمى يسكغ 

 (نطخية فيثاغػرس)السدتػػ االفقي او العسػدؼ او السائل 
 السدتػػ االفقيعمى 

نيػتغ وكانت السدافة التي قصعتيا اليج 160ة مدتؿيسة بقػة مثاؿ / مالكع يؤدؼ لكس
 , جج القجرة التي انجدىا ؟ثانية0.02سع بدمغ قجره 60
 متخ0.6= 100نحػؿ سع الى متخ /سع /60

 ـ/ثا30=ثا  0.02ـ /0.6  السدافة /الدمغ =الدخعة 
 واط 160x 30 = 4800الدخعة    xالقػة  =القجرة 

 
 السدتػػ العسػدؼعمى 

نيػتغ , جج قجرة 600متخ مدتخجما قػة قجرىا 2الى االعمى  مثاؿ / رياضي يقـػ بالقفد
 الخياضي ؟

 الدخعة    xالقػة  =القجرة 
 بسا اف الدخعة في االتجاه العسػدؼ فانشا ندتخجـ قانػف الدخعة التالي 

      
 االرتفاع xالتعجيل االرضي  x 2          =الدخعة 
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 x 9.81 x 2 2          =الدخعة 
 ـ/ثا 6.26 = الدخعة
 واط x 6.26 = 3756 600 =القجرة 

 الفخؽ بيؽ القؾة كالقجرة ) د. صخيح الفزمي( :
شاوؿ العجيج مغ الباحثيغ والسعشييغ بعمع القػة والقجرة السيكانيكية : ) الجدء االوؿ( ت

ىحيغ السرصمحيغ كل مغ وجية نطخه, ومع أف جسيع  ظالتجريب الخياضي والبايػميكاني
وجيات الشطخ اليسكغ مغ خالليا الحكع عمى حؿيقة معشى ىحيغ السرصمحيغ اال 

لسيكانيكية باالثبات الحؼ يدتشج عمى السشصق العمسي, لتشاوؿ أوال مفيػـ القػة العزمية وا
فالقػة العزمية مغ وجية الشطخ العمسية ىي جيج عزمي يبحؿ مغ قبل مجسػعة 
عزمية لمتغمب عمى قػة جحب األرض لمجدع, فاذا كاف القػة العزمية تبحؿ ضج كتمة 
الجدع التي تتعخض لجاذبية األرض , فاف القػة العزمية تعتبخ قػؼ مقاومة لمجاذبية 

كغع مغ كتمة  1ىحا  الػزف الثقيمي لمجدع يعشي أف كل ضج الػزف الثقيمي لمجدع , و 
نيػتغ وبحلظ فاف اؼ قػة  ۰.8۲الجدع تعادؿ مغ قػة جاذبية األرض لو بسقجار يداوؼ 

عزمية يجب أف تقاس بسقاديخ الشيػتغ اذا كانت تعسل عمى كتمة معيشة ضج والجاذبية 
ذبية لسجسل كتمة الجدع, وبحلظ يسكغ ؾياس مقاديخ القػة العزمية التي تعسل ضج الجا

أو لجدء مغ أجداء الجدع بػحجة الشيػتغ , حيشئح نصمق عمى ىحه القػة بقػة وزف الجدع 
أو جدء الجدع , وىكحا اذا كانت العزالت العاممة عمى رفع الحراع مثال الجانب تقػؿ 
 عمى انيا قػة جحب األرض لمحراع وتعبخ عغ قػة وزف الحراع . الشتيجة مغ ذلظ ىي اف

اؼ قػة عزمية تبحؿ ضج أؼ كتمة جدء مغ أجداء الجدع او ضج كتمة كل الجدع عشج 
مؿياس  1حخكتيا فاف ؾياسيا يكػف وفق عسميا ضج الجاذبية , وبسا يداوؼ اف كل 

حؿيقي لمقػػ السبحولة في أؼ مجسػعة عزمية شالسا أف ىحه القػؼ  تبحؿ لمتغمب عمى 
اء ليحه القػؼ, فاف لكل قػة تبحؿ ىجؼ يشبغي قػة جحب األرض أما مغ ناحية زمغ األد

تحؿيقو اثشاء األداء , فاذا كانت القػة السبحولة ىجفيا اداء سخيع ولحطي فتكػف القػة 
الحطية لسخة واحجة )حخكة مشفرمة(, أما اذا كاف اليجؼ تكخار عجد مغ القػػ المحطية 
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دتسخة( , عمساء بدمغ محجد , فتكػف قػؼ لحطية متكخرة ) عجة مخات( ) حخكة م
التجريب يصمقػف عمى األولى قػة انفجارية وعمى الثانية قػة مسيدة بالدخعة. وكال 
القػتيغ ليسا عالقة بالقػة العزمية السبحولة الجدء الجدع أو الجدع ككل ضج الجاذبية 
وزمغ األداء , وليحا فاف العالع نيػتغ حجد العالقة بيغ ىحه الستغيخات بقانػف الحخكة 

التعجيل( فاذا كانت الحخكة لحطية فاف البجاية تكػف مغ × يخ ) القػة = الكتمة الذي
الثبات وىحا يعشي أف الدخعة االبتجائية = صفخ , والدخعة الشيائية تكػف بسقجار معيغ 

÷ س صفخ( -, لحا يدتعاض عغ التعجيل أعاله في معادلة نيػتغ ب ) س نيائية 
 ىحا القانػف كاالتي:  الدمغ , وبحلظ يكػف ؾياس القػة وفق

 الدمغ ÷ س صفخ( -)س نيائية × القػة = الكتمة 
وبسا أف الدخعة االبتجائية تداوؼ صفخ لحا يكػف القانػف الشيائي لؿياس القػة عشج حخكة 

سخعتو الشيائية X الجدع او نجدء الجدع بسا يأتي القػة = كتمة الجدع أو جدء الجدع
 ف(÷زمغ األداء ) ؽ = ؾ س 

ىػ معخوؼ في أف سخعة مجسل الجدع التي تعتسج في ىحه السعادلة يجب أف وكسا  
المحطة التي يشصمق  تكػف سخعة مخكد ثقل الجدع عغ لحطة التحزيخ ) الثبات( الى

الجدع فييا بعج اكساؿ الجفع , أما بالشدبة لدخعة اجداء الجدع ) كالحارع او الخجل أو 
شياية جدء الجدع ) الدخعة السحيصية لشياية الجحع( ؼيجب اف تعتسج الدخعة الخصية ال

الؿياس قػة ذلظ الجدء باالستشاد الى زمغ حخكة تمظ الجدء  جدء الجدع في ىحه السعادلة
اما اذا كانت القػػ المحطية مدتسخة لدمغ محجد , فانشا ندتعيس التعجيل بالسعادلة 

 الدابقة بسا يداوؼ االتي:
 الدمغ ابتجائي( -)الدمغ نيائي ÷  س ابتجائية( -التعجيل = )س نيائية 

اذا كاف الؿياس لسجسل الحخكات السؤداة, ولحا يسكغ أف نؿيذ قػة جدء الجدع في كل  
حخكة مغ الحخكات الستكخره واستخخاج وسصيا الحدابي ) في الحخكات السدتسخة(. 
 وعمى أساس ما تقجـ يجب اف يكػف ؾياس القػة العزمية بػحجات الشيػتغ , وذلظ ألف

وحجة الكيمػ غخاـ ال تعبخ عغ مقاديخ القػة الحؿيقة دوف اعداء ىحه القػة الى قػة جحب 
األرض التي تعج قػة مقاومة تعسل عزالت جسيع اجداء الجدع لمتغمب عمييا عشج أداء 
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كل حخكة , وأرجػ أف يؤخح ىحا الكالـ بسحسل التصبيق وال يكتفي الباحثيغ بؿياس القػة 
تبار الػثب الصػيل مغ الثبات او الػثب العسػدؼ مغ الثبات او المحطية مغ خالؿ اخ

رمي كخة شبية بػزف محجدة بالحراعيغ لالماـ او الخمف مغ الثبات الف السدافة التي 
يرميا الالعب التعبخ عغ مقاديخ القػة السبحولة و السيسا أف كتمة كل العب تختمف 

ستحققة عمى انيا قػة تعبخ عغ القػة عغ الالعب األخخ وال يسكغ الحكع عمى السدافة ال
المحطية ) السشفرمة او السدتسخة( ) االنفجارية أو الدخيعة( وذلظ الف لػ كاف صاحب 
اكبخ كتمة واقل كتمة قج حققا نفذ السدافة ) األفؿية أو العسػدؼ( فسغ ىػ االفزل اذا 

 لع يتع ؾياس القػة بالشيػتغ ؟؟
 لثاني( القػة والقجرة السيكانيكية )الجدء ا

استكساال لسػضػع الجدء األوؿ , والكساؿ السعخفة العمسية بسرصمحي القػة والقجرة 
السيكانيكية , نقجـ اليػـ مػضػع القجرة السيكانيكية, ماذا تعشي ؟ وىل ىي بشفذ مفيػـ 
القػة ؟ وىل يسكغ أف نصمق مرصمحي القجرة االنفجارية أو القجرة الدخيعة ؟ وىل 

ة السيكانيكية عغ ما يدسى بالقجرات البجنية او ما يصمق أيزا مغ يختمف مرصمح القجر 
مرصمح القجرات الحخكية أو التػافؿية؟ اوال يجب اف تفيع ما ىػ الفخؽ مرصمح القجرة 

القجرة البجنية , انا بخأؼ العمسي الستػاضع اقػؿ , عشجما نتكمع  -السيكانيكية ومرصمح 
قجر ما يتعمق السػضػع بقابمية العزالت عمى عغ القجرة مغ الشاحية السيكانيكية وب

انجاز شغل بدمغ محجد , فاف القجرة السشجدة باعتبار الذغل السشجد بالعزالت التي 
تعبخ عغ القػػ الجاخمية لالنداف ندبة إلى الدمغ اشمق عمية بالقجرة السختبصة بالجياز 

المحطية أو المحطية العزمي لالنداف , الف القػػ السبحولة ىي القػة العزمية سػاء 
الستكخرة التي تشاولشاىا بالجدء األوؿ والتي ييجؼ االنداف مغ خالؿ بحليا أف يشتقل 
بجدسو مغ مكاف الخخ باقل زمغ مسكغ , وىحا االنتقاؿ أما أف يكػف ) الفقي أو 
عسػدؼ ( )اؼ يعشي بحؿ شغل افقي او عسػدؼ( بدمغ محجد, وأنا شخريا أشمق عمى 

القجرة البجنية السيكانيكية( لعالقة ىحه القجرة بسا بحؿ مغ قػؼ عزمية ىحا السرصمح ) ب
خاصة بجدع االنداف , ومغ نتاجات استخجاـ ىحه القجرة ىي الدخعة التي يقصع بيا 
الجدع مدافة محجدة التي بحؿ بيا القػة باقل زمغ , وىحا يعشي أف قجرة االنصالؽ 
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لجسيع االلعاب وفق  )كالسدافات القريخة الدخيع ارتبط بالقجرة العزمية السيكانيكية
نطاـ الصاقة األوؿ ويحىب الى الحاجة ألييا ( واذا استخجمت ىحه القجرة بدمغ يتعجػ 

نطاـ الصاقة الثاني وفق تكخار وزمغ معيغ يشدجع مع ىحا الشطاـ , تطيخ لجيشا قجرة 
جدة تتسيد بالصػؿ عمى بحؿ القػة السصمػبة لسدافة مح تحسل الدخعة, والحؼ يعشي القجرة

ندبيا وبدمغ شبو قرػؼ , أؼ بسعشى أخخ القجرة عمى بحؿ شغل افقي شػيل ندبيا 
بدمغ مذبو قرػػ. وىكحا يسكغ القػؿ بالقجرة البجنية السيكانيكية لدمغ شػيل . وبحلظ 
فاف القجرة السيكانيكية تختبط في نتاج معطع القجرات البجنية , لحا يسكغ أف نصمق قجرة 

وقجرة تحسل الدخعة وقجرة التحسل االرتباط ىحه القجرات ببحؿ قػة لسدافة معيشة الدخعة 
وبدمغ محجد , ثانيا  أف القػة التي تكمسشا عشيا بالجدء االوؿ تعج أحج الستغيخات الخئيدة 

الؿياس القجرة , وىحا يعشي أف القػة اليسكغ اعتبارىا قجرة , اذ أف القػة وكسا اشخنا  -
تجخل في ؾياس القجرة وليدت ىي القجرة بحج ذاتيا , اذ اف القجرة تقاس بالشيػتغ 

مػضػع بحثشا تقاس )نيػتغ متخ / ثانية( أؼ ) واط(. اؼ اليجػز أف نقػؿ القجرة 
المحطية    ) االنفجارية( او ) الدخيعة( ونقػؿ وحجة .ؾياسيا الشيػتغ. الف ىحا خصا 

 شائع يقع بو معطع الباحثيغ 
ع قابمية العزالت التي تعسل عمى أجداء الجدع )تجويخ اجداء الجدع ثالثا : اما مػضػ 

 في بحؿ القجرة السيكانيكية, فمتػضيح ذلظ نقػؿ االتي 
السدافة  السقصػعة في × اف قانػف الذغل ىػ = القػة العزمية السبحولة ) بالشيػتغ( 

ج ( × كتمةحالة قصع الجدع مدافات خصية  ) ويسكغ االستعاضة عغ القػة ىشا ب ) ال
كقػة وفق قانػف نيػتغ الثاني, وفي الحخكات الجورانية تكػف السدافة الخصية ىي شػؿ 
القػس الحؼ يقصعو نياية الجدع الحؼ يجور, لحا يسكغ ؾياس القجرة السيكانيكية لجدء 

الدمغ )ثانية( . ولسا ÷ شػؿ القػس )متخ( × الجورانية بجاللة القػة )نيػتغ(  الجدع
 الدمغ ÷ = الذغل السشجد كانت القجرة 

يسكغ تبديط ىحا القانػف الى قانػف بحيث ال يخل عغ مزسػف القانػف األصمي بذكل 
 يداعج الباحثيغ في تصبيقو ميجانيا وكسا يأتي بسا أف

 الدمغ ÷ القجرة = الذغل  
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 ـ× باعتبار اف الذغل = ؽ ( ۲ف ....... )÷ ـ × القجرة = القػة 
 ج )قانػف نيػتغ الثاني( × وبسا اف القػة = الكتمة 

 نحرل عمى أف ( ۲ؼبالتعػيس عغ )القػة( بالسعادلة )
 (2ف(.................... )÷ ـ × ج × القجرة = ) ؾ 

 ف÷ وبسا اف ج = ـ 
 وبالتعػيس عغ تعجيل نحرل 

 (3ف .............  )÷ ـ ( × س / ف × القجرة = )ؾ 
 وكل س تعشي ـ / ف

 ف×ـ × ف ÷ )ـ/ف( × القجرة = ؾ 
 ( 4........................ ) ۳/ ف  ۲ـ× القجرة = ؾ 

بؿياس السدافة  -يسكغ استخجاـ قانػف القجرة اعاله لؿياس القجرة في الحخكات الخصية 
السقصػعة وزمشيا وكتمة الجدع, ويسكغ ؾياس القجرة في الحخكات الداوية اذا تع ؾياس 

خعة الداوية الجدء الجدع الجائخ مدافة شػؿ القػس السقصػع بجاللة نق الجوراف والد
محيصية تتعمق بحخكة دوراف الجدء يسكغ ؾياس القجرة العزمية السيكانيكية الحطية 

وباقل زمغ عشجما تكػف القػة ىشا لحطية ) والتي تدسى  -)حخكة واحجة سخيعة 
والتي تدسى سخيعو ايزا يسكغ  (انفجاريو( ويسكغ . )ؾياس القجرة لحخكات متكخره 

ؾياس القجرة العزمية السيكانيكية وفقا لشػع الذغل السبحوؿ )األفقي او العسػدؼ(  
السبحووؿ عشج سحب جدع بداوية شج  اوالذغل السبحوؿ عمى األسصح السائمة أو الذغل

متخ كتمتو  ۲۹۹معيشة لتػضيح استخجاـ ىحا القانػف نزخب السثاؿ االتي العب 
ثانية ( وىػ يسثل الذجة القرػبو  10.5ىػ )  )اكغع( وزمشو القرػػ في ىحه السدافة

% مغ الدمغ القرػؼ لو , وبتكخار  90وأذا أريج تجريب ىحا العجاء بذجة ( ۲۹۹۱لو )
مخات ليحه السدافة فاف تحجيج الذجة بالصخيقة التجريبية السعخوفة في التجريب يكػف  3

 : يب عمييا وكسا يميعمى الذجة السخاد التجر (  10.5ؼ الحؼ ىػ ) ػ بقدسة الدمغ القر
 ثا ۲۲.66=  ۹, ۰۹÷ ثانية  10.5=  ۰۹۱الدمغ يسثل بذجه  
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(مغ  ۰۹ث والتي تسثل ) % ۲۲٫66متخ بدمغ  ۲۹۹×۳أؼ يسكغ تجريب ىحا العجاء 
وال يسكغ أف نصبق الذجة اعاله اذا كاف  )دؾيقو 5-4شجة الدباؽ القرػؼ وبخاحة )

جاز )أؼ يحققػف نفذ االنجاز ( وذلظ لجيشا عجد مغ الخياضييغ  متداوييغ في االن
الف ىؤالء الخياضييغ سيكػف مختمفيغ بسدتػػ قػتيع وأوزانيع , فاف ىحه الذجة التقميجية 
اليسكغ اف تخجـ صاحب القػة األكبخ او الػزف االكبخ لحلظ ندتخجـ قانػف القجرة 

 الدابق لتحجيج شجة التجريب وكسا ياتي:
  3ف÷ 2ـ× قانػف القجرة = كغع  

 وبالتعػيس بسعصيات مثالشا الدابق بسا يقبميا بيحا القانػف نحرل عمى:
 3(ثا10.5÷)  ۲ـ( ۲۹۹× )كغع  70القجرة =  

 مغ قجرة الستدابق  ۲۹۹۱واط تسثل  604.670
 90%604.670% مغ ىحه القجرة =  90

 واط  5442035
 ة االولىااليجاد الدمغ الحؼ يقابل ىحه القجرة ىحه ندتخجـ نفذ معادلة القجر 

  3 ث÷  2(100) 70= 5442035
مغ الذجة وىحه الذجة ىي غيخ الذجة السحدػبة  ۰۹۱ثانية تسثل  10.875الدمغ =   

ث(, واستخجاـ ىحه الصخيقة بالشظ سػؼ  ۲۲٫۲۲بالصخيقة التقميجية والتي تداوؼ )
يعصي اقترادية وتأثيخ فعاؿ في التجريب والحرػؿ و عمى االنجاز وفقا لقجرة 

اضي أف الغخض مغ نذخ ىحا السػضػع العمسي , ىػ أف اإلنجازات الخياضية الخي
العالسية تتقجـ بذكل سخيع, واف نتائج تجارب الجوؿ الستقجمة في السجاؿ الخياضي 
الترل اليشا حخصا مغ ىحه الجوؿ أف التشقل تجاربيا الى دوؿ العالع األخخػ مغ أجل 

عميشا تصبيق تجاربشا الخاصة  لحا وجب الديصخة والفػز في السدابقات العالسية ,
لسػاصمة التقجـ ومشافدة ىحه الجوؿ في تحقيق افزل الشتائج, وىحه التجخبة التي 

 عخضتيا ىي واحجة مغ التجارب التصبيؿية التي نفحتيا عمى العبيشا. أىػ
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 قمت) الكاتب (
لقػة السسيدة والدؤاؿ اآلف والحؼ يصخح نفدو ىػ: ما الفخؽ بيغ القجرة االنفجارية وا

 بالدخعة شالسا إف كالىسا قجرة ؟؟
ولإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ نقػؿ: إف القػة السسيدة بالدخعة ال تعشي األداء المحطي ولسخة 
واحجة, وإنسا األداء خالؿ زمغ معيغ وبأكبخ عجد مغ التكخارات خالؿ زمغ محجد, أؼ 

ذكخنا القػة المحطية وبصبيعة الدخعة باألداء. في حيغ إف القجرة االنفجارية ىي وكسا 
 انفجارية ولسخة واحجة.

ومغ ناحية اخخػ اف القجرة السسيدة بالدخعة ىي عبارة عغ قجرات انفجارية متتالية 
ـ  حيث اف العالقة العكدية بيغ استخجاـ 100خالؿ فتخة زمشية معيشة كسا في سباؽ 

ل زمغ مسكغ. وليحا األمخ القػة والدمغ النتاج القجرة مغ خالؿ استخجاـ أعمى قػة بأق
عالقة ججلية مع ما يتحقق مغ سخعة قػة )قػة مسيدة بالدخعة( حيث إف تكخار حجوث 
القجرة االنفجارية أعاله لفتخة زمشية قريخة تعصي مؤشخا عشج تشفيح جيج بجني يتسيد 
بالذجة القرػػ ولفتخة زمشية قريخة )كحخكات الخكس والقفد وأداء السيارات ذات 

لقريخ ... الخ(, وبالتالي فاف ناتج القجرة الدخيعة يعشي تصبيق القػة بدخعة الدمغ ا
 تتشاسب مع ما يفتخض أف يبحؿ مغ قػة وفق القانػف التالي:

 الدخعة xالقجرة )السسيدة بالدخعة( = القػة 
أما عغ عجد تكخارات القػة السسيدة بالدخعة فيػ يشحرخ بدمغ معيغ وىحا الدمغ يکػف 

ثانية, وذلظ ألنو خالؿ ىحا الدمغ يكػف ناتج العسل العزمي نتيجة  (15-10بيغ )
 في حيغ إف زمغ اداء القجرة االنفجارية يجب أف ال يديج عغ نطاـ الصاقة الالىػائي ,

وما  ATP - CP)نطاـ الصاقة الفػسفاجيشي )  ( ثانية لكي يكػف العسل ضسغ2-3)
وعميو فإف اختبارات القػة السسيدة  زاد عغ ذلظ فانو يجخل ضسغ نطاـ حامس الالكتيظ.

    ( ثانية واختبارات القجرة االنفجارية بيغ15-10بالدخعة يجب أف تشحرخ بيغ )
 ( ثانية أو أجداء مغ الثانية.2-3)



 اًُك الرَاضٍ                                            هؤَذ دمحم أهُيهذخل الً الباَىهُك
 

020 
 

وبالخجػع إلى الفخؽ بيغ القػة والقجرة فأف القجرة تعخؼ ميكانيكية عمى إنيا الذغل 
مدتػػ عالي مغ الذغل )ناتج القػة والسدافة(  السشجد في وحجة الدمغ, أو "إمكانية بحؿ

 بسدتػػ عالي مغ الدخعة", وتقاس بػحجة الػاط .
 القجرة = الذغل / الدمغ

 االزاحة / الدمغ× القجرة = القػة 
 الدخعة× القجرة = القػة 

وبيحا نخػ إف مرصمح القجرة مختبط دائسا بدمغ األداء, وعميو فإف أؼ عسل ال يأخح 
زمشو ىػ شغل وليذ قجرة, لحلظ فأف مفيـػ القجرة اليػائية ىػ ليذ قجرة  بشطخ االعتبار

 بالسعشى الجقيق والحؿيقي وإنسا ىي قابمية أو سعة.
أما القػة فيي السقجرة عمى استخجاـ ومػاجية السقاومات السختمفة وىي تداوؼ القػة = 

 التعجيل. xالكتمة 
التعجيل أؼ الحرػؿ  عامل الكتمة أووعميو فإف الديادة في القػة تختبط بالتغيخ في 

 عمى أكبخ قػة )أقرى قػة(.
إف الػصػؿ ألعمى قػة بسعجالت سخيعة عالية يعتبخ متصمبا أساسيا في العجيج مغ 
الفعاليات واأللعاب الخياضية وإف امتالؾ الالعب لقػة قرػية ال يعشي بالزخورة 

 صحيح . امتالكو لقجرة عالية أو العكذ
 الدخعة × = القػة  وذلظ الف القجرة

واستشادا الى ىحا القانػف يسكششا اف نتػصل الى حؿيقة مفادىا اف فعل تأثيخ القػة يكػف 
اكبخ عشجما تؤدػ الحخكة بدخعة )بفتخة زمشية قريخة(اؼ اف ىشاؾ تشاسبا شخديا بيغ 

 قجرة الذخز وسخعة حخكتو.
يث يػصي السجربػف في يسكششا تصبيق ىحا السبجأ في كثيخ مغ فعالياتشا الخياضية ح

فعالية رمي الثقل مثال بأف يتػجب عمى الخياضي اف يخمي الثقل بأسخع مايسكغ فمػ 
ـ /ثا بيشسا الخامي 6نيػتغ لخمي ثقل بدخعة  150استخجـ الخامي االوؿ قػة مقجارىا 

 ـ/ثا .9نيػتغ ولكغ بدخعة  100الثاني الحؼ استخجـ قػة اقل مقجارىا 
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 :فشدتشتج مغ ىحا مايمي
عمى الخغع مغ اف الذغل مغ وجية الشطخ السيكانيكية مختمفة في الحالتيغ الف السدافة 

متخا لكل مشيسا واختالؼ الفتخة الدمشية اال اف القجرة لكل مشيسا  12التي قصعيا الثقل 
 متداوية 

 واط 900=  6×  150قجرة االوؿ = 
 واط  900=  9×  100قجرة الثاني = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ع إلى الفخؽ بيغ القػة والقجرة نجج إف "القجرة ىي مؿياس كسية العسل الكمية التي وبالخجػ 
تتسكغ العزمة مغ إنجازىا في فتخة زمشية معيشة وال يتعيغ ذلظ بقػة الفعل العزمي فقط 
ولكغ ايزأ بسدافة التقمز وبعجد مخات التقمز في الجؾيقة الػاحجة )الدخعة(, أؼ إف 

فع كغع واحج إلى ارتفاع متخ واحج في ثانية واحجة, يقاؿ ليا العزمة التي تتسكغ مغ ر 
كغع.ـ/ثا ( أما القػة العزمية فتقجر برػرة رئيدة بحجع العزمة" 1إنيا قجرة تداوؼ  )

 )أؼ کتمتيا وعغ شخيق مداحة السقصع العخضي(.
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 الحخكية الظاقة
حلظ انو يسكغ أف يقـػ بأعساؿ عشجما نقػؿ عغ شخز ما انو يسمظ شاقة ىائمة نعشي ب

كثيخة لػ أراد , لكغ بالسفيـػ العمسي تعشي : القجرة عمى إنجاز الذغل, أؼ أف الصاقة 
 .ىي في الػاقع شغل لع يخخج إلى حيد التشفيح أو شغل مخدف 

وىشاؾ اشكاؿ متعجدة لمصاقة والحؼ ييسشا في ىحا السجاؿ ىػ الصاقة السيكانيكية, 
ا حخكة يصمق عمييا شاقة حخكية , والصاقة التي ليا صمة فالصاقة التي يراحبي

بالػضع يصمق عمييا بالصاقة الكامشة ) السخدونة (, فعشج اداء الخياضي لحخكة معيشة 
فأنو يسمظ شاقة ميكانيكية ولكغ تختمف انػاع ىحه الصاقة التي يستمكيا بأختالؼ وضعو 

 اثشاء الحخكة.

نو يستمظ شاقة تجعى بالصاقة الحخكية ويختمف فعشجما يكػف الجدع في حالة حخكة فأ
 مقجار الصاقة تبعا الختالؼ كتمة الجدع الستحخؾ وسخعتو اثشاء االداء. 
اف مفيـػ الصاقة الحخكية بذكل عاـ يعشي حاصل ضخب نرف كتمة الجدع في مخبع 
سخعتو, واف الصاقة الحخكية لمجدع اثشاء حخكتو الخصية تختمف عغ شاقة الجدع اثشاء 

 الحخكة الجائخية.

 

ـ/ثا فأنو يستمظ  6كغع ويخكس بدخعة  80وعمى سبيل السثاؿ اذا كانت كتمة عجاء 
 ـ/ثا  8شاقة حخكية اقل مسا لػ كانت سخعتو 

 :ومغ ىشا يسكششا اف نعبخ عغ الصاقة الحخكية بالسعادلة التالية 

 الصاقة الحخكية = 

 
 X  الكتمةX  ) ²) الدخعة 

 او 

²   الدخعة     الكتمةية = الصاقة الحخك
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دخعة ) متخ / ثانية ( وتدسى بػ الوتقاس بػحجات كتمة ) كيمػ غخاـ ( ووحجات 
 )الجػؿ( وىي وحجة ؾياس الذغل نفدو.

اما اذا كاف الجدع في حالة سكػف )الدخعة= صفخ( فاف شاقتو الحخكية تداوؼ صفخًا 
فأف زيادة سخعة الجدع يػلج زيادة ,ونتيجة اف الدخعة ىي مخبعة في الصاقة الحخكية 

 كبيخة ججا في شاقتو الحخكية.
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 الظاقة الكامشة

وىشاؾ نػع اخخ مغ الصاقة السيكانيكية ىػ ما يدسى بالصاقة الكامشة او شاقة الػضع 
ويقرج بيا الصاقة التي يستمكيا الجدع في وضع معيغ اثشاء الثبات, وتقاس ىحه الصاقة 

 جػؿ .ايزًا بال

ففي حالة رمي الثقل الى األعمى فأنو يتحخؾ بصاقة حخكية ولكغ سخعتو تتشاقز اثشاء 
الرعػد تجريجيا وعميو تقل شاقتو الحخكية تجريجيا وتتحػؿ الى شكل اخخ يخدف في 
الجدع تدسى بالصاقة الكامشة عشجما يتػقف الجدع في اعمى نقصة مسكغ الػصػؿ الييا 

كية صفخا أؼ تتحػؿ بكامميا الى شاقة مخدونة في الجدع عشج اذ تربح الصاقة الحخ 
 عمى ذلظ االرتفاع.

 وكحلظ يسكغ مالحطة ما ذكخ أعاله في السثاؿ التالي أيزا.

في الحالة التي يحاوؿ فييا العب الكخة الصائخة بكبذ الكخة فأنو يتحخؾ حخكة عسػدية 
ريجي حيث تقل شاقتو الى األعمى بصاقة حخكية الى اف سخعتو تبجأ بالتشاقز التج

الحخكية تجريجيا وترل الى درجة الرفخ في اعمى نقصة يرل الييا جدسو وبعجىا 
تتحػؿ الصاقة الحخكية الى شاقة مخدونة في الجدع في تمظ الشقصة ؼيدتصيع 

 استخجاميا في أداء حخكة الكبذ. 

 ويسكغ استخخاج ؾيسة الصاقة الكامشة مغ خالؿ العالقة التالية 

 االرتفاع عغ سصح األرض   xلكامشة = وزف الجدع الصاقة ا

 االرتفاع xالتعجيل االرضي  xالصاقة الكامشة = الكتمة 

ويسكغ تحػيل الصاقة الكامشة إلى شاقة حخكية وبالعكذ والسثاؿ التالي الالعب الجسباز 
خالؿ أداءه الجائخة العطسى عمى جياز العقمة ) الذكل التالي ( يػضح تحػيل الصاقة 

كامشة إلى شاقة حخكية ونجج أف سخعة مخكد ثقل جدع الالعب في ىحا السثاؿ تكػف ال
مداوية لمرفخ عشجما يكػف في أعمى وضع لو ولحلظ فإنو ال تػجج شاقة حخكة في ىحا 
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الػضع, بيشسا تكػف الصاقة الكامشة ىشا أكبخ ما يسكغ ألف االرتفاع )ؼ( وىػ بعج 
ما يسكغ وقج تحقق ىحا االرتفاع بػاسصة  مخكد ثقل الجدع عغ األرض يكػف أكبخ

مخجحة الجدع التي عسمت عمى رفع مخكد ثقمو )و( إلى ىحا الػضع. وعشج ندوؿ 
الجدع ألسفل إلى قاع السخجحة وىػأقل ارتفاع مسكغ, تكػف الصاقة الكامشة مداوية 
لمرفخ ألف السدافة )ؼ( تربح عشجئح صفخا, ولكشيا تتحػؿ إلى شاقة حخكة حيث 

سخعة الجدع عشجئح أكبخ ما يسكغ, وعمى ذلظ نخػ أف شاقة الػضع تتحػؿ إلى  تربح
 : شاقة حخكة, وفي حالة التحػؿ الكامل لمصاقة يسكغ أف تكػف معادلة الصاقة كسا يمي

 الصاقة الكامشة + الصاقة الحخكية = مقجار ثابت .
امشة( يتحػؿ ولكغ في مثل ىحه الحالة الدابقة ال شظ أف جدء مغ شاقة الػضع )الك

إلى شاقة حخارية يحذ بيا الالعب عشجما يسدظ عارضة العقمة ولحلظ تكػف السعادلة 
 كسا يمي :

 الصاقة الكامشة + الصاقة الحخكية + الصاقة الحخارية = مقجار ثابت
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أف الصاقة الكامشة ىي شاقة مخدونة. أف مرصمح كامغ يذيخ الى الكامغ معكػس 
و شاقة السخونة ا ىشالظ صيغة خاصة لمصاقة الكامشة وىي شاقة الذج الصاقة الحخكية .

 ويسكغ صياغة شاقة الذج کاالتی :
   X × K( = نرف ثابت التسجد SEشاقة الذج قانػف ىػؾ )
الي ثابت التسجد يسثل الرالبة الشدبية لمسادة او قابمية خدف الصاقة فػؽ  kيذيخ حخؼ 

السدافة التي تتغيخ عشجىا السادة عشجما تستج مادة يذيخ الى  Xالذكل الستغيخ , وحخؼ 
معيشة أو يحجث فييا شج )ثشی( أو تغيخ شكميا بصخيقة معيشة , فإنيا ستخدف ىحا 
الذكل الخاص مغ الصاقة الكامشة لالستخجاـ في ما بعج . فعمى سبيل السثاؿ , فعشجما 

ج التي تصمق لديادة تكػف العزالت مسجودة في جدع اإلنداف , فإنيا ستخدف شاقة الذ
, وبصخيقة مذابية فعشجما تكػف لػحة الغصذ أو سصح التخامبػليغ االنؿباض القادـ  قػة

مػلج التحػؿ الالحق لمصاقة السخدونة لمذج الى شاقة تمزغػط , فاف شاقة الذج س
حخكية حيث يداعج ذلظ في عػدة الدصح الى شكمو ومكانو األصمييغ أما عري الدانة 

ػاسصة قافدؼ الدانة فتحتفع بصاقة شج عشجما تثشي ومغ ثع تصمق شاقة السدتخجمة ب
 حخكية عشجما تستج عشج تشفيح عسمية القفد في سباؽ الدانة .
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,تحقق رقع ؾياسي عالسي كبيخ في القفد بالدانة و كانت ندبة الديادة  1963في عاـ 
القفد بالدانة وكاف الدبب في  سع عغ الخقع العالسي الدابق في 23الكبيخة الى مايقارب 

التصػر في صشاعة عرا القفد إذ كانت قج صعشت مغ الفايبخ کالس. وىحه السادة 
قادرة عمى االحتفاظ بصاقة الذج أكثخ مغ الخيدراف او الفػالذ أو األلسشيـػ التي كانت 

 .ترشع مشيا العري في ىحه السدابقة في الدابق
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 الترادـ ك االرتجاد

ىػ تأثيخ متبادؿ بيغ جدسيغ او أكثخ احجىسا عمى االقل متحخؾ بحيث يحجث تفاعل 
مؤقت بيشو وبيغ الجدع اآلخخ عغ شخيق تبادؿ التأثيخ بقػة الجفع حدب قانػف نيػتغ 
الثالث خالؿ فتخة قريخة ججا , حيث يدمط الجدسيغ قػػ كبيخة ندبيا لكل مشيسا حيث 

بعج الرجمة عمى زخسيسا فحدب ولكغ كحلظ  اليعتسج سمػؾ الجدسيغ السترادميغ
 عمى شبيعة الترادـ .

اف كثيخ مغ الحخكات في السجاؿ الخياضي تخزع الى أسذ الترادـ واالرتجاد سػاء 
كاف بجدع الالعب نفدو او أجداء مشو او باالدوات التي يدتخجميا أثشاء ادائو لمفعالية 

 ى :او السيارة الخياضية , ويسكغ تقديع الترادـ ال

: يكػف الجدسيغ السترادميغ متقابميغ وعمى خط عسل واحج ويسخ  الترادـ السباشخ
تأثيخ الترادـ متعامجا بيشيسا وخالؿ مخكدؼ ثقميسا ويشتج عشيسا حخكة ارتجادية خصية 

 , ومثاؿ ذلظ ضخب الكخة بسقجمة القجـ .

يحا يدسى : يكػف خط عسل الترادـ بيغ الجدسيغ بداوية ول الترادـ الغيخ مباشخ
الترادـ غيخ السباشخ بالترادـ السائل ويشتج عغ قػة الترادـ ىحه حخكة ارتجادية 

 دائخية , ومثاؿ ذلظ ضخب الكخة بجانب القجـ .

 انؾاع الترادـ :

: يحجث بيغ جدسيغ مع بقاء الصاقة الحخكية لمجدسيغ محفػضة  الترادـ تاـ السخكنة
دـ دوف تغيخ , ويكػف معامل االرتجاد , اؼ اف الجدع يحافع عمى شكمو بعج الترا

 يداوؼ واحج ومثاؿ عمى ذلظ كخات البمياردو والكخات الدجاجية .
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يحجث بيغ جدسيغ مع فقجاف بديط في الصاقة الحخكية لمجدسيغ  الترادـ السخف :
,اؼ اف الجدع يدتعيج جدء مغ شكمو وىحا يحجث في السجاؿ الخياضي بذكل كبيخ بيغ 

 ف معامل االرتجاد يداوؼ اقل مغ واحج.الكخة واالرض ويكػ 

يحجث بيغ جدسيغ مع فقجاف كبيخ في الصاقة الحخكية لمجدسيغ  الترادـ الغيخ مخف :
,اؼ اف الجدع ال يدتعج شكمو بعج الترادـ ويربح الجدسيغ جدسا واحجا ويكػف 

 معامل االرتجاد يداوؼ صفخ مثاؿ عمى ذلظ اصصجاـ الخصاصة مع خذبة . 

ترادـ واالرتجد كثيخة في السجاؿ الخياضي , فمػ اخحنا عمى سبيل السثاؿ اف امثمة ال
الترادـ الحادث بيغ مزخب التشذ والكخة فسغ السعخوؼ اف كال مغ السزخب والكخة 
يستمكاف كسية حخكة معيشة ىي عبارة عغ كتمتييسا في سخعتييسا , فمػ فخضشا اف كتمة 

(  2وكتمة الكخة قبل الترادـ   ) ؾ(  1( وسخعتو قبل الترادـ ) س1السزخب ) ؾ
 . 2س2+ ؾ 1س1( فأف مجسػعة كسية حخكتييسا = ؾ 2وسخعتيا ) س

ولكغ الحؼ يحجث بعج الترادـ ىػ تغيخ سخعة السزخب والكخة حيث تكػف سخعة 
 4س2+ ؾ 3س1( فأف مجسػع كسية حخكتييسا= ؾ4(وسخعة الكخة)س3السزخب)س

قجه السزخب مغ كسية حخكة اثشاء اصصجامو مايجب االنتباه اليو ىػ اف مقجار مايف
بالكخة تكدبيا الكخة اذ يشز قانػف حفع الدخع عمى ) اف كسية حخكة االجداـ الكمية 

 عشج تأثيخىا بعزيا في بعزيا تكػف ثابتة ( وعمى ىحا االساس يسكششا اف نحكخ :

 كسية الحخكة قبل التراد = كسية الحخكة بعج الترادـ 

 4س2+ ؾ 3س1ؾ    =      2س2+ ؾ 1س1ؾ
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 معامل االرتجاد 

 ىػ ) الشدبة بيغ سخعة الجدسيغ بعج الترادـ الى سخعتييسا قبل الترادـ (

 معامل االرتجاد = الدخعة بعج الترادـ / الدخعة قبل الترادـ 

 ويسكغ صياغة السعادلة بالشدبة لالرتفاعات القبمية والبعجية بسا يمي :
 ارتفاع االرتجاد                        
 √   ______________معامل االرتجاد =  

 ارتفاع الدقػط                       
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 مثاؿ 

ـ(  22,1ـ( محدػبًا مغ اسفميا وارتجت الى ارتفاع ) 2سقصت كخة الدمة مغ ارتفاع )
 , جج معامل االرتجاد؟

 ارتفاع االرتجاد                      
  √   __________ معامل االرتجاد = 

 ارتفاع الدقػط                       

             
                      1,22 

 0,781=  √ ______معامل االرتجاد =  
                       2   

 

 

 

 

 ساوية االرتداد :

 عشجما نتكمع عغ مفيػـ الرجـ واالرتجاد فاف زاوية االرتجاد ليحا الجدع السختج ستكػف 
اوؿ ما يجب دراستو: وىػ مرصمح يجؿ عمى الداوية الججيجة التي سيتحخؾ الجدع عمى 

 اساسيا
ولكغ ىحه الداوية تختمف شخيقة حدابيا باختالؼ الدصح الحؼ ارتصع بو الجدع ولحلظ 
سشتشاوؿ شقيغ اساسيغ لجراسة ىحه الداوية الذق االوؿ ىػ ارتصاـ الجدع بدصح مدصح 

الذق الثاني الحؼ تشاولشا بو دراسة ارتصاـ الجدع باجداـ " كاالرض " اضافة الى 
 .                                                                                اخخػ 
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 زاكية االرتجاد مع األجداـ السدظحة اكال : 
ىي آف زاوية االرتجاد في ىحه الحالة تداوؼ دوما زاوية الػرود "زاوية االصصجاـ" و 

 الداوية التي يذكميا شعاع مدار القحيفة مع الدصح في لحطة الرجـ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زاكية االرتجاد مع االجداـ االخخى  ثانيا: 
 قبل الخػض في ىحا السػضػع يجب عميشا اف نتعخؼ عمى اشعة ارتجاد االجداـ 

 
  normal vectorمفيؾـ اشعة ارتجاد االجداـ 
ية او الحاسػبية مكػف مغ عجد مغ الشقاط فعميا فسثال لػ اف كل جدع في الحياة الػاقع

نطخنا الى جدع كخوؼ فيػ في الػاقع ليذ جدع واحج بل عجد كبيخ مغ الشقاط او 
الحرات الستالصقة والتي تكػف الذكل الكخوؼ ليحا الجدع وبشاءا عمى ىحه الشقاط 

ا يجعع ىحا الذعاع السكػنة ليحا الجدع فاف كل نقصة لجييا شعاع افتخاضي خارج مشي
وىػ شعاع يعاكذ دوما اتجاه ىحه الشقصة  normal vectorبذعاع الشقصة العامػدية 

 في الفزاء وقسشا بتػضيح ىحه الفكخة في الذكل التالي 
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آف زاوية االرتجاد في ىحه الحالة تكػف باتجاه الذعاع العامػدؼ لشقصة االصصجاـ في 
لة اصصجاـ شخفي كختيغ فدتكػف زاوية االرتجاد ليسا كسا في الجدع االخخ فسثال في حا

 التالي  الذكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ولكغ ىحه الحالة تكػف صحيحة فقط في حالة االرتصاـ الدكػني وسشكػف قج اوججنا 
زاوية االرتجاد فقط لمجدع الداكغ لكغ ماذا اذا اردنا حداب زاوية االرتجاد لمجدع 

 الجدساف يتحخكافالستحخؾ او في حاؿ كاف كال 
لحلظ في ىحه الحالة عميشا تحريل االشعة وىػ مرصمح يذيخ الى جسع شعاعيغ او 
اكثخ ليشتج الجيشا ؾيسة واتجاه الذعاع الججيج وبيحه الحالة عميشا تحريل شعاع الػرود 
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لمجدع الستحخؾ مع الذعاع العامػدؼ لشقصة الرجـ في الجدع االخخ وبالتالي ستكػف 
 الشيائية كسا في الذكلاتجاه األشعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبيحا نكػف قج اوججنا شعاع االرتجاد في جسيع الحاالت السختمفة, وسشالحع أف الحالة 
األولى ىي فعميا حالة خاصة مغ الحالة الثانية االعع, حيث أف شعاع زاوية االرتجاد 

لجيشا شعاع لالرض يتجو دوما نحػ األعمى لحلظ مغ تحريمو مع شعاع الػرود سيشتج 
 .االرتجاد ىػ نفدو شعاع الػرود لكغ في االتجاه السقابل
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 العؾامل السؤثخة عمى زاكية االرتجاد:
 ( زاوية سقػط الكخة بالشدبة لمدصح السزخوب.1
 ( تخكيب الدصح السزخوب .2
 ( تخكيب ومخونة االداة.3
 ( محيط وشكل الدصح السزخوب .4
 ( دوراف الجدع.5

ج اصصجاـ الكخة وىي تجور باالرض فأف الكخة ستكػف في حالتيغ ىسا ومغ السالحع عش
تفاعل اتجاه الكخة وفقا لفعل ورد الفعل ووفقا لمزغط يحالة االصصجاـ وحالة االرتجاد ف

الستػلج مغ اليػاء السحيط ) دوراف الكخة يسيشا او يدارا ودوراف الكخة اماما او خمفا ( 
االماـ باألرض فأف األرض تػلج قػة معاكدة بأتجاه  عشج اصصجاـ الكخة التي تجور الىف

 الكخة فتدداد سخعتيا.
عشج اصصجاـ الكخة التي تجور الى الخمف باألرض فأف األرض تػلج قػة معاكدة و 

 بعكذ اتجاه الكخة فتقل سخعتيا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فائجة

 ؟لساذا تكػف اعشجة ىجؼ كخة القجـ اسصػانية , واعسجة ىجؼ كخة اليج مخبعة 

الجػاب/ يعػد سبب ذلظ الى اف رياضة كخة القجـ قميمة االىجاؼ واف ىحه االعسجة 
االسصػانية تداعج عمى زيادة ندبة االىجاؼ وذلظ مغ خالؿ مبجأ االصصجاـ واالرتجاد 
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جسع شعاعيغ ليشتج جداـ الغيخ مدصحة ) اسصػانية (  والتي تعتسج عمى البيغ الكخة وا
الججيج وبيحه الحالة عميشا تحريل شعاع الػرود لمجدع  الجيشا ؾيسة واتجاه الذعاع

الستحخؾ مع الذعاع العامػدؼ لشقصة الرجـ في الجدع االخخ وبالتالي ستكػف اتجاه 
, اما اذا كانت االعسجة مخبعة فأف االصصجاـ مع االجداـ السدصحة  األشعة الشيائية

اؼ اف ىحه االعسجة  صصجاـزاوية االرتجاد في ىحه الحالة تداوؼ دوما زاوية االفاف 
 التديج مغ ندبة دخػؿ الكخات الى اليجؼ .

 

 

 

 

 

 

كحلظ يعػد سبب ذلظ الى اف رياضة كخة تعتسج عمى ضخب الكخة بالقجـ فعشجما تزخب 
الكخة في مخكد ثقميا فأنيا تشصمق في اليػاء بذكل ثابت , اما عشجما تزخب الكخة 

جور وحدب مبجأ بخنػلي ومبجأ ماغشػس فأف خارج مخكد ثقل الكخة فأنيا تشصمق وىي ت
دوراف الكخة في اليػاء يؤدؼ الى اف يكػف مدارىا قػسي كسا يحجث في الخكالت الحخة 

مػضػع االصصجاـ الى السباشخة ,وعشج اصصجاـ الكخة باعسجة اليجؼ فانشا نشتقل 
    اف الجدع واالرتجاد ومغ السعمػـ اف مغ العػامل السؤثخة عمى زاوية االرتجاد ىي دور 

 ) اعسجة اليجؼ ( . محيط وشكل الدصح السزخوب) الكخة ( , و 
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فأف  في اليػاء بعسػد اليجؼ االسصػاني ومغ السالحع عشج اصصجاـ الكخة وىي تجور
تفاعل اتجاه الكخة وفقا يالكخة ستكػف في حالتيغ ىسا حالة االصصجاـ وحالة االرتجاد ف

لج مغ اليػاء السحيط ) دوراف الكخة يسيشا او يدارا مفعل ورد الفعل ووفقا لمزغط الستػ ل
اليدار الى مغ اليسيغ عشج اصصجاـ الكخة التي تجور فودوراف الكخة اماما او خمفا ( 

 , والعكذ صحيح . الكخةدوراف أتجاه  بعكذػلج قػة ي العسػدفأف  بعسػد اليجؼ
جاميا باالنتقاؿ بعكذ فاذا كانت اعسجة اليجؼ اسصػانية فأنيا ستدسح لمكخة عشجا اصص 

أتجاه دورانيا سػاء الى داخل اليجؼ او خارجو ,اما اذا كانت االعسجة مخبعة فأنيا 
 التدسح بحلظ وبيحا تقل االىجاؼ وتقل جسالية المعبة .

اما في كخة اليج فأف ىحه الخياضة تعتسج عمى رمي الكخة باليج اؼ اف الكخة تشصمق في 
 مغ الفائجة اف تكػف االعسجة اسصػانية بل مخبعة . اليػاء وىي ثابتة التجور وليذ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
باالضافو لسا ذكخ وكل ماذكخ عمسي وجسيل اف ندبو ترادـ واحتكاؾ العبي كخة  

القجـ بالقػائع وعارضات السخمى أكبخ مغ العبي كخة اليج حيث أف قانػف كخة اليج 
ـ( 6ى )السشصقة السمػنة فخض مشصقة عازلة إلبعاد السياجسيغ والسجافع عغ السخم

والعخضة السدتجيخة أقل خصخا وحجة مغ العارضة السخبعة ذات الحػاؼ الحادة فأعتقج 
 .انو ىشاؾ فخؽ مغ ناحية عػامل األمغ والدالمة وشبيعة المعبة
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 الزغط
يعخؼ الزغط بأنو كسية القػة العسػدية السؤثخة عمى مشصقة معيشة , وقج سبق اف درسشا 

وكانت نقصة تأثيخىا احجػ ىحه الرفات , فأذا أثخت قػة في جدع  مػاصفات القػة
وكانت نقصة تأثيخىا أؼ السداحة التي يقع عمييا التأثيخ الفعمي لمقػة صغيخ فأف 

 الزغط الستػلج نتيجة القػة يكػف كبيخ والعكذ صحيح ,
اف وحجات الزغط ىي وحجات القػة مقدػمة عمى وحجة السداحة, وحجات الزغط 

 ( ويدسى باسكاؿ .2عة في الشطاـ الستخؼ ىي نيػتغ لكل سشتستخ مخبع )نيػتغ/سعالذائ
 الزغط = القػة / السداحة

ولػ قارنا بيغ حالتيغ الحالة االولى يقف االنداف عمى رجل واحجة وفي الحالة الثانية 
نيػتغ ,احدب مقجار الزغط  600يقف عمى رجميغ , وكانت القػة التي يدمصيا 

 الرض في كمتا الحالتيغ ؟السدمط عمى ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزغط = القػة / السداحة
 الحالة االولى:

  2سع30عشجما تكػف السداحة التي يدتشج عميياالدخز  
 30/  600الزغط = 

 2نيػتغ/سع 20=        
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 الحالة الثانية:
  2سع60عشجما تكػف السداحة التي يدتشج عميياالدخز 

 60/  600الزغط = 
 2نيػتغ/سع 10 =       

وفي السجاؿ الخياضي يسكغ االستفادة مغ قانػف الزغط في كثيخ مغ الفعاليات 
الخياضية , ومثاؿ عمى ذلظ مشرة القفد في رياضة الجسشاستظ ,ؼبعج اف يحرل 
الخياضي عمى كسية حخكة كبيخة مغ خالؿ الخكزة التقخبية يقػـ بالقفد والشدوؿ عمى 

السالحع اف الشدوؿ يكػف عمى مقجمة القجميغ وليذ  القجميغ عمى جياز القفاز ومغ
عمى كامل القجميغ , وحدب قانػف الزغط ) القػة/السداحة( كمسا قمت السداحة التي 
تؤثخ عمييا القػة زاد الزغط السدمط عمى القفاز وحدب قانػف نيػتغ الثالث لكل فعل 

يجفع الخياضي الى رد فعل يداوؼ بالسقجار ويعاكدو في االتجاه فأف جياز القفاز 
 االعمى ألداء الحخكة السصمػبة.
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 االحتكاؾ

و ىي القػة السقاومة التي تحجث عشج تحخؾ سصحيغ متالصقيغ باتجاىيغ متعاكديغ 
( مثال عشجما يكػف بيشيسا قػة ضاغصة تعسل عمى تالحسيسا معا )وزف أحج الجدسيغ

الدائمة والغازية أو أؼ و وتشتج كسية مغ الحخارة. يحجث االحتكاؾ بيغ السػاد الرمبة, 
 تذكيمة مشيع.

اف مفيـػ االحتكاؾ كقػة ميكانيكية تعسل دائسا بذكل معاكذ ألتجاه الحخكة او اتجاه 
تأثيخ القػة السدتخجمة لتحخيظ الجدع واف وحجات االحتكاؿ ىي وحجات القػة ,اؼ مسا 

 تبغ لشا اف االحتكاؾ اليحجث اال بذخشيغ :سبق ي

 وجػد جدسيغ مادييغ متالصقيغ-1

 وجػد حخكة بيغ الجدسيغ -2

اف الجدع السػضػع عمى سصح يؤثخ في ذلظ الدصح بفعل وزنو وعمى ىحا االساس 
فأف الدصح يخد عمى الجدع بقػة مداوية في السقجار ومعاكدة في االتجاه وىي قػة رد 

ولة تحخيظ ذلظ الجدع افؿيا بسػجب القػة السؤثخة في الذكل التالي امحالفعل , لحا فاف 
 عشجئح تشذأ قػة تعاكذ القػة السدتخجمة وتدسى ىحه القػة السػجػدة بيغ الجدع 

 .و الدصح بقػة االحتكاؾ 
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ىشاؾ عػامل عجيجة  تؤثخ عمى االحتكاؾ فشجج عشج رمي كخة عمى سصح اممذ فانيا 
نفديا وبشفذ كسية حخكتيا في  ةلسدافة شػيمة اما اذا رميت الكخ  ستدتسخ في حخكتيا

البجاية ولكغ عمى سصح خذغ فشجج اف الكخة ستتػقف بعج فتخة قريخة وىحا ناشىء عغ 
شبيعة زيادة قػة االحتكاؾ بيغ الكخة والدصح الخذغ ,يقػدنا ىحا الى مبجأ حيشسا نخيج 

صمػب مغ الحخكة ,فشجج اف العب تقميل او زيادة قػة االحتكاؾ وفق اليجؼ الس
الجسشاستظ يحاوؿ قجر االمكاف تقميل االحتكاؾ بيغ اليجيغ والبار مغ خالؿ استخجاـ 
مدحػؽ السغشيديـػ عشج ادائو حخكات الجوراف عمى العقمة , كسا يدتخجـ العبػ كخة 

مة كثيخة اليج السػاد الالصقة عمى االصابع لديادة االحتكاؾ بيغ اليج والكخة , وىشاؾ امث
في مجالشا الخياضي تتشاوؿ العسل عمى تقميل االحتكاؾ او زيادتو بالذكل الحؼ يتالءـ 

 وميكانيكية الحخكة السؤادة .

, ال يغيخ مغ بيغ االجداـ  التغييخ في مداحة االتراؿ الطاىخؽ مغ السالحع اف و 
األححية قػػ االحتكاؾ بالشدبة لألسصح ذات نفذ السػاصفات, فسيسا اختمفت مقاييذ 

السرشػعة مغ نػع واحج فإف ما يتػلج بيشيا وبيغ سصح األرض السرشػع مغ مادة ذات 
 .مػاصفات محجدة ىػ قػؽ احتكاؾ ثابتة الؿيسة

نيػتغ مثال وبجأ الجدع في الحخكة ثع غيخنا مغ  50اذا اثخنا في الجدع بقػة مقجارىا 
مختمفة فشجج أف القػة شكمو الى اشكاؿ عجة بحيث تكػف مداحات اتراال مع الدصح 

اف  السؤثخة ستبقى كسا ىي اؼ التتغيخ بتغيخ مداحات الدصػح الستالمدة )عمى شخط
تكػف الدصػح الستالمدة جافة اما اذا كاف احج الدصحيغ مبماًل او مديتًا فال يشصبق ىحا 

 الكالـ (

الحتكاؾ مغ ىحا أف قػة االحتكاؾ التتغيخ بتغيخ السداحة, ولكغ تتغيخ قػة اندتشتج و 
بتغيخ الػزف وبالتالي يؤثخ في مقجار القػة السدتخجمة لتحخيظ ذلظ الجدع, فأف قػة 

نيػتغ وسصح معيغ ىي اكبخ مغ قػة االحتكاؾ في  ۲۹۹االحتكاؾ بيغ جدع وزنو 
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نيػتغ وعمى الدصح نفدو وبيحا يسكششا أف نحجد العالقة بيغ قػة  150جدع وزنو 
بسا يدسى  (جه الجدع عمى الدصح )وزف الجدعاالحتكاؾ ومقجار الزغط الحؼ يػل

 معامل االحتكاؾ.
ولكل سصح مغ األسصح, معامل احتكاؾ ثابت لو شكميغ رئيدييغ ىسا معامل 

حيث غالبا ما يكػف  ,ومعامل االحتكاؾ الستحخؾ )الذخوعي( االحتكاؾ االستاتيکی
 ة.الذكل األوؿ أكبخ مغ الثاني ويختبط األوؿ بالثبات والثاني بالحخك

ولعل مغ أىع األمثمة الخياضية التي تػضح ؾيسة االحتكاؾ كعامل مداعج في األداء 
حخكات السخاوغة والخجاع التي يعسل فييا الالعب عمى التغييخ السفاجيء في االتجاه 

القجميغ وقج يعيشو في ذلظ  السخاوغة الخرع باالستعانة بقػػ احتكاؾ عالية بيغ سصحی
 حلظ شبيعة سصح االرض او السمعب .كجـ و شبيعة سصح الححاء السدتخ
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 انؾاع االحتكاؾ 

 وىػ يعسل عشج الذخوع الجدع الداكغ بالحخكة .اوال : االحتكاؾ الذخوعي : 

: وىػ االحتكاؾ الحؼ يعسل كسقاومة  لمحخكة خالؿ حخكة ثانيا : االحتكاؾ الستحخؾ 
واالحتكاؾ السراحب لجحخجة االجداـ ,وىػ نػعيغ ) االندالقي و التجحخجي ( 

األجداـ أقل كثيخا مغ االحتكاؾ السراحب اإلندالقيا فجحخجة إشار الديارة أسيل كثيخا 
 مغ جخه عمى نفذ الدصح.

لساذا يكػف معامل االحتكاؾ اقل في االحتكاؾ التجحخجي مشو في االحتكاؾ  فائجة
 االندالقي ؟

بالدصح باكثخ مغ نقصة بيشسا في  وذلظ الف االحتكاؾ االتدالقي يكػف الجدع مترال
 االحتكاؾ التجحخجي يكػف الجدع مترال بالدصح بشقصة واحجة فقط .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

جمة عمى االرض اذا تداوؽ شػؿ القػس أب مع جدء السدتؿيع أب عاثشاء حخكة ال
دائخية( )فأف الحخكة تعتبخ تجحخجية  وكحلظ شػؿ القػس ب ج مع جدء السدتؿيع با ج

يكػف احتكاكا تجحخجيا. يتخاوح معامل االحتكاؾ الذخوعی واالندالؽ بيغ واالحتكاؾ 
وىحا ما يفدخ لشا (0.001)بيشسا تبمغ ؾية معامل االحتكاؾ التجحخجي  (1-0.1)
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سيػلة دفع البخميل عمى األرض عشجما يكػف ممؿيا عمى الجانب عسا لػ كاف بذكل 
 . عسػدؼ

 معامل االحتكاؾ 

تعبيخ عغ الشدبة بيغ قػة االحتكاؾ بيغ جدسيغ والقػة ىػ كسية عجدية تدتخجـ لم
مثال الجميج  الزاغصة بيشيسا, وليذ لو وحجة ؾياس . ويعتسج عمى مادتي الجدسيغ

عمى السعجف ليسا معامل احتكاؾ قميل )أؼ إنيسا يشدلقاف عمى بعس بديػلة( أما 
( واف  مى بعسالسصاط عمى اإلسفمت فميسا معامل احتكاؾ عالي ججا ) ال يشدلقاف ع

( ؼيكػف الجدع متالصقا كمسا كبخت الؿيسة  1 – 0ؾيسة معامل االحتكاؾ تتخاوح بيغ ) 
. 

 معامل االحتكاؾ=قػة االحتكاؾ/مقجار الزغط الحؼ يػلجه الجدع عمى الدصح)الػزف(

 قػة الزغط )الػزف( ×قػة االحتكاؾ= معامل االحتكاؾ 

عشج الذخوع  0.19جميج وآلة التدحمق ىي مثاؿ : اذا عمست اف معامل االحتكاؾ بيغ ال
نيػتغ  850اف وزف الخياضي يبمغ و في الحخكة  0.16واف ىحا يقل بالحخكة ليرل الى 

نيػتغ , احدب القػة الالزمة لتحخيظ اآللة والقػة الالزمة الستسخارىا في  25ووزف اآللة 
 الحخكة ؟

 لزغط )الػزف(قػة ا ×القػة السصمػبة لتحخيظ اآللة = معامل االحتكاؾ 

  =0.19 × (850  +25)  

 نيػتغ , يجب بحؿ قػة اكبخ مغ ىحه الؿيسة 166.25=  

 (25+  850) × 0.16القػة السصمػبة الستسخار اآللة = 

 نيػتغ , يجب بحؿ قػة اكبخ مغ ىحه الؿيسة 140= 
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مالحطة : بعج اف يحرل الخياضي عمى الدخع السصمػب يكػف مقجار القػة السبحولة 
 ة ججًا بدبب تشاقز في ؾيسة معامل االحتكاؾ .قميم

 

 

 

 

 

 فائجة 

إف الفكخة الػاسعة االنتذار حػؿ االحتكاؾ ىي أف مشصقة سصح االتراؿ الكبيخة تػلج 
أف الخؤػ واألفكار السدتؽيزة تذيخ الى اف إشارات سيارات  وىحا خصأ,احتكاكا اكبخ 

فاف  وىحا خصأ, االعتيادؼ  راالشا العخيزة تعصي احتكاكا أفزل مغ اإلشارات ذات
) العػامل السعخوفة بتأثيخىا عمى االحتكاؾ ىي معامل االحتكاؾ وقػة رد الفعل الصبيعي

ونتيجة لكػف إشارات ,حيث يسكغ زيادة معامل االحتكاؾ لالشارات مغ خالؿ  الػزف(
سيارات الحسل العخيزة تدف أكثخ مغ اإلشارات االعتيادية, فإنيا تعسل عمى زيادة 
االحتكاؾ الى السجػ الحؼ يديج مغ قػة رد الفعل .وبيحا فاف نفذ التأثيخ يسكغ أف 
يشجد عغ شخيق حسل الصابػؽ أو الكتل الخذبية أو الحجخية في صشجوؽ الديارة ,فاف 
التسخيغ يسكغ أف يتبع بػاسصة الشاس الحيغ يقػدوف سياراتيع فػؽ شخؽ جميجية. مغ 

ات الحسل العخيزة تسشح الفائجة مغ خالؿ ناحية أخخػ فإف بعس إشارات سيار 
 .االحتكاؾ الدائج
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 الفرل الدابع : كيشيتػ الحخكات الجائخية

  الجكرافالقؾة اك عـد عـد 

ىػ قػة ليا نفذ خرائز ومػاصفات القػة السيكانيكية أال اف العـد يستاز بػجػد بعج 
ا ىػ قػة تعسل عمى بيغ نقصة تأثيخ القػة ومحػر الجوراف ,اؼ اف العـد دائس ؼعسػد

جويخ الجدع حػؿ محػر ثابت تقخيبا, ويتدبب العـد في اكداب الجدع حخكة دائخية ت
 ذات عجمة حػؿ مخكد ثقل الجدع ويعبخ عغ ذلظ بالسعادلة التالية :

 ذراعيا ×عـد القػة = القػة 

والعـد كسية متجية فيػ اما اف يدبب دوراف الجدع مع حخكة عقارب الداعة ؼيكػف  
ووحجة ؾياس العـد  التجاه الدالب او عكذ عقارب الداعة ؼيكػف باالتجاه السػجب,با

 نيػتغ . متخ

اف القػة في الحخكات الجائخية اليكػف تأثيخىا بسقجارىا فقط ولكغ ببعجىا عغ محػر 
الجوراف ايزًا , حيث يكػف تأثيخ القػة اقل عشجما تكػف قخيبة عغ محػر الجوراف مسا 

ابعج عغ محػر الجوراف, وفي الذكل التالي يػضح لشا اف مقجار القػة لػ كاف تأثيخىا 
يكػف  Bال يكػف تأثيخىا كبيخًا اما القػة السدتخجمة في نقصة   Aالسدتخجمة في نقصة

 تأثيخىا كبيخا بدبب بعجىا عغ محػر الجوراف .
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محػر الجوراف  عغ وليحا فاف زيادة مقجار القػة السدتعسمة أو السدافة لخط تأثيخ القػة
يؤدؼ الى زيادة في تأثيخ عـد الجوراف .إف اكبخ مقجار لعـد الجوراف الحؼ يؤثخ في 

إف القػة ,جوراف وىػ اكبخ تعجيل لجدع معيغمحػر الجوراف ,ىػ أكبخ ميل لحجوث ال
داخل محػر دوراف الجدع ال تؤدؼ الى تػليج عـد دوراف الف السدافة األفؿية تداوؼ 

 صفخ.
إلنداف, يكػف ذراع القػة لعزمة بالشدبة لسخكد السفرل ىػ السدافة داخل جدع ا

وعشجما يتحخؾ  كسا في الذكل التاليالعسػدية بيغ خط تاثيخ العزمة ومخكد السفرل 
السفرل في معجؿ مغ الحخكة فيشالظ تغيخات في ذراع القػة لمعزالت السارة بامفرل. 

درجة.  90وية الدحب فػؽ العطع ألؼ عزمة يكػف ذراع القػة اكبخ عشجما تكػف زا
درجة في أؼ مغ االتجاىات فاف ذراع القػة  90وبيشسا تتحخؾ زاوية الدحب بعيجا  عغ 

 سيشخفس بذكل متدايج وتؤثخ التغيخات في ذراع القػة بذكل مباشخ عمى عـد دوراف
لمسفرل الثابت عشج أؼ تسخيغ , ؼيجب أف تقـػ بإنتاج قػة اكبخ بيشسا تشخفس ذراع 

 . تياقػ 
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 كالعزالت الييكميةعدكـ دكراف السفرل 
إف فكخة عـد الجوراف ميسة في دراسة حخكة اإلنداف الف عـد الجوراف يعسل عمى إنتاج 

 (الذج ىػ عبارة عغ قػة سحب عشجما تحفد العزمة )تشذطف ,حخكة أجداء الجدع 
عزمة وعمى أمكشة االتراؿ يدداد الذج, فكسية الذج السػجػدة ىي ثابتة عمى شػؿ ال

 الػتخية العزمية لمعطع.
القػة التػتخية الستدايجة بػاسصة العزمة تدحب عمى العطاـ الستخابصة خالؿ األوتار 

 وتقـػ بتػليج عـد دوراف في السفرل أو السفاصل السارة في العزمة.
ة العسػدية آف مقجار عـد الجوراف الستػلج ىػ حاصل القػة التي تػلجىا العزمة والسداف

قػانيغ إضافة السؤشخ فاف حاصل اللخط القػة مغ مخكد دوراف السفرل باالعتساد عمى 
عـد الجوراف السػجػد في السفرل يحجد اتجاه أؼ مغ الحخكات الشاتجة واف وزف جدء 

الجدع والذج في اؼ عزمة مارة بالسفرل  مغ الجدع والقػػ الخارجية السؤثخة عمى
 ج عـد الجوراف في ذلظ السفرل.يسكغ اف تعسل عمى تػلي

 
 
 
 
 
 
 

تقاـو  (A) عـد الجوراف السدمط بػاسصة العزمة ذات الخأسيغ أعمى الحراع يجب أف
  وجو الحراع واليج (B) عدـو الجوراف الستػلجة بػاسصة القػة في العزمة ثالثية الخؤوس

(C)  ووزف القحؼ في الحراع (D)   
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جانيغ متقابميغ في ارجػحة ذات مقعجيغ  يسثل شفالف يجمداف عمى شكلمثاؿ : 
 ة ـ عغ محػر دوراف السخجػحة, وسار  1,5نيػتغ . يبعج  200متقابميغ .احسج بػزف 

مغ االرجػحة  ـ مغ محػر دوراف األرجػحة , فأؼ شخؼ1,6نيػتغ. وتبعج  190بػزف 
 سيدقط ؟

 
 
 
 
 
 
 

يا , إليجاد عـد ستجور األرجػحة في اتجاه عـد الجوراف الشاتج عمى محػر دوران
الجوراف الشاتج , فاف عدـو الجوراف الستػلجة عغ شخيق الصفميغ تجسع شبقا لقػانيغ 
تخكيب الستجيات . إف عـد الجوراف الشاتج عغ شخيق وزف جدع ساره ىػ عكذ عقخب 
الداعة اتجاه )+( وعـد الجوراف الستػلج عغ شخيق وزف جدع احسج ىػ في اتجاه عقخب 

  )-الداعة )
 ذراعيا ×الجوراف )احسج( = القػة  عـد

 نيػتغ. ـ 300=  1,5 × 200=                    
 ذراعيا ×عـد الجوراف )سارة( = القػة 

 نيػتغ. ـ 304=  1.6 × 190=                   
 نيػتغ . ـ  4نيػتغ . ـ =  300 – نيػتغ . ـ 304

ياية التي تجمذ عمييا سارة اؼ اف عـػ الجوراف سيكػف باالتجمو السػجب , ستدقط الش
. 
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 القؾى السددكجة

يحجث في بعس الحخكات الخياضية اف تؤثخ اكثخ مغ قػة واحجة في الجدع لحجوث 
الحخكة ,فأذا اثخت قػتاف في جدع واليسخ خط عسل ىحه القػػ في مخكد ثقل الجدع 

 كات .تحجث الحخكة الجائخية وعادة مايحجث ازدواج في القػػ في ىحا الشػع مغ الحخ 

تؤثخاف عمى العسػد باالتجاىات السػضحة بالذكل التالي ,  2, ؽ 1نجج اف القػتيغ ؽ
بسفخدىا فانيا تعسل عمى تحخيظ الجدع انتقاليا وتجويخه الى االعمى  1فاذا اثخت القػة ؽ
عشجما تعسل بسفخدىا فيي تحاوؿ تحخيظ الجدع انتقاليا الى االسفل  2,وكحلظ القػة ؽ
ه نفدو , اما اذا اثخت القػتاف الستداوية وتحجث بالػقت نفدو فاف وتجويخه باالتجا

عسميسا يتحجد في تجويخ الجدع فقط , اف العب القفد بالدانا عشج حسمو لمعسػد اثشاء 
االقتخاب نجج اف القػة التي تدمصيا اليج اليسشى والتي تتجو الى االسفل فانيا تعسل 

يدخػ ؼيكػف خط عسل قػتيا الى االعمى بعكذ اتجاه عقارب الداعة , اما اليج ال
وعكذ اتجاه عقارب الداعة ايزا وعادة اذا كانت ىحه القػػ متداوية ولكشيا متعاكدة 

 باالتجاه فانيا قػػ مددوجة .
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 عـد القرؾر الحاتي 

عشج دراستشا لقػانيغ نيػتغ لمحخكة وضحشا ماـية القانػف االوؿ اؼ القرػر الحاتي 
كة السدتؿيسة اؼ مقاومتو لمحخكة ويتػقف ىحا عمى عمى مقجار كتمة لمجدع في الحخ 

الجدع ,ولكي نجرس ىحه الشاحية في الحخكات الجائخية فالنكتفي بسرصمح القرػر 
الحاتي بل يقاؿ عـد القرػر الحاتي ,وذلظ الف مقاومة الجدع لمحخكة الجائخية اليتػقف 

 ر الجوراف .عمى كتمتو فقط وانسا عمى بعجه العسػدؼ عغ محػ 

  ,اتي لمجدع خالؿ حخكتو الجورانيةمؿياس القرػر الحاؼ اف عـد القرػر الحاتي ىػ 

 لمكتمة في مقاومة ىحه الحخكة  اً ر عشجما يتحخؾ الجدع في حخكة دورانية فاف ىشاؾ دو ف
وفي ىحه الحالة ىشاؾ قػة تبعج عغ محػر الجوراف وتدبب تغيخ في حخكة الجدع بذكل 

ة بالسخكد وبكتمة الجدع وبعجه عغ محػر الجوراف فميدت السدالة مجخد دائخة ليا عالق
مقجار ما يحتػيو الجدع مغ مادة ولكشيا تتعجػ ذلظ لترل إلى مكاف اتراؿ ىحه 
الكتمة مع السحػر الحؼ يجور حػلو الجدع وتؤدؼ التخكيبة بيغ كل مغ كتمة الجدع 

راف دورا رئيدا في ضيػر ىحه وتػزيع ىحه الكتمة والسدافة بيشيا وبيغ محػر الجو 
الخاصية السقاومة لمحخكة والتي يصمق عمييا عـد القرػر الحاتي وكمسا زادت كتمة 
الجدع أو زادت السدافة بيغ مخكد ىحه الكتمة والسحػر السخاد حداب الجوراف حػلو 

غة ىحه العالقة تتخح زادت مقاومة الجدع لمحخكة الجورانية أو قرػره الجوراني , فريا
 . الذكل االتي

 2نرف القظخ ×عـد القرؾر الحاتي = الكتمة 
 االنداف يتكػف مغ عجة اجداء ولكل مشيا قرػره الحاتي واف عـد القرػر اف جدع

الجدع بأكسمو ىػ عبارة عغ مجسػع القرػر الحاتي ألجدائو, لػ أردنا معخفة  الحاتي
ذلظ مغ  ؼيسكغل الكتف لمحراع مثال عشج دورانو حػؿ مفرعـخ القرػر الرػر الحاتي 

 لالجداء حيث يكػف العـد لمجدء ب عـد عـد القرػر الحاتي حدا
 2نرف القصخ ×عـد القرػر الحاتي = الكتمة 
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 بالتالي يكػف عـد القرػر الحاتي لمحراع ىػ عبارة عغ :
 عـد القرػر الحاتي لمحراع = ع قز لمعزج+ع قز لمداعج +ع قز لميج

 البعج  ×دب الججاوؿ البايػميكانيكية(ع قز لمعزج = كتمة العزج)ح
 البعج  ×)حدب الججاوؿ البايػميكانيكية(داعجع قز لمداعج = كتمة ال

 البعج  ×)حدب الججاوؿ البايػميكانيكية(يجع قز لميج = كتمة ال
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اًُك الرَاضٍ                                            هؤَذ دمحم أهُيهذخل الً الباَىهُك
 

054 
 

 خظؾات استخخاج عـد القرؾر الحاتي لمجدؼ البذخي 
 ( اربعة عذخ جدء.14) تحجيج مفرل اجداء الجدع الستكػنة مغ -1
 تحجيج مػقع مخكد ثقل كتمة كل جدء مغ خالؿ السدافات السؤشخ في الذكل . -2
تحجيج مخكد ثقل كتمة الجدع مغ خالؿ مجسػع البعج االفقي الالجداء مقدـػ عمى  -3

الجدع ومجسػع البعج العسػدؼ لالجداء مقدػمَا عمى كتمة الجدع وبسكغ االستعانة 
 ب الستخخاج مخكد ثقل كتمة الجدع .بالخنامج الحاسػي

 رسع خط عسػدؼ يسخ بسخكد ثقل كتمة الجدع عسػديَا باتجاه الخجميغ. -4
تحجيج الكتمة الحؿيؿية لكل جدء مغ اجداء الجدع مغ خالؿ معخفة كتمة الجدع  -5

 الحؿيقي والؿيع الشدبية لكل جدء مغ اجداء الجدع.
الجدء مغ خالؿ الخط الحؼ يخسع مغ مخكد تحجيج البعج العسػدؼ لسخكد ثقل كتمة  -6

 ثقل الجدء الى الخط العسػدؼ لسخكد ثقل كتمة الجدع .
تحػيل الؿيسة التي حرمشا عمييا مغ الخسع الى الؿيسة الحؿيؿية مغ خالؿ ضخبيا  -7

في معامل التغيخ الحؼ يداوؼ ) مؿياس الخسع الحؿيقي مقدػمَا , مؿياس الخسع في 
 الرػرة ( وبالستخ.

 ( ( لحداب عـد القرػر الحاتي .2)نق xتصبيق السعادلة ) الكتمة  -8
جسع عـد القرػر الحاتي لالجداء لمحرػؿ عمى عـد القرػر الحاتي الكمى لمجدع  -9

 (.2البذخؼ )كغع.ـ
 لقرػر الحاتي ليذ لو وحجات ؾياس وتكػف الشتيجة عشج وحجات القرػر الحاتي الف ا
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عشم القصور الذاتي 
 للجشء

البعد عو 
احملور 

 2صم
 (2)نق

البعد 
للمحور 

العمودي 
 صم

اللتلة 
احلقيقية 
للجشء 

/100  

اللتلة 
احلقيقية 
  للجشء 

كتلة 
 الزياضي

الوسى 
الهضيب 
 لالجشاء

 اجشاء اجلضم

 

 الزاظ 7 90 630 6.3 1 1 6.3

 اجلذع 43 90 3870 38.7 1.5 2.25 195.9188

 ضد االميوالع 3.6 90 324 3.24 2 4 51.84

 الضاعد االميو 2.2 90 198 1.98 2.5 6.25 77.34375

 اللف االميو 0.7 90 63 0.63 3 9 51.03

 العضد االيضز 3.6 90 324 3.24 1 1 3.24

 الضاعد االيط 2.2 90 198 1.98 2 4 31.68

 اللف االيضز 0.7 90 63 0.63 3 9 51.03

 خذ االميوالف 11.4 90 1026 10.26 3.5 12.25 1539.641

 الضاق االميو 5.3 90 477 4.77 4 16 1221.12

 القدم االميو 1.8 90 162 1.62 6 36 2099.52

 الفخذ االيضز  11.4 90 1026 10.26 1 1 10.26

 الضاق االيضز 5.3 90 477 4.77 1.5 2.25 24.14813

 القدم االيضز 1.8 90 162 1.62 4 16 414.72

5777.792 120 36 90 9000 90 100
% 

 جمموع اللتلة

 5777.772= الجسم اجزاء من جسم لكل الذاتً المصور عزم مجموع=  الذاتً المصور عزم        

 

 

 

 

 



 اًُك الرَاضٍ                                            هؤَذ دمحم أهُيهذخل الً الباَىهُك
 

056 
 

 العالقة بيؽ عـد القرؾر الحاتي كالدخعة الداكية

اما العالقة بيغ عـد القرػر الحاتي والدخعة الداوية فتتشاسب تشاسبا عكديا معيا 
الجوراف في الخقز عمى الجميج بدخعة يقـػ بتقخيب اجداء فعشجما يحاوؿ الخياضي 

الجدع نحػ محػر الجوراف لتقميل عـد القرػر الحاتي فتدداد الدخعة الداوية, وعشج ابعاد 
 اجداء الجدع يتع تقميل سخعة الجوراف بديادة عـد القرػر الحاتي .

 

 

 

 

 

 

 

الى االعمى وىي مثشية عشيا كحلظ قافد العالي يقػـ بخفع الخجل السسخجحة) القائجة( 
وىي مسجودة الرتباشيا الػثيق في ؾيع عـد القرػر الحاتي واقتخاب مخاكد االجداء مغ 
السحػر االساسي, وعمى ىحا يسكششا اف ندتشتج اف دوراف الجدع الحؼ يبعج قميال عغ 
محػر الجوراف يكػف اسخع  واسيل مغ دوراف الجدع الحؼ يبعج اكثخ عغ محػر الجوراف 

 ,لحلظ يسكششا اف تفديخ سيػلة رفع الخجل الى االعمى وىي مثشية عشيا وىي مسجودة .
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 فائجة

 كيف ندتثسخ عـد القرؾر الحاتي في التجريب

أف قانػف عـد القرػر الحاتي يسكغ أف يدتخجـ في تصػيخ الحخكات والسيارات 
أؼ أف )ع  ۲نق × ي = الكتمو الخياضية وبجاللتو الخياضية التالية : عـد القرػر الحات

( يتشاسب شخديا مع كتمة الجدع ومخبع شػليا , واف الكتمة تتشاسب عكديا مع ذؽ 
مخبع الصػؿ, وىحه حقائق يذيخ الييا ىحا القانػف الخياضي , الدؤاؿ ىشا, ىل مغ 
السسكغ استخجاـ ىحه السؤشخات وفق ىحا القانػف في تجريب صفة القػة مثال , او في 

 بعس ميارات القفد او الخمي.....تصػيخ 
في مجاؿ تجريب القػة مثال يسكغ أف تكػف كتمة الجدع او جدء الجدع تسثل مقاومة 
الحخكة ذلظ الجدع بحكع ارتباشيا بقػة جحب االرض والتي تؤثخ دائسا باتجاه األرض , 

تقػـ ليحا فاف حخكة ىحه الكتمو ضج الجاذبية تعشى اف الجدع يقاـو ىحه الجاذبية , و 
العزالت بتشفيح العسل ضج ىحه السقاومة ووفقا لخرػصية جدع االنداف ,,, ولسا 
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كانت كتمة الجدع أو أؼ جدء مغ أجداءه تقخيبا ثابتة اليسكغ تغييخىا لحا يسكغ زيادة 
 قدسة السقاومة الستسثمو بعـد القرػر الحاتي مغ خالؿ اتجاىيغ ىسا: 

 بديادة شػؿ الجدع  -1
 بديادة كتمتو -2   

يكػف استخجاـ االتجاه األوؿ التصػيخ األداء السيارؼ, وذلظ مغ خالؿ التأكيج عمى 
اتخاذ الدوايا السشاسبة و التي تعصي اقترادية عالية في األداء وما يتختب عميو مغ 
اقتراد في استخجاـ القػة السشاسبة في العزالت العاممة عمى ىحه السفاصل ,,, حيث 

ايا السفاصل العاممة التحكع بأشػاؿ أجداء الجدع دوف أؼ ندتصيع مغ خالؿ التحكع بدو 
تشاقز في كتمة ىحه االجداء , وبالتالي يكػف االتجاه في التعامل بحخكة ىحه األجداء 

الجسشاستظ  فسثال حخكات العبمغ خالؿ تصػيخ القػة اإلمكانية أحجاث ىحه الحخكة,, 
ؼ الخ( فأنو يسيل إلى االقالؿ مغ ) حخكات التخؾ( عشج تخؾ األجيدة العقمة او الستػاز 

 انراؼ اقصار الجدع إلمكانية تقميل القػػ السقاومة الحخكتو
و عصاء ىحه الحخكة انديابية عالية وجسالية في األداء , حيث اف االقالؿ ىشا يكػف 
عمى حداب شػؿ الجدء ) سػاء كاف الحراعيغ أو الخجميغ أو حتى الجحع ( وىحا 

تغيخ اخخ ىػ الدخعة الداوية ليحا الجدء والحؼ يعصي بسجسمو االقالؿ سػؼ يؤثخ في م
 حخكة وسخعة انتقالية عالية المجدع ووفقا لمقانػف التالي :

 شػؿ الجدع × الدخعة االنتقالية = الدخعة الداوية المجدع 
حيث يطيخ التشاسب العكدي بيغ شػؿ الجدع وسخعتو الداوية والتي بسجسػعيا تتشاسب 

 ة االنتقاليةعكديا مع الدخع
ومغ جية أخخػ يسكغ أف تكػف الديادة في الدخعة الداوية عمى حداب نقراف شػؿ 
الجدع دليال الديادة الدخع الداوؼ الحالظ الجدع اثشاء األداء , وىحا األخيخ يسكغ أف يديج 

 او يشقز مغ زخع الجدع الكمي اثشاء االنتقاؿ ) الحخكة(.
 الداوية الدخعة× الحاتي  حيث أف الدخع الداوؼ = عـد القرػر 
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وعمى ىحا األساس يكػف مؤشخ عـد القرػر الحاتي مغ السؤشخات التي يسكغ التأكيج 
عمييا عشج تصبيق السيارات السختمفة وعشج تجريذ ىحه الحخكات يجب األخح بشطخ 
االعتبار عمى اتخاذ الدوايا السشاسبة والرحيحة والتي تديل األداء الحخكي وتديل 

 ع ىحه الحخكاتعسمية تعم
كحخكات العب كخة القجـ عشج تغيخ االتجاه في حخكات السخواغو وحخكات العب كخة 
الدمة عشج اداء بعس السيارات اليجػمية والجفاعية وحخكات العب كخة اليج وحخكات 
العب القفد الصػيل والثالثية والعالى والدانة وحخكات العبي الخمي بألعاب القػػ 

و.... الخ (. و ىحا مغ جية التأكيج عمى تحقيق االشػاؿ في  وحخكات العب اليػكي
الجدع او في الجداء الجدع السختمفة عشج اداء الحخكات ,, أما كيف يسكغ استغالؿ 

ىحه االجداء زيادة في  ىحه األشػاؿ كسقاومة الحخكتيا ) حيث يسثل الديادة في شػؿ
ة في زوايا األداء التي عدـو قرػرىا ( ؼيسكغ تصبيق بعس الحخكات بديادة ندبي
 تتحقق في مفاصل الجدع , ولشعصي مثاؿ تجريبي عمى ذلظ ..

يسكغ اداء حخكات القفد عمى األجيدة مثل الحػاجد او السداشب بحيث يكػف الجدع 
مسجودا عشج اجتياز ىحه الحػاجد او السداشب ,, وذلظ يذكل مقاومة حؿيؿية 

 ...العزالت الجدع العاممة في ىحه الحخكات ..
مغ جية اخخػ ,, وعشجما ال يسكششا مغ استخجاـ مؤشخ الصػؿ ليسثل السقاومة السصمػبة 
, ؼيكػف االتجاه نحػ زيادة كتمة ىحه األجداء الديادة السقاومة والتي يشتج عشيا زيادة في 

 القػة التي تتغمب عمى ىحه السقاومة ,,,, ولشأخح السثاؿ التالى لحلظ
الداحقة او االرساؿ الداحق سػاء لالعبي الكخة الصائخة  ,, عشج أداء حخكات الزخبو

او التشذ او حخكات التيجيف لالعب كخة الدمة فأنشا ال يسكغ تغيخ زاويا األداء األجل 
ترعيب الحخكة ,, وإنسا يسكششا أف نزيف كتمو الى اجداء الجدع العاممة مغ اجل 

الديادة في العدـو تعشي زيادة زيادة السقاومة والحؼ يعشي زيادة عدـو قرػرىا, وىحه 
العبء السمقى عمى العزالت العاممة والتي يجب اف تتكيف وفقا لمديادة في ىحا 
الستغيخ , وبحلظ نزسغ تصػيخ القػة في ىحه العزالت وفقا الدوايا العسل بالتالي 

 تصػيخ القػة الخاصة باألداء
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 يةفائجة : كيف ندتفاد مؽ القرؾر الحاتي في الحخكات الخياض
بسا اف عـد القرػر الحاتي يسشع الجدع الثابت مغ الحخكة الجورانية , ويسشع الجدع 
الستحخؾ مغ التػقف , فكيف ندتفاد مغ عـد القرػر الحاتي في الحخكات الخياضية , 
ففي بجاية الحخكة سػاء انصالؽ في االركاض او ركل في السشازالت او اؼ حخكة آخخػ 

يق لمحخكة اؼ اف تأثيخه سمبي لحلظ يجب عمى الخياضي يكػف عـد القرػر الحاتي مع
تقميل تأثيخه وذلظ مغ خالؿ تقخيب اجداء الجدع فتدداد الدخعة الداوية ويقل عـد 
القرػر الحاتي )عالقة عـد القرػر الحاتي عكدية مع الدخعة الداوية ( فيبجأ الجدع 

يكػف عـد القرػر  بالحخكة , اؼ يربح ىحا الجدء مغ الجدع في حالة حخكة, وىشا
الحاتي تأثيخه ايجابي وذلظ الف عـد القرػر الحاتي يعسل عمى استسخ الجدع الستحخؾ 
في حخكتو لحلظ يجب عمى الخياضي زيادة تأثيخه , وذلظ مغ خالؿ مج اجداء الجدع اؼ 

 زيادة انراؼ اقصار الجدع )عالقة القرػر الحاتي شخدية مع نرف القصخ (
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 يجفع الجكراناك اللقؾة عـد دفع ا

 :اتزح لشا اف القانػف االساسي لمجيشاميكا في الحخكة السدتؿيسة )االنتقالية( ىػ
 التعجيل ×تمة = ك ػةقال 

ولكغ في الحخكة الجورانية ندتعيس عغ القػة  بعـد القػة , وكسا يحجث في حالة 
ايزا الحرػؿ الحرػؿ عمى الجفع في الحخكة السدؿيسة نزخب القػة في الدمغ يتع 

 عمى الجفع في الحخكة الجائخية وذلظ بزخب عـد القػة في الدمغ .
 الدمغ ×الجفع الجوراني = عـد القػة 

يختبط العـد بدمغ الفعل عشج األداء, فشصمق عميو عـد دفع القػة الحؼ يكػف  عشجماأؼ 
 الدبب في تغيخ كسية الحخكة الداوية:

 غيخ في كسية الحخكة الداوية = الت )الجفع الجوراني(عـد دفع القػة
 وإذا كانت الدخعة الداوية االبتجائية = صفخ

 الدخعة الداوية× وكسية الحخكة الداوية = عـد القرػر الحاتي  
 2نق xوعـد القرػر الحاتي = الكتمة  

 نق )الصػؿ( / والدخعة الداوية = الدخعة السحيصية 
 نق / الدخعة السحيصية x 2نق ×عـد دفع القػة = كتمة 

 الدخعة السحيصية xنق  ×اذنأ عـد دفع القػة = كتمة الجدع
 الكتمة تعشي كسية الحخكة الخصية )زخع خصي( ×وبسا الدخعة  
 نق  ×اذنأ عـد دفع القػة = الدخع الخصي  

أؼ أنو مغ السسكغ أف يؤثخ عـد دوراني عمى جدع يختبط بسحػر وتبعج نقصة التأثيخ 
ر ويدبب في تػليج الدخع الخصي ليحا الجدع ووفقا لمقانػف بسدافة معيشو عغ ىحا السحػ 

أعاله, وإذا تع حجوث ىحا العـد بدمغ محجد ؼيسكغ أف نقػؿ عميو عـد دفع القػة الحؼ 
 يعشي استخجاـ دفع القػة باقل زمغ مسکغ لتػليج قػة دورانية:

 ني( )عـد دفع القػة يعشي ىشا القػة السبحولة بأقل زمغ النتاج الجفع الجورا
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 زمغ التأثيخ والحؼ ىػ عـد دفع القػة(( ×))أؼ الجفع الجوراني =العـد 
لحلظ نجج إف الدخعة الخصية لمجدع والتي ليا عالقة بكسية القػة السبحولة تجخل في 
صياغة ىحا القانػف وفي تحجيج عـد دفع القػة الحؼ يكػف الدبب الخئيدي في تغيخ 

ا لفاعمية القػة العزمية في التأثيخ عمى التغيخ کسية الحخكة الداوية وىحا يعصي مؤشخ 
في كسية الحخكة الداوية والتي يجب أف تعصى ليا األولػية واألىسية في التجريبات 

 الخاصة بشػع المعبة.
ويدداد عـد دفع القػة بديادة القػة الجاخمية لمعزالت العاممة عمى أجداء الجدع العاممة 

عـد وزف الجدع )عـد الجاذبية السراحب لألداء في ويختبط عـد القػة في التغمب عمى 
كثيخ مغ السيارات الخياضية والحؼ يجب أف يؤخح بشطخ االعتبار عشج تشفيح ىحه 
الحخكات, وىحا يختبط بدوايا الجفع واالقتخاب وزاوية الصيخاف واليبػط وما يراحبيا مغ 

ركيغ.. الخ( إف زيادة ىحه ارتفاعات مخکد ثقل الجدع في ىحه السخاحل )زوايا الخكبة والػ 
الدوايا تعشي نقراف مغ عـد الجوراف السقاـو )عـد الػزف( وزيادة عـد القػة بدمغ 

 قريخ والحؼ يعشي زيادة عـد دفع القػة الجفع الجوراني(. 
كسا يسكغ مالحطة ىحه الطاىخة برػرة واضحة خالؿ اداء العب الجسباز الجورة 

جفع  الالعب االرض وجدسو مستجا وبحلظ يكػف عـد اليػائية الخمؽية الستكػرة حيث ي
اؼ انو ال يسخ  ) دفع دوراني ( القرػر الحاتي اكبخ ما يسكغ وبسا اف الجفع ال مخكدؼ 

بسخكد ثقمو فدتحجث حخكة دائخية ذات سخعة زاوية وعشجما يرل الالعب لػضع التكػر 
ة الدخعة الداوية بجرجة يقل مقجار عـد القرػر الحاتي بجرجة كبيخة مسا يشتج عشو زياد

 كبيخة ايزا تؤدؼ الى تسكيغ الالعب مغ اداء دورة كاممة او اكثخ اذا لـد االمخ 
إف ىحا السبجأ يكػف ميسا عشج تجريب األداء الفشي لحخكات أوضاع الخمي في فعاليات 
الخمي بألعاب القػػ, وكحلظ في لحطات االرتقاء عشج العبي الكخة الصائخة وعشج 

 رتقاء لالعبي كخة الدمة............... الخلحطات اال
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 فائجة 
ولمقانػف أعاله )كسية الحخكة الداوية( أىسيتو الخاصة في التجريب, فالجدع يبقى محتفع 
بكسية حخكتو الداوية في اليػاء مالع تؤثخ عميو أؼ كسية حخكية خارجية والتي تتسثل 

 في:
نية( السصمػبة يسكغ تحؿيقيا شالسا أف الجدع مترال الجورا)أف كسية الحخكة الداوية 

بدصح األرض أؼ إف كسية الحخكة الداوية التي يحتاجيا أؼ العب أثشاء االرتقاء يجب 
 أف يحرل عمييا أثشاء االرتقاء ذاتو.

بسجخد أف يشصمق الجدع باليػاء فأف كسية الحخكة الداوية السصمػبة اليسكغ تغييخىا 
سخعتو الداوية لبعس  , فالعب الػثب الصػيل مثال يسكغ أف يغيخبالديادة أو الشقراف

أجداء جدسو بتغييخ عـد القرػر الحاتي ليا عغ شخيق مج أو ؾبس عزالت مفاصل 
وعـد القرػر الحاتي مقجار الداوية الصخؼ الدفمي أو العمػؼ وبحيث يكػف ناتج الدخعة 

 ثابتة عمى الجواـ. 
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 الفائجة 
 ؟ ات الجكرانية لمحراعيؽ كالخجميؽ التي يقـؾ بيا قافد العخيضمؽ حخكماىي الفائجة 

الجورانية( السصمػبة يسكغ تحؿيقيا شالسا أف الجدع مترال )أف كسية الحخكة الداوية 
بدصح األرض أؼ إف كسية الحخكة الداوية التي يحتاجيا أؼ العب أثشاء االرتقاء يجب 

ويكدخ اليػاء في أف يشصمق الجدع بسجخد , و يحرل عمييا أثشاء االرتقاء ذاتو أف
انو اليسكغ اف يديج مغ كسية حخكتو اال عغ شخيق قػػ خارجية , فاترالو باالرض 

كحلظ اف شكل الجدع لو تأثيخ كبيخ عمى مقاومة اليػاء التي تعتبخ قػة معيقة لحخكة 
لحلظ فأف فائجة الجدع )وسػؼ نتصخؽ ليحا السػضػع في الفرل التاسع السقحوفات( 

 حخكات الجورانية لمحراعيغ والخجميغ ىي:ال
جدع بتغييخ عـد القرػر الحاتي ليا عغ الالداوية لبعس أجداء  ةدخعال غيخت -1

شخيق مج أو ؾبس عزالت مفاصل الصخؼ الدفمي أو العمػؼ وبحيث يكػف ناتج 
 وعـد القرػر الحاتي مقجار ثابتة عمى الجواـ.  الداوية الدخعة

 لسحػر الجانبي.ايقاؼ الجوراف حػؿ ا-2
 السحافطة عمى تػازف اثشاء الصيخاف. -3
السحافطة عمى بقاء الجحع اماـ الجدع مسا يدسح بسج الخجميغ الى اماـ قبل -4

 اليبػط.
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 عالقة عـد القرؾر الحاتي كالتعجيل الداكي 
أف عـد القرػر الداوؼ ىػ ميل الجدع لسقاومة التعجيل  بالخغع مغ أف العـد القرػر 
الحاتي ىػ فكخة أكثخ مغ كسية تحدب بالػحجات فأف عـد القرػر الحاتي لمجدع 

واستشادا إلى قانػف نيػتغ الثاني , فأف كتمة الجدع  يتشاسب بذكل مباشخ مع كتمة
األكبخ , ىي عبارة عغ مقاومة الجدع األكبخ وليحا فاف الكتمة ىي عبارة عغ عـد 

 الحخكة السدتؿيسة .القرػر الحاتي لمجدع العتبارات تختبط ب
اف الديػلة أو الرعػبة الشدبية لبجء أو إيقاؼ الحخكة الداوية تعتسج عمى عامل 

باف العبا يزيف  فمػ افتخضشاأضافي وىػ تػزيع الكتمة بالتشاسب مع محػر الجوراف 
حمقة ثقل الى مزخب متارجح .فيل ستكػف الديػلة الشدبية لسخجحة السزخب اكبخ 

 مػضػعا بالقخب مغ نياية القحؼ او قخب ؾبزة السزخب عشجما يكػف التقل 
 
 
 
 
 
 
 

التجارب بسزخب البيدبػؿ او بعس السػاد الذبيية لو تػضح باف الكتمة السخكدة 
القخيبة الى السحػر الجوراف اکثخ سيػلة في عسمية السخجحة وعمى العكذ مغ ذلظ فاف 

مية بجء او ايقاؼ الحخكة لػضع الكتمة بعيجا عغ محػر الجوراف اکثخ صعػبة في عس
الداوية ولحلظ فأف التعجيل الداوؼ يعتسج عمى مقجار الكتمة السدتعسمة عغ شخيق السادة 

 .وتعتسج كحلظ عمى تػزيع الكتمة بالتشاسب مع محػر الجوراف 
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تكػف عسمية تػزيع الكتمة بالشدبة لسحػر الجوراف اکثخ اىسيو مغ السقجار الكمي لكتمة 
مخبعة فتتغيخ ؾيع  نرف القصخالسقاومة الى التعجيل الداوؼ الف الجدع في تحجيج 

 عشجما يتغيخ محػر الجوراف . نرف القصخ
وليحا عشجما يسدظ العب البيدبػؿ السزخب فاف حخكة السزخب تعسل عمى تقميل قػة 
عـد القرػر الحاتي بالشدبة لسحػر الجوراف عمی رسغي الالعب مع زيادة ندبية في 

قدع قميل مغ العبي البيدبػؿ يدتخجمػف وبعجـ دراية كاؼية ,لسزخبسيػلة مخجحة ا
 .وفكخة انو عشجما تكػف السزارب أشػؿ أو أثقل تكػف أكثخ فاعمية مسا ىي عمي

فاف التغيخات في زوايا مفاصل جدع اإلنداف تدبب تغيخات  ,مغ خالؿ نفذ السبجأ و 
ثيخ في سيػلة وصعػبة حخكة في قػػ القرػر الحاتي إلشخاؼ الجدع وبيحا فاف ليحا تأ

الديقاف فعمى سبيل السثاؿ عشج السذي , فأف تػزيع كتمة الداؽ إضافة الى قػة قرػرىا 
الحاتي بالشدبة لسحػر الجوراف االبتجائي في الػرؾ, تعتسج بذكل كبيخ عمى الداوية 

لى السػجػده في الخكبة في العجو ولحلظ فاف التعجيل الداوؼ االقری لمديقاف مصمػب ا
حج كبيخ اضافة الى ذلظ فاف ثشي اكبخ مػجػد في الخكبة عشج السخجحة اكثخ مسا 

 مػجػد في حالة الخكس البصيء.

وىحا يقمل وبذكل كبيخ قػة عـد القرػر الحاتي لمداؽ بالتشاسب مع الػرؾ, وليحا فاف 
ف أ, ذي باقل تعجيل زاوؼ ىػ أمخ مصمػبتقميل السقاومة التييئ خالؿ الفعاليات كالس

الثشي في الخكبة خالؿ السخجحة يبقى صغيخ ندبيا أما قػػ القرػر الحاتي لمداؽ 
 بالشدبة لمػرؾ فدتكػف كبيخه ندبيا.
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 الدخؼ الداكي 
 ىػمقجار الحخكة الداوية لمجدع او الصاقة التي يستمكيا الجدع جخاء حخكتو الداوية .

 وية الدخعة الدا ×الدخع الداوؼ = عـد القرػر الحاتي 
 الدخعة الداوية  × 2نق ×الدخع الداوؼ = الكتمة 

تؤثخ ىحه العػامل الثالثة في الدخع الداوؼ , كتمة الجدع ,نرف القصخ , والدخعة 
الداوية فاف لع يستمظ الجدع سخعة زاوية فميذ لو زخع زاوؼ ,وعشجما تدداد الدخعة الداوية 

دخع الداوؼ ىػ تػزيع الكتمة بالشدبة يدداد زخع الجدع , والعامل االكثخ تأثيخا عمى ال
 لسحػر الجوراف وذلظ الف الدخع الداوؼ يتشاسب مع مخبع نرف قصخ الجوراف .

وحجات الصػؿ  ×اماحجات الدخع الداوؼ فيي ناتجة مغ حاصل ضخب وحجات الكتمة 
 / ثا2وحجات الدخعة الداوية   كغع. ـ ×السخبعة 

اف كل جدع يجور حػؿ محػر  ثداوؼ , حييالحع أف الكشمو تجخل بؿياسات الدخع ال
فأنو يستمظ كسية حخكة زاوية ) زخع زآوؼ( ويتعمق ىحا الدخع بكل مغ عـد القرػر 

الدخع الداوؼ شخديا مع كل مغ عـد القرػر  بالحاتي والدخعة الداوية لو , أؼ يتشاس
لحاتي ( يدداد الحاتي والدخعة الداوية " وكمسا زادت الدخعة الداوية بشقراف عـد القرػر ا

الدخع الداوؽ , والعكذ صحيح , أؼ كمسا يدداد القرػر الحاتي بثبات الدخعة الداوية 
 يدداد الدخع الداوؼ.

كتمة الحراع الكمية والتي تحتدب وفقا لشدب كتل أجداء فاف  ولشأخح مثاؿ رامي القخص
 الجدع ػع% مغ مجس 6.5الجدع إلى كتمتو الحؿيؿية , فسثال كتمة الحراع الشدبية =

 كغع  6.5=    كغع فأف كتمة الحراع ۲۹۹السثاؿ =  لفإذا كاف كتمة الجدع عمى سبي
( بالصخؽ السباشخة وغيخ السباشخة وليكغ ۲اس شػؿ الحراع مغ اجل ايجاد ) نقويسكغ ؾي

متخ ويسكغ أف يكػف عـد قرػر الحراع في حالتو الصبيعية يداوؼ كتمة  0.8مثال 
 تداوؽ  مخبع شػليا او ×الحراع 

 2كغع. ـ 4.16=  0.64 ×6.5 =2(0.8) ×6.5 
 , فأف الدخع الداوؼ لو يكػف د/ثا  400والحؼ تبمغ سخعة ذراعو الداوية

  /ثاد ۲كغع.ـ  1664=   اد/ث 4۹۹×  2کغع.ـ 4.16الدخع الداوؼ =  
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ي والحؼ ماذا يعشي لشا ىحا القانػف عشج تجريب الحخكات الداوية وما عالقتو بالدخع الخص
سخعتو الخصية( , لػ رجعشا إلى قانػف الدخعة × قانػنو ) الدخع الخصي = كتمة الجدع 

نق( فاف  ×الخصية ) االنتقالية الدابق والحؼ قانػنو ) الدخعة الخصية = الدخعة الداوية 
 ( والحؼ يعشي لشا سخعة زاويةد/ثااحج نػاتج الدخع الداوؼ ىػ )

 قانػف الدخع الداوؼ كسا يمي: لحا فإنشا يسكغ أف نعيج صياغة
 نق/ سخعة خصية  × ۲نق × الدخع الداوؼ = ؾ

نق , لحا فاف القانػف الججيج يكػف الدخع × باعتبار الدخعة الخصية = الدخعة الداوية 
 س × نق ×الداوؼ = ؾ 

 ؾ = زخع خصي× وبسا س 
 الدخع الخصي× لحا فاف الدخع الداوؼ = نق  

لسثاؿ الدابق ىػ انو كمسا يدداد الدخع الداوؼ فاف ذلظ يكػف لحا فاف تفديخ الشاتج مغ ا
سببا كاؼيا لديادة الدخع الخصي لمجدع اثشاء الجوراف مع ثبات ندبي في شػؿ ذالظ 
الجدع وىحا ما يحجث لجػ متدابقي الخمي بألعاب القػػ , والعبي الجسشاستظ في 

ة اثشاء اداء بعس الحخكات حخكات االنتقاؿ الجورانية , وحخكات العبي الكخة الصائخ 
اليجػمية وكحلظ حخكات العبي كخة القجـ , وحخكات الخجميغ اثشاء التقجـ سػاء 
باالركاض القريخة أو الحخكات الدخيعة السختمفة السختمف األلعاب , وحخكات ذراعيغ 

 اح اثشاء التقجـ في الساء ...... الخ.بالد
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 عمى الدخؼ الداكي  سحافغةال
ذبيو ىي القػة الخارجية الػحيجة السؤثخه ,فديجخخ الدخع الداوؼ وبيجؼ عشجما تكػف الجا

 :احجاث الحخكة الداوية ؼيسكغ أف يحجد مبجا السحافطة عمى الدخع كاألتي
 , اف الدخع الداوؼ الكمي لجدع معيغ يبقى ثابتا عشج غياب عدـو التجويخ الخارجية 
 تؤدؼ الى تػليج عـد تجويخ وذلظ قػة الجاذبية التي تؤثخ عمى مخكد ثقل الجدع ال فأ

 السدافة العسػدية تداوؼ صفخ وىحا لغ يغيخ في مقجار الدخع الداوؼ. d1الف 
وىحا ما نالحطو في كثيخ مغ الفعاليات كالغصذ الى الساء والتخامبػليغ والجسشاستظ 
 ,ونأخح مثااًل عمى حخكة القمبة اليػائية عمى جياز الحخكات االرضية في الجسشاستظ,
اف الالعب عشجما يتخؾ االرض فأنو يحرل عمى مقجار ثابت مغ العـد الداوؼ واستشادًا 
الى مبجأ االحتفاظ بالدخع الداوؼ فأف مقجار الدخع الداوؼ الحؼ يحرل عميو الالعب عشج 

 تخؾ االرض يبقى ثابتًا الى نياية الحخكة.
خ لعدوـ تجويخ خارجية والف كتمة الجدع التتغيخ مغ وضع الى آخخ وكحلظ اليػجج تأثي

فأف الدخع الداوؼ الكمي لمجدع يبقى ثابتًا واليتغيخ لكغ التغيخ يحجث ما بيغ ندبة عـد 
القرػر الحاتي والدخعة الداوية ) تشاسب عكدي ( مغ خالؿ انخفاض او زيادة نرف 
 قصخ الجوراف التي تكػف ؾيستو مخبعة حدب قانػف الدخع الداوؼ          ) الدخع الداوؼ 

 الدخعة الداوية ( وحدب متصمبات الحخكة وكسا يمي: × 2نق ×= الكتمة 
بعج حرػؿ الالعب عمى عـد زاوؼ مغ خالؿ دفع االرض يكػف سببا في تػليج زخع 
زاوؼ ثابت السقجار حيث يقـػ الالعب بالتحػؿ مغ وضع السج ) عـد قرػر ذاتي كبيخ 

سيشخفس عـد القرػر  (الى وضع المف فأف نرف قصخ الجوراف سيشخفس وليحا
الحاتي الخئيدي لمجدع حػؿ السحػر السدتعخض والف الدخع الداوؼ الكمي يبقى ثابتا فأف 

 رالديادة التعػيزية في الدخعة الداوية يجب اف تراحب االنخفاض في عـد القرػ 
الحاتي , وكمسا زاد الالعب مغ ثشي جدسو كمسا زادت الدخعة الداوية عمى حداب عـد 

حاتي والتالي يقـػ الالعب بعسل القمبات السصمػبة ومغ اجل الشدوؿ الرحيح القرػر ال
عمى القجميغ يقػـ الالعب بسج الجدع مغ اجل زيادة قػة عـد القرػر الحاتي وبسا اف 
الدخع الداوؼ يبقى ثابتًا فديحجث انخفاضًا مداويًا في الدخعة الداوية مغ اجل الشدوؿ 
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لسصمػبة او انخفاض في الدخعة الداوية سيؤدؼ الى عمى القجميغ , واؼ زيادة فػؽ ا
 سقػط الالعب الى االماـ عمى الػجو او عمى الطيخ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عمى مبجأ الحفاظ عمى الدخع الداوؼ , اعتبخمتدلج يعسل حخكة مغدلية  اخخ ولشأخح مثاال
ندبيا اؼ دوراف حػؿ السحػر الصػلي عمى اشخاؼ مدلجتو , انو يجور بدخعة صغيخة 

عشجما تكػف ذراعاه مسجودتيغ , وعشجما يزع ذراعيو بالقخب مغ جدسو , فأف جدسو 
يبجأ بالجوراف فجأة بدخعة اكبخ, ومغ تعخيف عـد القرػر الحاتي الحذؼ يداوؼ الكتمة 
في نرف القصخ تخبيع يبجو واضحا عشج جحبو لحراعيو قخيبا مغ محػر الجوراف جدسو 

يث اف الدخع الداوؼ يبقى ثابتا اذا قل عـد القرػر الحاتي يقل عـد القرػر الحاتي , ح
  يجب عمى الدخعة الداوية اف تديج واذا انقز الستدلج عـد القرػر الحاتي الى الشرف

      ة     فأنيا ستجور بدخعة زاوية مزاعف
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 الستجيات لمكسيات الداوية   

وعـد القػة ليا سسة اتجاـية اف لمكسيات الداوية مثل الدخعة الداوية والدخع الداوؼ 
باالضافة الى مقجارىا , حيث انشا يسكششا اف نحجد اتجاه الكسيات الداوية مغ خالؿ 
قاعجة اليج اليسشى , ولفتخض اف دوالبا دوار يجور حػؿ محػره كسا في الذكل التالي 
فاف محػر دورانو يكػف ىػ اتجاه الدخعة الداوية  لكغ الدؤاؿ االف ىػ في اؼ 

جاىيغ سيكػف اتجاه الدخعة الداوية  لالعمى اـ لالسفل , اف االصصالح الحؼ االت
ندتعسمو السدسى قاعجة اليج اليسشى كالتالي : عشجما نمف اصابع اليج اليسشى حػؿ 
محػر الجوراف وتذيخ الى اتجاه الجوراف , فأف االبياـ يذيخ الى اتجاه الدخعة الداوية , 

عكذ عقارب الداعة فاف اتجاه الدخعة الداوية سيكػف وعميو اذا كاف دوراف الجوالب 
نحػ االعمى ولكغ اذا دار الجوالب مع عقارب الداعة فاف اتجاه الدخعة الداوية سكػف 
الى االسفل , الحع انو اليػجج جدء مغ الجدع الجائخ يتحخؾ باتجاه الدخعة الداوية اذا 

لو تأثيخ عمى اتجاه الدخعة  ثبت محػر الجوراف لحلظ فأف التغيخ في مقجار الجوراف
الداوية , فاذا كاف الجوراف عكذ اتجاه عقارب الداعة وكاف مقجار الدخعة الداوية 

متدايجا فاف الدخعة الداوية تذيخ الى االعمى , اما اذا كانت الدخعة الداوية            
                                        تتشاقز فانيا تذيخ الى االسفل , واذا كاف  

  

 الجوراف باتجاه عقارب الداعة فاف اتجاه الدخعة

نحػ يخالداوية يذيخ الى االسفل في التدايج , وتذ   

                   االعمى اذا كانت الدخعة الداوية في حالة تشاقز 

  . 
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 فائجة

سجاؿ الخياضي والتي تفدخ عغ شخيق قاعجة اليج بعس االمثمة التي تحجث في ال
                                                         اليسشى واتجاه الدخع الداوؼ :

مغ السالحع اف الخياضي اليدتصيع االتداف عمى البايدكل االبرعػبة ججا في حالة -1
ف مغ الديػلة ججا االتداف التػقف وعجـ سيخ البايدكل ولكغ عشجما يديخ البايدكل فا

وىحا بدبب متجو الدخع الداويالحؼ يذيخ الى جانب اليدار االفقي حدب قاعجة اليج 
                                                                           اليسشى  .

دوراف العب الجسشاستظ عمى جياز حراف السقابس باتجاه عكذ عقارب الداعة  -2
وسػاء كاف الالعب يدتخجـ اليج اليسشى او اليدخػ , وىحا يخجع ايزا الى اف اتجاه , 

           الدخع الداوؼ والدخعة الداوية  سيكػف الى االعمى حدب قاعجة اليج اليسشى .
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في رياضة رمي الخمح فانشا نالحع اف الخمح يشصمق في اليػاء وىػ يجور عكذ -3
اف ىحه الحخكة السغدلية ليا فائجتاف بحخكة لػلبية او مغدلية, اتجاه عقارب الداعة 

االولى ىػ تقميل تأثيخ مقاومة اليػاء التي تعسل كقػة معيقة لحخكة سيخ الخمح وكحلظ 
تعسل عمى تغييخ اتجاىو, ومغ خالؿ الجوراف السدتسخ عمى شبقات اليػاء السعيقة فأف 

ا الفائجة الثانية فأف الخمح يشصمق بدخع الخمح يشصالؽ الى االماـ و بخط مدتؿيع , ام
زاوؼ مغ خالؿ دورانو عكذ عقارب الداعة وحدب قاعجة اليج اليسشى يكػف متجو ىحا 
الدخع ىػ الى االماـ مسا يداعج الدخع الخصي لمخمح باالنصالؽ الى االماـ لسدافة 

                                                                               اكبخ 

 

 

 

 

 

 

 

في اوثب العخيس بصخيقة السذي في اليػاء يقـػ القافد اثشاء مخحمة الصيخاف بجوارف -4
الحراعيغ الى االماـ وحدب قاعجة اليج اليسشى فأف اصابع اليج تذيخ الى اتجاه الجوراف 

الفقي  مسا واف االبياـ يذيخ الى اتجاه الدخعة الداوية والدخع الداوؼ اؼ الى الجانب ا
 يداعج القافد عمى االتداف اثشاء مخحمة الصيخاف . 
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في رياضة رمي القخص نالحع اف الخياضي يجور عكذ اتجاه عقارب الداعة  -5
وكحلظ اف القخص عشج انصالقو في اليػاء يجور عكذ اتجاه عقارب الداعة اف ىحا 

افقي مائل بداوية مسا الجوراف باالضافة النو يجعل القخص يدخ اثشاء الصيخاف بذكل 
يداعج عمى تقميل القػة السعيقة لميػاء واالستفادة مغ مقاومة اليػاء بخفع القخص مغ 
خالؿ زاوية الصيخاف , كحلظ فأف اتجاه الجوراف واقرج عكذ اتجاه عقارب الداعة  
يجعل مغ متجو الدخعة الداوية والدخع الداوؼ باالتجاه نحػ االعمى مسا يداعج عمى 

              االعمى حدب قاعجة اليج اليسشى في الحخكات الجورانية  قخص الىرفع ال
   .  
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 الظاقة الحخكية الجكرانية
وىي جدء مغ شاقة  ,لجدع الشاتجة عغ دورانو حػؿ محػر لو شاقة الحخكة ىي 

ندتصيع تقديع حخكة الكخة إلى جدئيغ جدء  كخة القجـ الحخكة الكمية لمجدع. فسثال في
ناتج عغ حخكة االنتقاؿ مغ الالعب أ إلى الالعب ب, والجدء الثاني ناتج عغ دوراف 

الجدع  بسخكد ثقل الكخة حػؿ محػرىا. وبالشطخ إلى شاقة الجوراف حػؿ محػر يسخ
 :نحرل عمى العالقة اآلتية 
 2الدخعة الداوية ×عـد القرػر الحاتي  × 0.5الصاقة الحخكية الجورانية = 

 2س ز × 2نق ×ؾ  ×0.5=                         
 وحجة ؾياس الصاقة الحخكية الجورانية ىي الجػؿ

 ة الحخكية الجورانية بالحخكة الجورانية وليذ بالحخكة الجائخية تختبط الصاق
  فائجة

 الفخؽ بيؽ الحخكة الجائخية كالحخكة الجكرانية
 الحخكة الجائخية :ىي حخكة الجدع بأكسمو في مدار دائخؼ عمى محيط الجائخة .

 الحخكة الجورانية :ىي دوراف الجدع حػؿ محػر دورانو .
النيا التجور حػؿ نفديا بل ة الجمة باكسميا حخكة دائخية ففي رمي الجمة تكػف حخك

 اما حخكة الخياضي حػؿ نفدو تكػف حخكة دورانية .تديخعمى محيط الجائخة, 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%85
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AB%D9%82%D9%84
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%AB%D9%82%D9%84
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الصاقة الحخكية الكمية ىي مجسػع الصاقة الحخكية الخصية والصاقة الحخكية الجورانية 
 لمجدع .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 اًُك الرَاضٍ                                            هؤَذ دمحم أهُيهذخل الً الباَىهُك
 

077 
 

 
 قؾة الظخدك قؾة الجحب السخكدي 

اثشاء الحخكات الجائخية يقع الجدع تحت تأثيخ قػػ خارجية مشيا ماىػ ايجابي ومشيا 
ماىػ سمبي , فشتيجة الجوراف الجدع حػؿ محػر نجج أف الجدع يقع تحت تأثيخ قػة 
الجحب السخكدية وقػة الصخد الالمخكدية ) قػة معيقة ( وكالىسا قػتاف فيديائيتاف 

نيػتغ , حيث تطيخ قػة الجحب السخكدية بدبب خاصية الكتمة مدتشتجتاف مغ قػانيغ 
السعخوفة بالقرػر الحاتي وىي ميل جدع ما لعجـ تغييخ سخعتو أو اتجاىو . أؼ أف 
الجدع الداكغ سيبقى عمى سكػنو حتى تجعمو قػة خارجية يتحخؾ , وبعج ذلظ سيػاصل 

رجية الصخيق الحؼ ىػ التحخؾ في نفذ الدخعة وفي نفذ االتجاه ما لع تغيخ قػة خا
يتحخؾ ؼيو , وحدب قانػف نيػتغ الثاني فاف قػة الجحب تدبب التدارع نحػ السخكد 

نرف القصخ  لحلظ تكػف قػة الجحب السخكدؼ مقجارىا كتمة الجدع في مخبع الدخعة عمى
 .واتجاىيا نحػ مخكد السدار دائسا
 . عكذ االتجاهبو  قػة الجحباما قػة الصخد فيي نفذ مقجار 
 / نرف القصخ 2الدخعة ×قػة الجحب السخكدية = الكتمة 

 / نق 2س ×= ؾ                   
ويسكغ مالحطة ذلظ بػضػح في ميارة رمي السصخقة , فالسصخقة خالؿ الجوراف السساسي 
تعسل عمى سحب الخياضي لمخارج ) قػة الصخد الالمخكدؼ ( وكخد فعل يعسل الخياضي 

حػر دورانو ) قػة الجحب السخكدؼ ( اف ىاتيغ القػتيغ عمى سحب السصخقة باتجاه م
متداويتاف في السقجار ومتعاكدتيغ في االتجاه , وقػة الجحب السخكدؼ تتأثخ بعامميغ 
ميسيغ ىسا الدخعة والكتمة , فكمسا كانت حخكة السصخقة سخيعة كمسا كانت القػة التي 

شاء حخكتو الجورانية مغ تأثيخ يػلجىا الخياضي كبيخة وكحلظ لمسحافطة عمى التػازف اث
القػة الصاردة كحلظ نجج اف القػة التي يبحليا الخياضي لمسحافطة عمى تػازف حخكتو 
الجورانية كبيخة عشجما تكػف كتمة السصخقة كبيخة , وبشاء عمى ذلظ ندتصيع القػؿ اف القػة 

نرف قصخ الجاذبة تتشاسب شخديا مع كتمة االداة ومخبع سخعتيا وتتشاسب عكديا مع 
 الجوراف , ذلظ الف تقريخ نرف القصخ يؤدؼ الى زيادة في القػة الجاذبة.
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كحلظ نالحع العجاء يحاوؿ الحج مغ تأثيخ القػة الصاردة في جدسو وخاصة عشج 
الخكس في االقػاس مغ خالؿ ميل الجحع نحػ الجاخل وتػسيع مجػ حخكة الحراع 

الجاخمية , وكمسا كاف مشحشى القػس شجيجا ازدادت الخارجية بالسؿياس لحخكة الحراع 
 شجة السيالف.

وعمى ىحا االساس يعج معخفة درجة ميالف الخياضي عشج ركزو في االقػاس ضخورية 
ججا لسعخفة زاوية السيل التي يجب اف يكػف وضع جدع الخياضي فييا لكي يتجشب 

 دب العالقة التالية:تأثيخ القػة الصاردة , ويسكغ استخخاج درجة ميالف الجدع ح
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 مثاؿ:

( قػجـ , مػا ىػي 100ثا وكاف نرف قصػخ السزػسار )\ـ20عجاء يخكس بدخعة 
 الداوية التي يجب اف يسيل بيا الخياضي بجدسو نحػ الجاخل ليحافع عمى تػازنو؟

 
 1.35 = ضل زاوية السيالف

 درجة 7 = زاوية السيالف
  

( درجات 7لخياضي بجدسو نحػ الجاخل ىي ) اذ اف الداوية التي يجب أف يسيل بيا ا
 عغ الخط العسػدؼ . 
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 فائجة

 لساذا يجخؼ العجاؤوف عكذ اتجاه عقارب الداعة اؼ الجوراف عمى جية اليدار ؟
مغ السعمـػ اف القمب يكػف عمى جية اليدار تقخيبا مغ جدع االنداف واف ضخ الجـ 

جمػية الكبخػ يكػف بػاسصة البصيغ االيدخ الى السحسل باالوكدجيغ خالؿ الجورة ال
ـ 400ـ و 200انحاء الجدع ) اليسيغ( , كحلظ مغ السالحع اف العجائيغ في سباؽ 

يسيمػف باجداميع الى الجاخل اؼ جية اليدار وذلظ مغ اجل مقاومة القػة الصاردة 
 . خارجالسخكدية حيث تعسل ىحه القػة عمى دفع الجدع الحؼ يجور حػؿ نفدو الى ال

وبسا اف ضخ الجـ سيكػف مغ جية اليدار وباتجاه اليسيغ تقخيبا اؼ يكػف بشفذ اتجاه 
القػة الصاردة السخكدية وبتالي فاف ىحه القػة ستداعج القمب عمى نقل الجـ الى انحاء 

 . الجدع وبرػرة اسيل واسخع وىح ما يحتاجو العجاء اثشاء الخكس
الداعة اؼ الجوراف عمى جية اليسيغ فديكػف اما لػ ركس العجاؤوف باتجاه عقارب 

أتجاه القػة الصاردة السخكدية عكذ اتجاه مجخػ الجـ اؼ مقاومة وىحا سيذكل عبئة 
اضافي عمى القمب مسا يقمل مغ كفاءة العجائيغ في الخكس ويججر بالحكخ اف الباحث 

 400افة قاـ بتجخبة عمى أربعة رياضييغ جامعييغ . فصمب مشيع الجخؼ مد” فػكامي“
متخ في االتجاىيغ مخة في االتجاه األيسغ ومخة في االتجاه اليدار وكاف استشتاجو محىال 

 . حيث سجل الخياضيػف معجؿ ثانيتيغ اقل عشج جخييع عكذ اتجاه عقارب الداعة
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 فائجة 

الخارج ىل القػة الصاردة قػة حؿيؿية او قػة وىسية ؟ وما ىػ تفديخ القػة التي تجفعشا الى 
 في الحخكات الجائخية ؟

قػة الصخد السخكدؼ ىي في األصل قػة غيخ حؿيؿية ال وجػد ليا, مع أف البعس يعتقج 
بػجػدىا وقج يدتشج عمييا في شخح بعس الشطخيات والحداب مثل كتمة الذسذ. وفي 

ل لقػة الجحب بالسيكانيكا الكالسيكية, يقرج بيا إما قػة العصالة أو رد الفعل السقا
 السخكدؼ لػ اعتقجنا بػجػدىا فسا تفديخ األتي: لػ افتخضشا أف جدع كتمتو 

 ـ 0.5عغ مخكد الجوراف يشرف قصخ ثابتـ/ثا ويبعج5 بدخعة نياكغع ويتحخؾ دورا2
 ؟حدب القػة الصاردة السخكدية أ

 / نق 2س ×= ؾ  القػة الصاردة السخكدية 
                       =2×  (5 )2  /0.5 

 نيػتغ 100=                       
أما القػة السخكدية = تداوؼ القػة الصاردة السخكدية ولكغ في عكذ اتجاىيا ؛ يعشي 

وىحا يعشي حدب قانػف نيػتغ أف الجدع  نيػتغ إذا محرمة القػؼ تداوؼ صفخأ, 100
  . يجب أف يتحخؾ بخط مدتؿيع و سخعة ثابتة وليذ في دائخة )ىحه ىي حخكة السقالع(

ذاتيا حدب ما تفديخ ىحا الجفع بعيجا عغ السخكد : نحغ نعمع أف لألجداـ قرػرا  إذا
حيث تسيل األجداـ الستحخكة إلى االستسخار قانػف نيػتغ االوؿ قانػف القرػر الحاتي 

تة وفي خط مدتؿيع , ولحلظ يشدع الجدع الستحخؾ في مدار باثفي الحخكة في سخعة 
ل نقصة ليتحخؾ بدخعة ثابتة وفي خط مدتؿيع غيخ دائخؼ إلى الخخوج عغ مداره عشج ك

ة السخكدية( تجبخه عمى االستسخار ذبالقػة الجا)أف القػة التي تدحبو في اتجاه السخكد 
, إنسا  ببوفي مداره الجائخؼ. ويسكغ أف ندتشتج أف الجفع إلى الخارج ال تػجج قػة تد

ر في حخكتيا بخط مدتؿيع التي تحاوؿ االستسخا ىػ ناتج عغ القرػر الحاتي لألجداـ
. 
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فعشجما تخبط حجخا بخيط وتحخكو بذكل دائخؼ بقػة يتحتع عميظ شج الخيط لتسشع الحجخ 
خط مدتؿيع. ىحه القػة التي يمقييا الخيط عمى الجدع ىي القػة  في مغ االنصالؽ

, والجليل عمى عجـ وجػد لمقػة الصاردة اف في حالة انقصاع الحبل فاف الحجخ ةبالجاذ
 يشصمق بخط مدتؿيع مساسي لسحيط الجائخة وال يشصمق الى الخارج . سػؼ
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 فائجة

ـ مػانػػع ىػػل يكػػػف تػػأثيخ قػػػة الجػػحب السخكػػدؼ ) قػػػة 400ـ او 400فػػي سػػباؽ الػػخكس 
الصػػخد الالمخكديػػة ( متدػػاويا عمػػى جسيػػع العػػجائيغ واؼ السجػػاالت ىػػي االفزػػل بالشدػػبة 

 ة ؟ لمعجاء مغ ىحه الشاحي

الجػػػػاب بسػػػا اف ىػػػحا الدػػػباؽ يكػػػػف ؼيػػػو مزػػػسارالخكس مشحشػػػي ؼيكػػػػف مجػػػاؿ الػػػخكس 
ـ وتػدداد السدػافة تػجريجيا فػي السجػاالت االخػخػ لػحلظ تكػػف وقفػة العػجائيغ  400القخيب 

ـ  وتحقيػػق العجالػػة فػػي 400غيػػخ متدػػاوية وذلػػظ مػػغ اجػػل اف تكػػػف مدػػافة كػػل عػػجاء 
                                                                    الدباؽ                            

في الخكس في السشحشيات يتعخض العجائيغ الى قػػة الجػحب السخكػدؼ والتػي تػجفعيع الػى 
 الجارج لحلظ يقـػ العجائيغ بالسيالف الى الجاخل ,  ومغ خالؿ قانػف الجحب السخكدؼ 

 نرف القصخ ندتشتج ما يمي : × 2خعة() الد ×قػة الجحب السخكدؼ = الكتمة 

كتمة الالعب ليا تأثيخ شخؼ مع قػة الجحب اؼ كمسا كانت كتمة الالعب اكبػخ زادت قػػة 
 الجحب .

سػػخعة الالعػػب ليػػا تػػأثيخ شػػخدؼ ومخبػػع مػػع قػػػة الجػػحب اؼ كمسػػا كانػػت سػػخعة الالعػػب 
 اكبخ زادت قػة الجحب .

لػػػو تػػػأثيخ شػػػخدؼ اؼ كمسػػػا ارتفػػػع كػػػحلظ شػػػػؿ الالعػػػب اؼ ارتفػػػاع مخكػػػد كتمػػػة الالعػػػب 
 مخكدكتمة الالعب زاد تأثيخ قػة الجحب السخكدية .

نرف القصخ اؼ البعج عػغ محػػر الػجوراف لػو تػأثي عكدػي اؼ كمسػا ابتعػج الالعػب عػغ 
 محػر الجوراف قل تأثيخ قػة الجح السخكدؼ .
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 ومػػغ خػػالؿ مػػا تقػػجـ فػػأف افزػػل مجػػاؿ لمػػخكس فػػي مثػػل ىػػحه السجػػاالت السشحشيػػة ىػػػ
االبعػػج اؼ السجػػاؿ االخيػػخ الف قػػػة الجػػحب السخكديػػة تكػػػف اقػػل مػػايسكغ وىػػي قػػػة معيقػػة 

 لمعجاء .

 

 فائجة ) مشقؾؿ مؽ مكتبة حديؽ مخداف االلكتخكنية(

 متخ حخة , وىحه العػامل ىي : 400تؤثخ ثالثة عػامل ميسة في عجو 

 مقاومة الحيد )اليػاء(       -1

 سخعة الخيح       -2

 القػة الصاردة       -3

الحخكات الخياضية تتأثخ بالسحيط الحؼ يصبق ؼيو ففي الدباحة تعشي مقاومة          
الحيد مقاومة الساء اما في العجو والخكس والجخؼ فاف الحيد يتكػف مغ اليػاء ولحلظ 
فاف الالعب يقاـو اليػاء كمسا تحخؾ ويبقى في مأمغ مشو كمسا سكغ , ومقاومة اليػاء 

ػف بعكذ اتجاه الحخكة أؼ تكػف سمبية دائسا , عمى العكذ مغ الخيح دائسا تك
الستحخؾ فانظ تدتصيع اف تدتفيج مغ سخعة الخيح , في مقاومتظ لميػاء , وفي السجاؿ 
الخياضي فاف مقاومة اليػاء تعج مغ االمػر التي نحاوؿ تجاىميا بدبب تعقج حداباتيا 

اجة يحشي جحعو الى األسفل وعجاء وتزاؤؿ تصبيقاتيا ورغع ذلظ فاف راكب الجر 
الحػاجد يحشي جحعو الى األماـ فػؽ الحاجد ال لكي يخفس مخكد كتمتو وإنسا أيزا 
يقمل مغ مقاومة اليػاء لجحعو اذا اف مقاومة اليػاء يكػف بالسدصح األمامي لمجدع 

ص دائسا شالسا اف الحخكات الخياضية الى األماـ دائسا , حتى اف زاوية انحخاؼ القخ 
والخمح تتصمب دراسة مقاومة األدوات لمحيد , واف مقاومة اليػاء تتعمق بسجػ قابمية 
الخياضي واألداة لجعل معامل االحتكاؾ في اقمو. ولحلظ فاف الجدع في الفخاغ يدتسخ 
في حخكتو ما لع تقاومو قػة اخخػ إليقافو.حتى اف الدخعة الداوية الستػلجة لخاقز 
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السحػر الصػلي فاف ايقاؼ الحخكة تكػف بابعاد الحراعيغ الى  الباليو عشج الجوراف حػؿ
الخارج الشالة نرف القصخ , اف ىحا العسل ايزا يخافقو مقاومة الحيد باالجداء الججيج 

 أؼ تعخض مدصح اكبخ الى مقاومة الحيد

متخ  400اف سخعة الخيح تعسل إيجابا او سمبا في السشاشق األربعة في عجو       
متخا( فاف القػة  35سشصقة األولى والتي عبارة عغ مشحشى بشرف قصخ )حخة ففي ال

الصاردة تعسل في أبعاد العجاء عغ مجالو )مداره( , وبحلظ فاف سخعة الخيح تعسل مع 
القػة الصاردة , وفقا لشطاـ الستجيات. ويكػف تأثيخ العػامل بسقاديخ مختمفة في 

ثيخ السدصح العمػؼ في ركس السدصحيغ األمامي والجانبي لمجدع, ويتزح تأ
 الحػاجد والػثب العالي بذكل أكثخ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متر حرة 400شكل  ٌوضح مجاالت ومناطك عدو 
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 متر حرة 400شكل  ٌوضح اتجاه الرٌح على مجاالت ركض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كض شكل  ٌوضح الزواٌا التً تكونها اتجاه الرٌح مع اتجاه الالعب فً مجاالت ر
 متر حرة 400
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 والسثاؿ األتي يػضح بعس الحمػؿ

ثانيػة( سػخعة الػخيح مػع \متخ 8كغع( معجؿ سخعتو فػي السشحشػى األوؿ ) 70عجاء كتمتو )
ثانيػة( جػج سػخعتو فػي مشترػف السشحشػػى اذا \متػخ  2متػخ ) 100اتجػاه العػجو فػي سػباؽ 

ى الثػاني متخ( , وجج سػخعتو السحرػمة فػي السشحشػ 35عمست اف نرف قصخ السشحشى )
  اذا عمست اف معجؿ سخعتو ىي نفديا

  

ش الوحصلت=
 2

+ ش 1
 2
2 

 ثا\م 4.24=              

 حداب القػة الصاردة عمى الالعب في السشحشى األوؿ 

  

السرعت (× ) الكتلت   
2

 

 ـــــــــ القىة الطاردة=

 ًصف القطر  

  

  77( ×8224)
2

 

 ـــــــــ القىة الطاردة=

  35 

  

 ًُىتي 136 لقىة الطاردة=ا

 

 وىحا يعشي اف القػة الصاردة ستدداد عمى العجاء في السشحشى األوؿ .

ولكي نعخؼ مقجار الديادة الحاصمة في القػة الصاردة نجج مقجار القػة الصاردة بجوف 
 تأثيخ سخعة الخيح
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  77( ×8)2 

 ـــــــــ القىة الطاردة=

  35 

 نٌوتن 124= 

 128 – 136ردة عمى العجاء في السشحشى الثاني = حداب القػة الصا

نيػتغ أؼ تقخيبا أؼ ما  8=                                                        
 ثا(\ـ 2غع( الفائجة او الزخر مغ سخعة الخيح البالغة ) 800يقارب )

 ماذا يحرل في السشحشى الثاني ؟ 

ر الدخعة السحرمة ىي نفديا والقػة ىشاؾ مالحطة ميسة وىي اف مقجا        
الصاردة ستكػف نفديا وفقا لمسعادلة ولكغ ىل مغ السعقػؿ اف تكػف نتيجة القػة الصاردة 
نفديا مع وجػد سخعة ريح مػجبة أؼ ضج القػة الصاردة ؟ الجػاب : كال , فسا مقجار 

ف سخعة الخيح الفائجة في السشحشى الثاني مغ سخعة الخيح في تقميل القػة الصاردة ؟ ا
ستقاـو القػة الصاردة وتداعج العجاء في االنجفاع نحػ الجاخل في السشحشى الثاني وفي 

 كل االحػاؿ يجب اف تقل القػة الصاردة في السشحشى الثاني , فسا ىي الحمػؿ ؟

  

نيػتغ( فتزاؼ في  8غع ( او ) 800تػصمشا سابقا اف مقجار الفائجة او الزخر ىي )
 تصخح في السشحشى الثانيالسشحشى االوؿ و 

 8+  128القػة الصاردة في السشحشى االوؿ = 

 نيػتغ 136= 

 8  - 128القػة الصاردة في السشحشى الثاني = 

 نيػتغ 120= 
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ونرػػل الػػى نتيجػػة اف محرػػمة الدػػخعة سػػتؤثخ عمػػى القػػػة الصػػاردة اسػػتشادا الػػى مشصقػػة  
سقػػػجار نفدػػػو عمػػػى السشحشػػػى تػاجػػػج العػػػجاء فػػػي السشحشػػػى وسػػػيختمف األمػػػخ بالتزػػػاد وبال

 األخخ

 

 

 

 

 

 

 

 شكل  ٌوضح نظام المتجهات بعد تكامل تأثٌر عوامل سرعة الرٌح والموة الطاردة فً المتسابك 

 ولمناطك مختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل  ٌوضح تأثٌر سرعة الرٌح على المسطحٌن األمامً والجانبً
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 متخ( 100دء متخ وفقا ألربع مشاشق )أربع أجداء, كل ج 400تحميل عجو 

عشج الجخػؿ إلى السشحشى األوؿ تكػف الدخعة االبتجائية قميمة مػع زاويػة تقخيبػا   -1     
متػػخ لكػػل ثانيػػة ورغػػع اف الالعػػب سػػيػاجو  2درجػػة مػػع سػػخعة الػػخيح البالغػػة  45بسقػػجار 

سخعة الخيح بجدء مغ السدصحيغ األمامي والجانبي فاف االحتكاؾ مع اليػاء يكػػف ثابتػا 
 خعة الخيح مع القػة الصاردة في إخخاج الالعب مغ السجاؿ.وتعسل س

في مشترف السشحشى األوؿ يكػػف الالعػب قػج اكتدػب تعجػيال رغػع انػو يقػاـو القػػة   -2
الصػػػاردة ولكػػػغ سػػػخعتو قػػػج تدايػػػجت مػػػع ثبػػػات مقاومػػػة اليػػػػاء فػػػاف زاويػػػة اتجػػػاه الػػػخيح مػػػع 

الػخيح بالسدػصح الجػانبي  درجػة( واف الالعػب سػيقاـو سػخعة 90الالعب تكػف عسػدية )
, مسػػا يقمػػل مػػغ فػػخص االحتكػػاؾ الكبيػػخ بدػػخعة الػػخيح مقارنػػة مػػع بجايػػة السشحشػػى ورغػػع 

 100ذلظ فاف سخعة الخيح ستزاؼ إلى القػة الصاردة. لقػج بمػغ معػجؿ الدػخعة لسدػافة )
 8.92متػخ رجػاؿ ) 400( لشيػائي سػباؽ 2009متخ السشحشى األوؿ( فػي بصػلػة بػخليغ )

 (9.11 – 8.82وبسجػ ثانية \متخ

في ىحه السشصقة )الخخوج مغ السشحشى( تدداد سػخعة الالعػب ولكشػو سػيػاجو سػخعة   -3
درجػػػة ويكػػػف فػػي احتكػػاؾ مػػػع الػػخيح بسذػػاركة جػػدأيغ مػػػغ  135  الػػخيح بداويػػة مقػػجارىا

السدػصحيغ األمػػامي والجػانبي كسػػا حػػجث عشػج الػػجخػؿ إلػػى السشحشػى إال اف سػػخعة الػػخيح 
 كبخستؤثخ بداوية ا

فػػي السدػػتؿيع األوؿ يتعػػاكذ اتجػػاه الالعػػب مػػع اتجػػاه الػػخيح تسامػػا مػػع وجػػػد تدايػػج   -4
بسقػػػجار بدػػػيط فػػػي سػػػخعة الالعػػػب ويجابػػػو الالعػػػب مقاومػػػة اليػػػػاء بالسدػػػصح األمػػػامي 
وتعسػػػل سػػػخعة الػػػخيح إلػػػى إبصائػػػو ولكػػػغ الالعػػػب سػػػيكػف فػػػي تدايػػػج الدػػػخعة مسػػػا تكػػػػف 

متػػػػخ  100. لقػػػػج بمػػػػغ معػػػػجؿ الدػػػػخعة لسدػػػػافة )مقاومػػػػة اليػػػػػاء فػػػػي تدايػػػػج مدػػػػتسخ أيزػػػػا
متػػػػػػػخ رجػػػػػػػاؿ  400( لشيػػػػػػػائي مدػػػػػػػابقات 2009السدػػػػػػػتؿيع األوؿ( فػػػػػػػي بصػلػػػػػػػة بػػػػػػػخليغ )

 (9.68 – 9.32ثانية وبسجػ\متخ9.84)
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عشج الجخػؿ إلى السشحشى الثاني يتعخض الالعب إلى تمػظ الستغيػخات التػي تعػخض   -5
خيح سػتبجأ بسدػاعجة الالعػب لسقاومػة ليا عشج الػجخػؿ إلػى السشحػى األوؿ ولكػغ سػخعة الػ

القػػػة الصػػاردة ولػػػ بسقػػجار قميػػل وندػػتشتج مػػغ ذلػػظ اف زاويػػة ميػػل الالعػػب سػػتقل مقارنػػة 
بجخػلو لمسشحشى األوؿ , ومغ السعمػمات الدابقة فاف معجؿ الدخعة كانت مشخفزػة فػي 

 السشحشى الثاني.

لسشحشػػى الثػػاني اف الػػحؼ حػػجث فػػي مشترػػف السشحشػػى األوؿ يحػػجث فػػي مشترػػف ا  -6
ولكػػغ تكػػػف معػػجؿ سػػخعة العػػجاء ىشػػا تقخيبػػا مشخفزػػة وتدػػاعج سػػخعة الػػخيح فػػي مقاومػػة 

متػػخ السشحشػػى الثػػاني( فػػي بصػلػػة  100القػػػة الصػػاردة. لقػػج بمػػغ معػػجؿ الدػػخعة لسدػػافة )
 – 8.81ثانيػػػػة وبسػػػػجػ \متخ 8.98متػػػػخ رجػػػػاؿ ) 400( لشيػػػػائي سػػػػباؽ 2009بػػػػخليغ )
9.23) 

غ السشحشػػى الثػػاني سػػيكػف اتجػػاه الػػخيح مػػع جػػدء مػػغ السدػػصح عشػػج الخػػخوج مػػ  -7    
األمػػػامي وجػػػدء مػػػغ الجػػػانبي ولكػػػغ سػػػتكػف السػاجيػػػة مػػػغ الخمػػػف أؼ اف سػػػخعة الػػػخيح 
ستداعج الالعب في ركزو بعكذ دخػلو لمسشحشػى األوؿ ورغػع اف الداويػة سػتتخاوح بػيغ 

ويالحع اف الػخيح درجة( إال اف سخعة الخيح ستسيل إلى مداعجة الالعب ,  40 – 36)
 تبجأ بااليجابية مع مجابية الالعب بالسدصح الجانبي.

مػػػغ لحطػػػػة دخػػػػػؿ الالعػػػػب إلػػػػى السدػػػتؿيع الثػػػػاني يتعػػػػخض إلػػػػى انخفػػػػاض فػػػػي   -8   
سػػخعتو )مصاولػػة الدػػخعة( إال اف الػػخيح ستدػػاعج الالعػػب إذ يػػتع جسػػع سػػخعة الػػخيح مػػع 

 100جؿ الدػخعة لسدػافة )سخعة الالعب لمحرػؿ عمى الدػخعة السحرػمة. وقػج بمػغ معػ
متػػػخ رجػػػاؿ  400( لشيػػػائي مدػػػابقات 2009متػػػخ السدػػػتؿيع الثػػػاني( فػػػي بصػلػػػة بػػػخليغ )

 (8.55– 7.73ثانية وبسجػ\متخ 8.15)

ثػػػا( سػػػجمت فػػػي السدػػػابقة \ـ 0.1-بمغػػػت سػػػخعة الػػػخيح الدػػػمبية عمػػػى السدػػػابقة )  -9  
متػخ  400مدابقة ) ( وبجأت21:40متخ نداء( وفي تساـ الداعة ) 200الشيائية لعجو )

( ولػػ افتخضػشا اف سػخعة الػخيح بقيػت مثمسػا ىػي 22:00نيائي رجاؿ( في تساـ الداعة )
فسػػػا ىػػػي الستغيػػػخات الستختبػػػة عمػػػى نطػػػاـ الستجيػػػات؟ وتعشػػػي سػػػخعة الػػػخيح الدػػػمبية أنيػػػا 
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بعكػػذ اتجػػاه الستدػػابق. ويعشػػي اف سػػخعة الػػخيح فػػي السدػػتؿيع األوؿ يكػػػف مػجبػػا وفػػي 
يكػف سالبا. أؼ اف معجؿ سػخعة الستدػابق فػي السدػتؿيع األوؿ = معػجؿ  السدتؿيع الثاني

( فانشػػا نػػخػ Merritt LaShawnولحدػػاب معػػجؿ سػػخعة العػػجاء األوؿ )0.1سػػخعتو + 
ثػػػػػا( وبسػػػػػا اف سػػػػػخعة الػػػػػخيح كانػػػػػت \ـ 8.98=  11.14÷  100اف )معػػػػػجؿ سػػػػػخعتو = 

(  8.88=  0.1 – 8.98ايجابيػػة عمػػى العػػجاء ؼيسكششػػا حدػػاب مقػػجار اسػػتفادة العػػجاء )
 11.26=  8.88÷  100وبػػحلظ يكػػػػف الػػػدمغ الحؿيقػػػي بػػجوف سػػػخعة الػػػخيح )الػػػدمغ = 

 ثانية( وبالصخيقة نفديا يسكغ حداب مقجار خدارة العجاء لدمشو بدبب سخعة الخيح(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 12متر حرة رجال لبطولة العالم ) 400جدول  ٌبٌن نتائج المناطك األربعة فً نهائً عدو 
 2007رلٌن للعام ب
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متر حرة رجال لبطولة  400متر( لمسابمة نهائً عدو  100شكل ٌوضح معدالت السرعة لكل )
 2007( برلٌن للعام 12العالم )

 

ويالحع مغ الذكل بػاف مشحشيػات الدػخعة فػي السشصقػة الثالثػة )السشحشػى الثػاني(         
سػػخعة العػػجاء الثالػػث فػػي السشحشػػى االوؿ )  مشخفزػػة لػػجػ اغمػػب الستدػػابقيغ واف معػػجؿ

 100متػػخ األولػى( يدػػاوؼ معػجؿ سػػخعتو فػي السدػػتؿيع الثػػاني )  100مػغ البجايػػة وحتػى 
متػخ األخيػخة( ولكشػو كػاف  100متخ األخيخة( وىحا يعشي انو كاف افزل الستدػابقيغ فػي )

عتو فػػي متػػخ األولػػى( وىػػحا يعشػػي اف معػػجؿ سػػخ  100اقميػػع سػػخعة فػػي السشحشػػى األوؿ )
السشحشػػػى األوؿ لػػػع يكػػػغ بالسدػػػتػػ السصمػػػػب مقارنػػػة بالستدػػػابقيغ معػػػو. اف الدػػػبب فػػػي 
انخفاض معجالت الدخعة لجػ بعس الستدابقيغ يعػػد الػى كيؽيػة التخصػيط لتفػادؼ القػػة 
الصاردة الف السخحمة التي يعجو فييا ىي ضػسغ مخحمػة االحتفػاظ بالدػخعة وتعسػل مقػجار 

 القػة الصاردة عمى خفس الدخعة بذكل كبيخ القػة السبحولة لسقاومة
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 مالحطات ميسة

ـ  110ثانيػػػة فػػػي  13ثػػػػاف فػػػي السائػػػة متػػػخ و 10يػػػتع ؾيػػػاس سػػػخعة الػػػخيح لفتػػػخة     -
ثػػاف تبػجأ مػغ  10ـ حػاجد. أما في السأتي متخ ؼيقاس سخعة الخيح لسجة 100حػاجد و

 .لحطة دخػؿ العجاء األوؿ في الجدء السدتؿيع مغ السزسار

متػػخ بدػػخعة ريػػح  100ثػػا( فػػي نيػائي عػػجو  Tyson Gay( )9.85سػجل )         -
 2007( اوساكا 0.5)+

متػخ بدػخعة ريػح  200ثا( في نيػائي عػجو  Tyson Gay( )19.76سجل )         -
 2007( اوساكا 0.9)+

متػػخ بدػػخعة ريػػح  100ثػػا( فػػي نيػػائي عػػجو  Usain Bolt( )9.58سػػجل )         -
 2009( بخليغ 0.9)+

متػخ بدػخعة ريػح  200ثػا( فػي نيػائي عػجو  Usain Bolt( )19.19سػجل )         -
 2009( بخليغ 0.3-)
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 الفرل الثامؽ : االساتيػ

 الكتمة كالؾزف 

, وىي كسية ؾياسية   وتقاس بالكيمػغخاـ ,ىي مقجار مايحػيو الجدع مغ مادة  الكتمة :
جار القرػر الحاتي لحلظ الجدع , والتتغيخ مغ مػضع الى آخخ فيي تعبخ عغ مق

كغع عمى سصح االرض يبقى بكتمتو نفديا لػ ارتفع  100فالجدع الحؼ كتمتو 
 .قجـ عغ سصح االرض ويسكغ مغ استخجاـ ميداف ذو كفتيغ لؿياس الكتمة 20000

االرض عمى الجدع ويقاس بالشيػتغ , وىي ىػ القػة الجاذبة التي تدمصيا  الؾزف :
ختمف الػزف مغ مػقع الى آخخ فػزف االجدع عمى سصح االرض كسية متجية , وي

يختمف عغ وزنو عمى سصح القسخ كحلظ ىشاؾ فخؽ في وزنو بيغ القصب وخط االستػاء 
حيث اف الفخؽ في وزف الجدع في اماكغ مختمفة نتيجة اختالؼ قػة الجاذبية االرضية 

( عشج سصح االرض اكبخ  لحلظ الجدع فتكػف قػة الجاذبية االرضية ) التعجيل االرضي
مشو عشج السختفعات العالية , وانصالقا مغ قانػف نيػتغ الثاني يسكششا اف ندتخخج الػزف 

. 

 التعجيل االرضي ×الػزف = الكتمة 

 كغع يكػف وزنو : 70فالخياضي الحؼ كتمتو 

 2ـ/ثا 9,81 ×كغع  70وزف الخياضي = 

 نيػتغ 686.7=               
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فيػ يذيخ الى مخكد االرض وبالشدبة لشقصة تأثيخه فيػ وسط كتمة اما اتجاه الػزف 
 الجدع او مخكد ثقل الجدع .

 فائجة 

اف وزف الجدع يختمف مغ مكاف الى آخخ النو يتعمق بسقجار التعجيل االرضي ومجػ 
ارتفاعو عمى مدتػػ سصح البحخ , فعشجما يكػف الجدع عمى خط االستػاء فاف 

فس بدبب ارتفاعو عمى مدتػػ سصح االرض حيث يبمغ التعجيل االرضي يكػف مشخ
, والعكذ يحجث عشجما يكػف في القصبيغ حيث تبمغ الجاذبية في القصب  2ـ/ثا 9.77
, وليحا الدبب تسكغ الخياضيػف مغ تدجيل االرقاـ العالية مغ االركاض  2ـ/ثا 9.83

ية في مكديكػ الدخيعة والقفد والخمي والقحؼ في الجورة الجولية لاللعاب الخياض
 . ـ فػؽ مدتػػ سصح البحخ2,240عمى ارتفاع ـ حيث تقع السكديظ 1966

كحلظ مغ السعمػـ اف قػة الجحب عمى سصح القسخ ىي سجس قػة الجحب عمى سصح 
 االرض .
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 فائجة

  مغ السعمـػ اف الخياضي يبحؿ جيجا كبيخا عشج صعػد السختفعات بالسقارنة مع الشدوؿ
 الخياضي اثشاء الرعػد او الشدوؿ ؟ فيل يتغيخ وزف 

اف الخياضي عشجما يخكس عمى ارض مدتػية فاف تأثيخ الػزف يكػف باالتجاه االسفل 
بفعل الجاذبية فتقـػ العزالت بتػليج قػة مداوية ليا ومعاكدة باالتجاه اؼ السحرمة 
صفخ لحلظ يبحؿ الخياضي جيجا معتجال عشج الجخؼ مغ اجل التغمب عمى قػػ 

 دع الى مخكبتيغقتكاؾ ومقاومة اليػاء , اما عشج الجخؼ لرعػد مختفع فاف الػزف يشاالح
A باالتجاه االسفل و B  باالتجاه السشحجر اؼ عكذ اتجاه الحخكة) قػة معيقة( لحلظ

اما عشج   ,B  يجب عمى الخياضي اف يبحؿ مجيػد اكبخ لمتغمب عمى مخكبة الػزف 
باتجاه  B , باالتجاه االسفل A ف الى مخكبتيغالجخؼ نحػ االسفل فايزا يشقدع الػز 

السشحجر اؼ مع اتجاه الحخكة ) قػة مداعجة( فتديج مغ سخعة الخياضى وبسجيػد اقل 
 .وفي كل الحاالت الػزف اليتغيخ
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 فائجة

 ؟اك السشحشية  ىل يتغيخ الؾزف اثشاء الحخكة العسؾدية اك االفقية
 .صيا االرض عمى الجدع ويقاس بالشيػتغ الػزف : ىػ القػة الجاذبة التي تدم

اثشاء الحخكة االفؿية اليتغيخ وزف الجدع ميسا كاف تعجيمو او سخعتو وقج يتبادر الى 
اذىانا الدؤاؿ التالي : لساذا تشقمب الديارة التي تديخ بدخعة عالية بديػؿ , فيل 

 الدبب يعػد الى اف الديارة اصبح وزنيا اخف ؟ 
ب سيػلة انقالب الديارة التي تديخ بدخعة عالية ىػ شكميا حيث الجػاب كال , اما سب

  لمحجب مغ األعمى أكثخ مغ األسفة )مثل جشاح الصائخ اف شكل الديارة يكػف 
لحلظ كمسا زادت سخعتيا كمسا كانت سخعة اليػاء الحؼ يديخ مغ اعالىا أسخع مغ 

  ػاء ألحؼ في األسفلبالتالي ضغصو سيكػف أقل مغ اليو اليػاء الحؼ يديخ مغ اسفميا 
 ألى األعمىة بالتالي سيقـػ اليػاء ألحؼ في اسفميا بخفع الديار  حدب مبجأ بخنػلي()
تكػف الديارات ذات الدخعة العالية مشخفزة لمتقميل مغ ( لحلظ  ة) مثل جشاح الصائخ  

 ثأثيخ اليػاء الحؼ يقـػ بخفع الديارة .
قػط الحخ تدداد سخعتو في كل ثانية اما في الحخكة العسػدية فاف الجدع اثشاء الد

ـ/ثا الى اف يرل الى مشتيى الدخعة اؼ يتداوػ وزف الجدع مع مقاومة اليػاء 9.81
لو ويبقى بيحه الدخعة الى اف يرل الى االرض وىحا يؤدؼ الى زيادة وزنو , وعمى 
العكذ فاف الجدع اثشاء الحخكة الى االعمى يقل وزنو كمسا ابتعج عغ مخكد االرض 

دبب انخفاض الجحب االرضي حيث اف وزف الجدع يختمف مغ مكاف الى آخخ النو ب
يتعمق بسقجار التعجيل االرضي ومجػ ارتفاعو عمى مدتػػ سصح البحخ , فعشجما يكػف 
الجدع عمى خط االستػاء فاف التعجيل االرضي يكػف مشخفس بدبب ارتفاعو عمى 

يحجث عشجما يكػف في  , والعكذ 2ـ/ثا 9.77مدتػػ سصح االرض حيث يبمغ 
 .  2ـ/ثا 9.83القصبيغ حيث تبمغ الجاذبية في القصب 

عمى ارض مدتػية فاف تأثيخ الػزف  يتحخؾعشجما  الجدعاف اما في الحخكة السشحشية 
يكػف باالتجاه االسفل بفعل الجاذبية فتقـػ العزالت بتػليج قػة مداوية ليا ومعاكدة 

مغ اجل  الخياضي جيجا معتجال عشج الجخؼ  باالتجاه اؼ السحرمة صفخ لحلظ يبحؿ
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, اما عشج الجخؼ  ويكػف الػزف ثابت التغمب عمى قػػ االحتكاؾ ومقاومة اليػاء
 و ( الجاذبية)باالتجاه االسفل احجىا دع الى مخكبتيغقلرعػد مختفع فاف الػزف يش

حلظ اؼ عكذ اتجاه الحخكة) قػة معيقة( ل )اثشاء الرعػد(باالتجاه السشحجر اآلخخػ 
اما عشج الجخؼ   ,يجب عمى الخياضي اف يبحؿ مجيػد اكبخ لمتغمب عمى مخكبة الػزف 

 و ( الجاذبية)باالتجاه االسفل احجىا مخكبتيغ فل فايزا يشقدع الػزف الىنحػ االس
اؼ مع اتجاه الحخكة ) قػة مداعجة( فتديج مغ  )اثشاء الشدوؿ(باتجاه السشحجر اآلخخػ 
 .اليتغيخ الػزف  الحاالته حىفي كل وبسجيػد اقل و  الجدعسخعة 
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 مخكد الثقل -مخكد كتمة الجدؼ 
 

الشقصة الػحيجة ىي التي تختبط  , افع ىي عبارة عغ السادة التي تكػنواف كتمة الجد
بكل الجدع , والتي تتػزع حػليا كتمة الجدع بالتداوؼ في جسيع االتجاىات. تعخؼ 

خكد كتمة الجدع. في تحميل القػػ الجاذبية لألجداـ ىحه الشقصة بسخكد الكتمة أو م
. اف الشقصة التي يتػازف بيا وزف الجدع  الثقليسكغ أف يذار إلى مخكد الكتمة بسخكد 

بالتداوؼ وفي جسيع االتجاىات ىي الشقصة التي يكػف عشجىا مجسػع عدـو الجوراف 
 الستػلجة عغ شخيق أوزاف أجداء الجدع تداوؼ صفخ . 

جداـ مغ حيث شكميا ومطيخىا الخارجي, واف كانت متداوية الػزف, تختمف األ
ويتكػف جدع مغ عجد كبيخ مغ الجديئات, تتأثخ جسيعيا بقػة جحب األرض ويكػف 
اتجاىو عادة نحػ األسفل )باتجاه مخكد األرض( فتجج أف محرمة جسيع القػػ السؤثخة 

لجدع. وإذا أردنا إف ندتخخج في مجسػع األجداء التي يتكػف مشيا الجدع تداوؼ وزف ا
محرمة ىحه القػػ السؤثخة في الجدع نججىا تتخكد في نقصة واحجة مغ نقاشو تدسى 
بسخكد ثقل الجدع أؼ الشقصة التي تتخكد فييا قػة جحب األرض باتجاه مخكد األرض, 
وعمى ىحا األساس يسكششا تعخيف مخكد ثقل الجدع بأنو )الشقصة التي يطيخ بأف جسيع 

 .نقاط الجدع وأجداءه متخكدة فييا  أوزاف
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 طخؽ تحجيج مخكد الثقل
 أكال: األجداـ مشتغسة الذكل :

في الجدع الرمج السشتطع نجج أف مخكد الثقل يتسخكد في وسصيا أؼ في مكاف تقاشع 
 الخصػط جسيعيا يكػف مخكد الثقل.

 
 
 
 
 

 ثانيا: األجداـ غيخ مشتغسة الذكل :
السشتطسة فاف تحجيج مخكد الثقل يتع مغ خالؿ تعميق ذلظ الجدع أما في األجداـ غيخ 

مغ عجة نقاط ولعجد مغ السخات, وتؤشخ نقصة اتدانو بالخط الخاسي الشازؿ مغ تمظ 
 .الشقصة باتجاه الجحب األرضي. نقصة تقاشع ىحه الخصػط تسثل مخكد الثقل
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 تحجيج مخكد ثقل االنداف

بخاوف و ؼيذخ( حيث ) جيج مخكد ثقل الجدع دراسة مغ الجراسات التي اىتست بتح
%( مغ شػؿ الذخز مقاسا مغ أسفل  54٬8حجدوا ارتفاع مخكد ثقل الجدع ب )

القجـ , مع االختالؼ في ىحه الشدبة بيغ الخجاؿ والشداء, ألف ارتفاع مخكد ثقل الجدع 
ارتفاع عشج الخجاؿ أعمى مشو عشج الشداء , حيث أشار )كخوسكي ( إلى أف متػسط 

 )     %( بيشسا بمغ الستػسط عشج الشداء 56.18مخكد الثقل عشج الخجاؿ بمغ )
۱( وبجراسة أجداء جثث السػتى أمكغ تحجيج أوزانيا ومكاف نقصة مخكد ثقل كل 55.4

جدء وتع تعسيسيا, وفي ىحا الججوؿ يتع تػضيح ندبة أوزاف أجداء الجدع مشدػبة لػزف 
 عمى البالغيغ ذو الشسط البجني العادؼ الجدع كمو وىحه الشدب تشصبق 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 7 الخاس 1
 43 الجحع 2
 3.6 العزج االيسغ 3
 2.2 الداعج االيسغ 4
 0.7 الكف االيسغ 5
 3.6 العزج االيدخ 6
 2.2 الداعج االيدخ 7
 0.7 الكف االيدخ 8
 11.4 الفخح االيسغ 9
 5.3 الداؽ االيسغ 10
 1.8 القجـ االيسغ 11
 11.4 دخالفخح االي 12
 5.3 الداؽ االيدخ 13
 1.8 القجـ االيدخ 14
 %100 مجسػع الكتمة 
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 مخاكد ثقل اجداء الجدؼ السختمفة 
شخيقة تحجيج مكاف مخکد ثقل الجدع بالشدبة الجداء الجدع السختمفة, وتقع نقصة مخاكد 

 الشقل عمى األجداء الػحذية لكل محػر شػلي لكل جدء
ج ذلظ تحجيج مخاكد الثقل عمى ىحه السحاور حدب ندبة محجدة , فعمی ثع يسكغ بع

 سبيل السثاؿ تحجد نقصة مخكد ثقل الجحع بالصخيقة األتية:
ترل بيغ الكتفيغ , أؼ نحجد السحػر السار بالكتفيغ ثع نحجد محػر الحػض , ثع 

ية نػصل بيغ مشترف كل مشيسا ؼيكػف ذلظ ىػ محػر الجحع وىػ الخط الحؼ تقع عم
نقصة مخ کد نقل الجحع , أما بالشدبة لمخأس فأف مخکد ثقمو يقع أعمى صيػاف األذف , 
إذا كانت الرػرة جانبية , أو أعمى األنف وبيغ العيشيغ , إذا كانت الرػرة مػاجيو , 
والشدب التي يقـػ عمييا تحجيج مكاف نقصة مخكد ثقل كل جدء عمى السحاور التي سبق 

 تحجيجىا ىي كسا يمي:
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الخظؾات الخئيدة في استخخاج مخكد ثقل كتمة الجدؼ لمخياضي في حالة الحخكة 

   : مشفخدة
المات عمى الشقاط ع نحجد االحجاثيات الستعامجة االفؿية والعسػدية ويتع وضع-1

 الستػسصة لمجدع وبياف السحػر الصػلي والعسػدؼ لمجدع .
( جدء . 14الػػػ) ؾياس شػؿ كل جدء مغ اجداء الجدع-2  
معخفة الكتمة الحؿيؿية لكل جدء مغ اجداء الجدع .-3  
نحرل عمى ؾيع البعج االفقي مزخوب بالكتمة الحؿيؿية لمجدء وؾيسة البعج العسػدؼ -4

 مزخوب بالكتمة الحؿيؿية لكل جدء .
نحرل عمى مجسػع الؿيع االفؿية .-5  
نحرل عمى مجسػع الؿيع العسػدية -6  
جسػع الؿيع االفؿية والؿيع العسػدية عمى كتمة الخياضي لمحرػؿ عمى يتع تقديع م-7

 الؿيسة االفؿية والعسػدية .
نقصة التالقي بيغ  ؾيع الشقصة االفؿية والعسػدية ىي التي تسثل مخكد ثقل كتمة -8

    الجدع .    
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البعد العمودي 
مزوب باللتلة 
 احلقيقية للجشء

 

البعد 
 العمودي

 البعد االفقي
مضزوب باللتلة 

  احلقيقية للجشء

البعد 
 االفقي

اللتلة 
احلقيقية 
للجشء 

/011  

كتلة 
 الزياضي

71 

الوسى 
الهضيب 
 لالجشاء

 اجشاء اجلضم

      
 

 الزاظ 7 71
 اجلذع 43 71     
 العضد االميو 3.6 71     
 الضاعد االميو 2.2 71     
 اللف االميو 1.7 71     
يضزالعضد اال 3.6 71       

 الضاعد االيضز 2.2 71     
 اللف االيضز 1.7 71     
 الفخذ االميو 00.4 71     
 الضاق االميو 5.3 71     
 القدم االميو 0.8 71     
 الفخذ االيضز 00.4 71     
 الضاق االيضز 5.3 71     
 القدم االيضز 0.8 71     

     71 011%  جمموع اللتلة 
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جج مخكد الثقل لمعجاء مدتخجمًا شخيقة ؼيذخ عمسا اف كتمة سؤاؿ: او 
 كغع ؟70العجاء 
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 مالفخؽ بيؽ مخكد الكتمة كمخكد الثقل كىل ىسا مشظبقيؽ اـ ال ؟فائجة : 

كل  لجدع يسثل مخكد الكتل )األجداء( السكػنة ليحا الجدع. الكتمةمخكد :  الكتمةمخكد 
في  مشتطع يقجر بقسية كتمتو. أؼ أنو الشقصة التي تتػزع الكتمة حػليا بذكل جدء 

ىػ الّشقصة الَّتي إذا ُشّبقت قّػة عمييا يتحخَّؾ الجدع كاماًل بإتجاه القّػة وال الفزاء, 
 .يجور

في حالة جدع مكػف مغ كتمة واحجة ومادة واحجة متجاندة, فإنشا ندتخجـ الكتمة 
, إنسا بذكل الجدع. فيػ فقط بالكتمة الحجسية الكتمةمخكد  ال يتعمقو ,   الحجسية

 خاصية مسيدة جػىخية داخمية تخز الجدع.
أؼ ُيسكشَظ استبجاؿ “ىػ محّرمة قػػ الجاذبّية عمى جسيع نقاط الجدع.  مخكد الثقل :

 .قػػ الجاذبّية السؤّثخة عمى كلِّ نقصٍة مغ الجدع, بقّػة وحيجة تؤّثخ في مخكد الجاذبّية
تػازف )تقجر( مغ اجداء الجدع السكػنة لو وكل جدء  ةكتمالخكد ثقل جدع يسثل مخكد م

ة, في حالة وجػد كتمبثقميا الحاتي. يدتخجـ تعبيخ مخكد الثقل, عػضا عغ مخكد ال
 حقل الجاذبية.

ضخامة األرض,  في حزػر الجاذبية. ونطخا العتبارال يدتخجـ تعبيخ مخكد الثقل إال 
مخكد الكتمة . باعتبار ىحه الفخضية, فإف الجاذبية مػزعا بانتطاـفإنشا نعتبخ حقل 

 ومخكد الثقل يكػنا مشصبقيغ.
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 فائجة

 مخكد الثقل خارج الجدؼ

تسخكد يالخياضية فيػ نقصة تخيمية  ة الحخكاتلسخكد ثقل الجدع اىسية بالغة في دراس
القمبات اليػائية  كسا فيخارج الجدع  آخخػ  احياناداخل الجدع و وزف الجدع وتقع فييا 

بػرؼ عشجما يكػف الجدع فػؽ العارضة مباشخة وتبجو اىسية سفػ القفدة  في الجسشاستظ و
ىحه الشقصة مغ خالؿ تحميل حخكات الجدع ككتمة واحجة )الجدع( او ككتل متشػعة 

ثابت( في اليػاء لمؿياس في مختمف  )اشخاؼ( ؼيزع الباحث ىحه الشقصة )كسرجر
اجداء الف ىحه الشقصة تتبع مشحشى ال تحيج عشو ميسا تغيخت مػاضع و  ,اوضاع الجدع

الجدع األخخػ حالسا يربح الجدع في اليػاء إال اذا سمصت قػة خارجية عمى ذلظ 
في السدار السشحشي لمجدع سػاء كاف اداة لمخمي  اً الجدع وىػ في اليػاء ؼيحجث تغييخ 

 .او الجدع البذخؼ 

الجدع تسكشا مغ تدجيل ارتفاعات اعمى في فعالية القفد  ومغ خالؿ معخفتشا بسخكد ثقل
العالي بصخيقة الفػسبػرؼ التي يكػف فييا مخكد الثقل اسفل الجدع )خارج الجدع( مسا 
يدسح لمخياضي مغ عبػر العارضة مغ خالؿ تقػس الطيخ ومخور نقصة مخكد الثقل 

يكػف فييا مخكد الثقل  اسفل العارضة ,عمى عكذ الصخؽ القجيسة في القفد العالي التي
داخل الجدع عشج عبػر العارضة مسا يؤدؼ الى تدجيل ارتفاعات مشخفزة او سقػط 

 العارضة . 

 

 

 



 اًُك الرَاضٍ                                            هؤَذ دمحم أهُيهذخل الً الباَىهُك
 

200 
 

 الصخيقة الفػسبػرؼ  -1

 

 

 

 

 

 

 

 الصخيقة السقرية  -2 
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 الصخيقة الدخجية -2
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 االتداف
يكػف  , حيث أو الحخكة يعشى قجرة الفخد فى التحكع بػضع معيغ لمجدع أثشاء الثبات

الجدع متدنًا إذا كانت محرمة القػػ السؤثخة عميو تداوؼ صفخًا. وىحا يشصبق عمى 
األجداـ الداكشة واألجداـ التي تديخ بدخعة ثابتة , فسثال اف االرض تجحب الجدع 

فتقـػ العزالت بتدميط القػة نفديا نحػ االعمى  (2كغع.ـ/ثا9.81نحػ االسفل بسقجار )
 رمة القػػ الستعاكدة ىي صفخ فيبقى الجدع متدنًا .فأف مح

كحلظ يكػف الجدع في حالة حخكة لكشو متدف ايزا حيث السقرػد بحخكة الجدع ىشا اف 
تكػف بدخعة مدتؿيسة وسخعة ثابتة وىحا يسكغ حجوثو فقط عشجما يكػف مجسػع القػػ 

ؼيو ليتحخؾ حخكة دائخية  السؤثخة ؼيو ليتحخؾ حخكة انتقالية وكحلظ عدـو القػػ التي تؤثخ
يداوؼ صفخًا , اف مثل ىحا االتداف اثشاء الحخكة قميل الحجوث اف لع يكغ نادرًا في 

 فعاليتشا الخياضية بل يسكغ تحقيق ذلظ في بعس الخياضات الجػية .
  ومسا سبق يسكششا اف نقػؿ اف التػازف نػعاف:

القػػ السؤثخة عميو تداوؼ  حالة الجدع عشجما تكػف محرمةاالتداف االستاتيكي : -1
  . صفخ , وكحلظ محرمة العدـو تداوؼ صفخ , ويكػف الجدع ساكشا تساما

ذا كاف فى حالة إتداف ثابت )إستاتيكى( فإف السػقف يعتبخ بديط حيث اف الجدع ا
ندبيًا مغ ناحية التحميل بالسقارنة إلى شخز ما جدسو فى حالة حخكة مغ السحتسل 

فى الحخكة قج تتغيخ بإستسخار والبج أف نجرؾ أف كل األوضاع  أف تكػف ىشاؾ تغيخات
الثابتة نتيجة الحخكة والقػة الجافعة لمجدع أو أجدائة السختمفة والتى قج تؤدػ إلى الػضع 
السصمػب ) مثل الجفع لمػقػؼ عمى اليجيغ ( , وعشجما يكػف الجدع فى وضع ثبات , 

أجداء جدسو السختمفو أو نتيجة تأثيخ فإف إضصخاب أو إختالؼ التػازف يتع بػاسصة 
والبج أف نزع فى اإلعتبار الذخط األساسى والزخورػ لإلحتفاظ و ػػ الخارجية عميقال

 بػضع التػازف وىػ اف محرمة قػػ العـد الخارجية عمى الجدع البج أف تداوػ صفخاً 
. 
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السؤثخة عميو تداوؼ  حالة الجدع عشجما تكػف محرمة القػػ االتداف الجيشاميكي : -2

 .صفخا,ويتحخؾ بدخعة مشتطسة
 .مة القػػ السؤثخة عميو تداوؼ صفخاالتداف االنتقالي :حالة الجدع عشجما تكػف محر

  .: حالة الجدع عشجما تكػف محرمة العدـو السؤثخة عميو تداوؼ صفخااالتداف الجوراني
سحافطة عمى وضع الجدع عشج القجرة عمى اإلحتفاظ بالتػازف اثشاء الحخكة  أو  ال وىػ 

 أداء الحخكات  .
إال  ةمى الخغع مغ تأثخ اإلنداف بالقػانيغ السيكانيكية التى تحكع حخكة األجداـ الرمبع

أنشا كبذخ لشا مثل تمظ األشياء فى شكميا وشبيعتيا , ولكششا نسمظ القجرة عمى تحخيظ 
ادة تػزيع كتمة الجدع أجداء الجدع برفة إستقاللية وبسػجب ذلظ فإنة بإمكانشا إع

وتغييخ مػضع مخكد ثقل الجدع عالوة عمى ذلظ القجرة عمى تغيخ مػضع مخكد ثقل 
الجدع بالشدبة لقاعجة اإلرتكاز مغ لحطة ألخخػ لمتغمب عمى فقجاف اإلتداف , ولحدغ 
الحع أف الحخكة السفاجئة يشتج عشيا ردود أفعاؿ إنعكاسية تعسل عمى مشع إختالؿ 

 . التػازف 
ىحا الشػع مغ االتداف قميل الحجوث في مجاؿ الحخكات الخياضية النو يذتخط اف اف 

يكػف الجدع يتحخؾ حخكة مشتطسة ومجسػع القػػ او العدوـ السؤثخة عميو تداوؼ 
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ـ الى مخحمة الدخعة 100صفخ, كسا في الخياضة القفد الحخ او عشجما يرل عجاء 
 القرػػ ويدتسخ بيحه الدخعة الى نياية الدباؽ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العؾامل السؤثخة في االتداف
 كتمة الجدع ) شخدؼ ( .-1
 )عكدي ( . إرتفاع مخكد الثقل -2
 مداحة قاعجة  شػاًل وعخضًا ) شخدؼ( .-3
 زاوية الدقػط ) شخدؼ (-4
 معامل االحتكاؾ بالشدبة لالجداـ الستحخكة ) شخدؼ ( .-5
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 زاكية الدقؾط
خط العسػدؼ الػىسي الشازؿ مغ االعمى الى االسفل مارا وىي الداوية السحرػرة بيغ ال

بسخكد ثقل الجدع وبيغ الخط الػاصل مغ مخكد ثقل الجدع وحافة قاعجة االستشاد , 
وكمسا زادت ؾيسة ىحه الداوية كمسا زاد اتداف الجدع , وتتأثخ ىحه الداوية بارتفاع مخكد 

رتفع مخكد ثقل الجدع كمسا قمت ثقل الجدع او ابتعاده عغ حافة القاعجة , اذ كمسا ا
 زاوية الدقػط وكمسا اقتخب مخكد ثقل الجدع مغ الحافة كمسا قمت زاوية الدقػط .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فائجة
يقـػ بعس الالعبيغ في فعاليات مختمفة مثل الجػدو والسرارعة بفتح الخجميغ وثشي 

وبالتالي ازدياد ؾيسة  الخكبتيغ مغ اجل زيادة قاعجة االستشاد وانخفاض مخكد ثقل الجدع
 زاوية الدقػط مسا يديج مغ اتداف الخياضي .
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 انؾاع االتداف 
يحجث عشج وجػد زاوية سقػط كبيخة وعشجما يكبخ عـد الجوراف عشج  االتداف السدتقخ:-1

 محاولة اسقاط الجدع .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
يقل عـد يحجث عشج وجػد زاوية سقػط صغيخة ججا وعشجما  االتداف غيخ السدتقخ: -2

الجوراف بانخفاض مخكد ثقل الجدع ويتصمب ذلظ باف يتع الجفع مغ اسفل مخكد ثقل 
 الجدع كسا يحجث في الجػدو عشج دفع رجل الخرع بالقجـ .
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ويحجث في دحخجة الكخة او الرشجوؽ عشجما يؤثخ  االتداف السدتسخ اك الستعادؿ :-3
 خكد ثقل الجدع .الجفع في مخكد االداة فال يتغيخ مػضع م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 انصالقا مغ ماـية االتداف نجج أف الذخز اثشاء الػقػؼ االعتيادؼ في حالة اتدافو 

لسيداف متدف وراقز الباليو عشج وقػفو عمى لحخكة اكحلظ العب الجسشاستظ عشج ادائو 
اشخاؼ اصابع رجل واحجة متدف ايزا , أؼ أف الجسيع في حالة اتداف ولكغ لػ قارنا 
درجة اتداف الحاالت الثالث بتأثيخ قػة خارجية لػججنا أف مقاومة كل حالة تختمف عغ 
الحاالت االخخػ , فالذخز الػاقف اعتياديا تكػف مقاومتو اكبخ لمقػة الخارجية ؾياسا 
بخاقز الباليو بالقػة نفديا قج التؤثخ في اتداف الذخز الػاقف ولكشيا تفقج راقز الباليو 

العالقة بيغ االتداف ودرجة اف سقػشو عمى األرض,ندتشتج مسا تقجـ  تػازنو وبالتالي
 .السقاومة عشج تأثيخ قػة خارجية يصمق عمييا عادة درجة الثبات
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 كيسكؽ قياس درجة ثبات االجداـ بالسقاييذ التالية:
باستخجاـ ؾيسة زاوية الدقػط, حيث كمسا زادت ؾيسة زاوية  السقياس اليشجسي:-1

 ثبات الجدع . الدقػط زاد
مغ خالؿ مقارنة عـد الػزف الجدع مع عـد القػة السصمػبة السقياس الجيشسايكي: -2

الخالؿ التػازف, حيث اف القػة الجانبية تدتصيع اف تدقط جدسا ما بصخيقة ايدخ كمسا 
صغخ مدصح ارتكازه وعمى ذلظ يكػف مغ االيدخ اسقاط اؼ فخد بجفعو اذا ما كاف ىحا 

 ع الخجميغ عسا اذا كاف فاتحا لداؾيو ومثشي ركبتيو.الفخد واقفا بز
باستخجاـ قانػف الذغل مغ خالؿ ؾياس التغيخ الحاصل عمى مقياس الظاقة: -3

مدافة مخكد ثقل الجدع االداة مغ وضع الخخ عشج محاولة تغيخ اتدانو والقػة السصمػبة 
 لحلظ , حيث يدداد الذغل كمسا زادت ؾيسة زاوية الدقػط .
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 او الروافع العتالت

 تعخيف العتالت او الخوافع 
ىي اجداـ تعتسج عمى محػر في تػازنيا او مقاومتيا أو سخعة أدائيا وترشف إلى 

 الحخكات الجائخية الف ليا انراؼ اقصار وىي مغ مرصمحات عمع الدكػف.
 نقاط العتالت 

االرتكاز والثانية نقصة القػة و لمعتمة ثالثة نقاط االولى نقصة السحػر او السختكد او 
الثالثة نقصة السقاومة , البعج بيغ السخكد والقػة يدسى ذراع القػة و البعج بيغ السخكد 

 والسقاومة يدسى ذراع السقاومة

 الت عتترشيف ال

في الجدع البذخؼ تحكسو عجة اعتبارات غيخ تمظ االعتبارات  العتمةتحجيج نػع اف 
 ت لحلظ يسكغ ترشيف العتالت حدب مايمي :عتالالتقميجية في ترشيف ال

 اكال :حدب مؾقع محؾر الجكراف
في السشترف وكل مغ القػة والسقاومة عمى شخفي الجدع( الشػع  رتكازالشػع األوؿ )اال

 و القػة عمى شخفي الجدع( رتكازالسقاومة في السشترف وكل مغ اال)الثاني 
 والسقاومة عمى شخفي الجدع( كازرتالشػع الثالث )القػة في السشترف وكل مغ اال
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وبيغ  التي تقع نقصة ارتكازىا بيغ القػة السؤثخة عتالتوىي ال الشؾع األكؿ : العتالت
السقاومة . ومغ األمثمة عمى ىحا الشػع : السقز والعتمة واألرجػحة والخوافع ىي : 

 ػة ومقاومة.ساؽ متيشة تتحخؾ حػؿ نقصة ثابتة تدسى نقصة ارتكاز وتؤثخ عمييا ق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السيدة السيكانيكية ليحا الرشف ىي الحرػؿ عمى حالة االتداف ؼيسا إذا وقعت نقصة 
مة أويقرخ عمى و االرتكاز بيغ نقصتي تأثيخ السقاومة والقػة, وقج يصػؿ ذراع السقا

يا محػر االرتكاز فإذا ما شاؿ ذراع القػة فاف السيدة السيكانيكية التي يسكغ الحرػؿ عمي
ىي االقتراد بالجيج, أما إذا شاؿ ذراع السقاومة فشحرل عمى الدخعة الحخكية وسخعة 
تغيخ االتجاه والسجػ الحخكي, ونجج أف عسل العزمة ذات الثالث رؤوس العزجية 
والعطاـ التي تعسل عمييا ىي خيخ مثاؿ عمى ذلظ في جدع اإلنداف كسا ىػ مػضح 

 . في الذكل أدناه
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التي تقع نقصة مقاومتيا بيغ نقصة االرتكاز والقػة  لعتالتوىي ا شؾع الثاني :ال العتالت
 .السؤثخة. مثل كدارة الجػز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وىشا يكػف ذراع القػة األشػؿ والسيدة السيكانيكية يجب أف يكػف تػليج القػة الالزمة 
غ رافعة لمتغمب عمى مقاومة كبيخ. ومثاؿ ذلظ الػقػؼ عمى السذصيغ والجفع بالسذصي
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مغ الشػع الثاني في جدع اإلنداف التي تقع فييا نقصة السقاومة بيغ نقصة تأثيخ القػة 
بالسذط واالرتكاز ويسكغ تػضيحيا أثشاء عسل العزمة التػأمية مغ خالؿ عسمية الجفع 

 .. كسا في الذكل أعالهلألعمى 

 و االرتكاز قصةن التي تقع قػتيا السؤثخة بيغ عتالتوىي ال الشؾع الثالث: العتالت
 ومغ األمثمة عمى ىحا الشػع : الجباسة والسكشدة اليجوية . السقاومة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

األشػؿ فاف السيدة السيكانيكا تكػف لتػليج الدخعة عمى  وىشا يكػف ذراع السقاومة ىػ
مثل عسل العزمة ذات الخأسيغ العزجية أثشاء انؿباضيا عشج حسل ثقل  ,حداب القػة 
و إلى أعمى, ففي ىحه الحالة نقصة إدغاـ العزمة بالحجبة الكعبخؼ لعطع في اليج ورفع

  الكعبخة, تسثل نقصة تأثيخ القػة حيث تقع ىحه الشقصة بيغ نقصة االرتكاز
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 : )السخفق( والسقاومة كسا ىػ مػضحة في الذكل التالي

 

 

 

 

 

لخأسيغ اعمى اف غالبية العتالت في جدع االنداف ىي مغ الشػع الثالث , كعزمة ذات ا
الحراع , الخباط الخضفي في الخكبة , العزمة الػسصية في الكتف, حيث يعسل ىحا 

 الشػع مغ العتالت عمى تعديد الدخعة الداوية والسجػ الحخكي الجداء الجدع 
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 ثانيا : حدب الفائجة السيكانيكية

والسيدة  السقاومة  مغ ذراع يكػف ذراع القػة اشػؿالشػع االوؿ ) عتمة القػة ( حيث 
 لمتغمب عمى مقاومة كبيخ اقلتػليج القػة  تكسغ فيالسيكانيكية 

مغ  شػؿا يكػف ذراع السقاومة ىػالشػع الثاني )عتمة الدخعة والسجػ الحخكي( حيث 
 .فاف السيدة السيكانيكا تكػف لتػليج الدخعة عمى حداب القػة ذراع القػة

, ابعاد ( مقاومة يسكغ اف يعبخ عشو كسيا مغ  اف التأثي السيكانيكي الؼ عتمة )دفع
 .ناحية فائجتيا السيكانيكية والتي ىي ندبة ذراع القػة عمى ندبة ذراع السقاومة 

 

عشجما يكػف ذراع القػة اشػؿ مغ ذراع السقاومة فاف ندبة االستفادة السيكانيكية 
سمة السصمػبة ومقجار القػة السدتع ( واحج )ستشخفس الى الخقع الحؼ يكػف اكبخمغ

 لتحخيظ مقاومة معيشة سيكػف اقل مغ مقجار السقاومة.
مغ القػة , تسثل استفادة واضحة عشجما يتػجب  بقجار قميلإف القجرة عمى دفع مقاومة 

يتع فييا فاف عخبة اليج تذكل عتمة مغ الرشف الثاني  ,أف يشقل أو يحخؾ حسل ثقيل 
 . إزالة صسػلة مغ عجالت سيارة عشجكحلظ  ثقيل شقل حسلل استخجاـ قػة قميمة
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, فاف القػة التي تكػف اكبخ 1وبالعكذ , فعشجما تكػف ندبة الفائجة السيكانيكية اقل مغ 
مغ السقاومة يجب أف تدتعسل لتػليج حخكة العتمة وعمى الخغع مغ أف ىحا الشطاـ يكػف 

ة لمعتمة في مشصقة فاف الحخكة الرغيخ  ,اقل فعالية في الذعػر بالحاجة القػػ اكبخ 
 .  السقاومة خالؿ معجؿ اكبخ مغ الحخكة حخكة تعسل عمىاستعساؿ القػة 

 

 فؾائج العتالت 

تغييخ االتجاه : عشجما يتحخؾ شخؼ مغ الخافعة مغ الشػع االوؿ يخافقو حخكة مساثمة -1
 مغ الصخؼ اآلخخ 

 

 

 

 

 

 كدب الدخعة-2

خافقو حخكة مساثمة في الصخؼ األخخ عشجما يتحخؾ شخؼ مغ الخافعة مغ الشػع األوؿ ي
د فاف لشيايات الخافعة الدخعة وفي الدمغ نفدو وبذخط تداوؼ ابتعاد الصخفيغ عغ السخك

ديا , أما اذا اختمف ابتعاد شخؼ عغ السخكد فاف مجػ أو قػس الصخؼ البعيج مغ نف
السحػر أو السخكد سيكػف اكبخ وبحلظ سشحرل عمى الفائجة األولى وىي الحرػؿ 

جؼ األكبخ سيستمظ اذا حجث ذلظ في زمغ معيغ فاف السعمى مجػ أوسع لمحخكة و 
 األوؿ . سخعة اكبخ , ويالحع عجـ تغيخ ؾيسة الداوية وتعج ىحه ميدة الخافعة مغ الشػع
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 كدب القؾة-3

الفائجة الثانية مغ الخوافع ىػكدب القػة أؼ التغمب عمى مقاومة معيشة بقػة اقل مغ 
قاومة ) االقتراد في القػة (, لقج ناقذشا سابقا أف االتداف يتع بتداوؼ ابتعاد مقجار الس

نيايات األشخاؼ عغ السخكد مع تداوؼ كتمتيا ) ذراع القػة يداوؼ ذراع السقاومة 
ومقجار القػة يداوؼ مقجار السقاومة ( أما اذا اختمف ذلظ فاف الخافعة ال تتدف أؼ أف 

يختمف عغ الجيج السػجػد عمى الصخؼ األخخ , فاذا الجيج السػجػد عمى شخؼ معيغ 
كاف ذراع القػة اكبخ مغ ذراع السقاومة فاف الجيج السػجػد عمى شخؼ القػة اقل مغ 

ذراعيا = السقاومة  X الجيج السػجػد عمى شخؼ السقاومة وفقا لقانػف الخوافع ) القدػة
اكبخ مغ ذراع السقاومة واف  ذراعيا ( وىحا ىػ السكدب الثاني , وبسا أف ذراع القدػة× 

السصمػب ىػ تحخيظ السقاومة فاف السجػ الكبيخ السػجػد عمى شخؼ القػة اكبخ مغ 
السجػ السػجػد عمى شخؼ السقاومة مسا يعشي التحخؾ بسجػ كبيخ لمحرػؿ عمى مجػ 

 .قميل أؼ أف كدب القػة يػلج خدارة في الدخعة والعكذ صحيح
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( سدع وشػؿ ذراع ۲۹لسثاؿ أف شػؿ ذراع السقاومة يداوؼ )فمػ عمسشا عمى سبيل ا
( كغع وأردنا 5( سدع وؾيسة الثقل أو السقاومة السثبتة في اليج ىي )۲۹القػة يداوؼ )

معخفة مقجار القػة التي يسكغ أف تعصييا العزمة ذات الخأسيغ العزجية مغ أجل 
اـ السعادلة أدناه مغ أجل العسل عمى مػازنة حسل الثقل في اليج, فإنشا نقـػ باستخج

 : معخفة القػة التي نحتاجيا كاآلتي
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 حدب اتجاه القؾة  : ثالثا

)االنؿباض  : عشجما تعسل العزالت كقػة محخكة لخفع الثقلالشػع االوؿ )القػة السحخكة(
, فيي في ىحه الحالة تعسل کخافعة مغ الشػع الثالث تقع فييا القػة بيغ السخكدؼ(
 ومحػر الجوراف ويكػف ذراع القػة ىشا أقل بكثيخ مغ ذراع السقاومة.السقاومة 

: عشجما تعسل العزالت كقػة مقاومة لحخكة الثقل عشج الشػع الثاني )القػة كسقاومة(
فإف القػة السحخكة في ىحه الحالة تكػف وزف )االنؿباض الالمخكدؼ (  خفس الثقل

مغ الشػع الثاني الحؼ يصػؿ ؼيو  عتمةلالداعج مزافا إليو وزف الثقل وبالتالي تربح ا
 ذراع القػة عغ ذراع السقاومة. 
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 التجريب بحراع السقاكمة :
في التجريب فاف السقاومة تعج بسثابة الذجة ضسغ مكػنات الحسل , فمػ افتخضشا أف 

ذجة نيػتغ فيل مغ السسكغ االحتفاظ بالسقجار الخقسي لم ۰۹۹التجريب يتع بذجة مقجارىا 
مع تغييخ الذجة نفديا ؟ الجػاب نعع ففي السثاؿ أدناه يتع تغييخ مػقع أو نقصة القػة أو 

ذراعيا = السقاومة  ×تقريخ ذراع القػة مسا يؤدؼ إلى تغييخ الذجة ووفقا لقانػف ) القػة 
مغ الشػع الثالث أؼ أف ذراع القػة أصغخ مغ ذراع ىي ذراعيا ( واف العتمة السصمػبة × 

نيػتغ يتصمب قػة أكبخ ولشحدب  500مة مسا يعشي أف التغمب عمى وزف مقجاره السقاو 
 ذلظ. 
  2 × 500=  1 ×القػة 

إشالة ذراع القػة أو  نيػتغ الذجة الحؿيؿية وفقا لحراع السقاومة بحلظ يسكغ ۲۹۹۹القػة = 
 تقريخه مسا يغيخ مغ شجة التجريب .
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 مثاؿ

ثبات عزمة ذات الخأسيغ العزجية عشج مقاومتيا لقػة حددب مقجار القػة السصمػبة لا
متخ عغ مفرل السخفق أذا  0.35نيػتغ )اىسل كتمة الحراع( تبتعج بسقجار  ۱۹مقجارىا 

متخ عغ مفرل السخفق وبداوية قائسة مع  0.03عمست أف مجغع العزمة تبتعج بسقجار 
 . عطع الداعج
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 فائجة

درجة بيغ  90تكػف في اقری شج عشجما تكػف الداوية جية ذات الخأسيغ العزالعزمة 
 نقصة انجغاميا والعطع وذلظ لثالثة اسباب ميسة: 

مسا يعشي اف اية ؾيسة تزخب في جيبيا تبقى  ۲درجة ىػ  90اف جيب الداوية  -۲
 درجة اذ تقل ؾيسيا  ۰۹مثمساىي بعكذ الدوايا اقل او اكبخ مغ 

 ۰۹جة تكػف عسػدية في حيغ اف اية زاوية أقل مغ در  ۰۹أف السخكبة في الداوية  -2
 .درجة او اكبخ تتحمل الى مخكبتيغ مسا تزعف السخكبة العسػدية السصمػبة لالتداف

 درجة اما اذا رفعشا 90اف ذراع القػة تكػف في اقرى امتجاد ليا اذا كانت الداوية  -٣ 
 .يغ القػة والسخكدالحراع او خفزشاىا تغيخت ؾيسة االمتجاد العسػدؼ لمسدافة ب

 

 

 

 

 

 

 

مثاؿ احدب العـد الستػلج عمى مفرل السخفق اذا عمست أف الذج السػجػد عمى 
نيػتغ و بداوية مائمة مع عطع الداعج  ۳۱۹العزمة ذات الخأسيغ العزجية تقجر 

 متخ عغ مفرل السخفق 04.  0درجة واف نقصة القػة تبتعج بسقجار  ۰8بسقجار 
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 جيب الداوية× ة = القػة العزمية القػة العسػدي

 ذراعيا× العـد = القػة العسػدية  

 عشجما تكػف الداوية قائسة فأف القػة العزمية تداوؼ القػة العسػدية

  درجة ۰۹جيب  × ۳۱۹القػة العسػدية =  

 370 × 1    =370    

اكبخ فاف أما عشجما تكػف الداوية بيغ العطع )جدع الخافعة( و القػة العزمية اقل او 
 درجة ۰8جيب ×  ۳۱۹القػة العسػدية اقل مغ القػة العزمية القػة العسػدية = 

370 × 0.79  =292.3 

 0.04×  ۲۰۲.۳العـد =  

 . نيػتغ لكل متخ العـد الستػلج عمى مفرل السخفق 11.692العـد =  
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 السقحكفات في السجاؿ الخياضيالفرل التاسع : 
االرض تكػف خاضعة الى قانػف الجاذبية بحيث  اف حخكة أؼ جدع او اداة عمى سصح

اف أؼ جدع يحاوؿ مغادرة االرض فاف االرض تجحبو الييا بقػة معيشة يصمق عمييا 
 الجاذبية االرضية.

أؼ أداة أو جدع يكدخ اترالو مع شيء أخخ وبداوية معيشة يدسى مقحوؼ  السقحكؼ :
ا الخياضي في بعس الفعاليات فاالجداـ السقحوفة سػاء كانت االدوات التي يدتعسمي, 

 , اوجدع الخياضي نفدو . تعج اجداما مقحوفة .

و عمى أية حاؿ, فميدت كل السػاد التي تصيخ في اليػاء ىي أجداـ مخمية. فالسخمي 
 جداـو لحلظ فاال ,ىػ جدع في سقػط حخ خاضع لقػػ الجاذبية و مقاومة اليػاء فقط 

و ذلظ األنيا تتأثخ بالقػػ  )مقحوؼ(أجداـ مخميةصائخة و الرػاريخ اليسكغ اعتبارىا الك
 الستػلجة مغ محخكاتيا .

 180فكل جدع يتخؾ االرض بفعل داخمي او خارجي يعج مقحوفا , اما باتجاه االفقي 
فسثال العب الػثب الصػيل يكدخ اترالو درجة او مائل.  90درجة او باتجاه عسػدؼ 

ة معيشة وىشا نصمق عمى الالعب مرصمح مع لػحة االرتقاء في مخحمة االرتقاء بداوي
كدخ ت كخةمقحوؼ , كحلظ عشج السشاولة في كخة الدمة او االعجاد في الكخة الصائخة فاف ال

مع يج الالعب فتدسى الكخة مقحوؼ , واليختمف السػضػع كثيخا عشجما يصمق  ااترالي
ألعمى بداوية الحكع في بجاية الذػط كخة الدمة الى االعمى فاف الكخة ستشصمق إلى ا

قائسة )الصيخاف الحخ( وبدخعة معيشة تتباشأ وتتػقف ثع تبجأ بالخجػع بتدارع إلى نقصة 
انصالقيا او نقصة اعمى مغ نقصة انصالقيا )الدقػط الحخ( وكحلظ يحجث عشج العب 
التخامبػليغ والالعب الحؼ يؤدؼ ميارة الزخب الداحق بالكخة الصائخة والفخد الخاضع 

 شت )الػثب العسػدؼ( , اف ىحا العسل بذكل بديط سيقع تحت تأثيخالختبار سارج
 ( .2سع/ثا980او  2قجـ/ثا32او  2ـ/ثا9.81الجاذبية االرضية البالغ) 
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حيث اف جدع الداقط يتحخؾ بفعل تاثيخ الجاذبية االرضية باتجاه مخكد الكخة االرضية 
ى اخخ, اف مقجار الجاذبية , ويختمف مقجار الجحب االرضي عمى الجدع مغ مػقع ال

, وفي خط االستػاء  2ـ/ثا 9.83اما في القصب ىػ  2ـ/ثا9.81االرضية ىػ 
, وكحلظ يتعمق مقجار ىحا التعجيل بارتفاع السكاف عغ مدتػػ سصح  2ـ/ثا9.77
 البحخ.

قانػف الجحب , الحؼ يشز عمى اف األداة أو الجدع يدقط في الفخاغ بتعجيل وحدب  
( لكل ثانية, ومثمسا أسمفشا سابقا فاف كخة الدمة عشج سقػشيا 2ـ/ثا9.81ثابت مقجاره )

  (الثانية 2)وفي  (ثا\ـ9.81مغ الدكػف فاف سخعتيا ستبمغ بعج ثانية واحجة )

( , فمػ استغخقت الكخة عشج سقػشيا زمشا قجره 19.62=9.81+9.81تربح سخعتيا )
 ثا( \ـ29.43مقجارىا ) بدخعةاألرض بانية( فانيا سترجـ ث 3)

 الجحب = الدخعة / الدمغ وفقا لمقانػف:

 الدمغ ×الدخعة = الجحب 

        =9.81 × 3 

 ـ/ثا 29.43=         
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 وخالؿ ماتقجـ يسكغ مالحطة مايمي:

 مدافة الرعػد = مدافة اليبػط  -

 زمغ الرعػد = زمغ اليبػط  -

ط , اما الدخعة الدخعة العسػدية تكػف متداوية في اؼ نقصة مغ صعػد واليبػ  -
 االفؿية فتكػف ثابتة النيا التتأثخ باجاذبية االرضية.

عشجما يشتقل او يشصمق جدع مغ األسفل باتجاه األعمى وبدخعة معيشة فانو يتحخؾ  -
بتعجيل مشتطع ولكغ بذكل تشاقري أؼ أف سخعتو تقل تجريجيا بفعل تعجيل الجاذبية 

عتو الشيائية في أعمى نقصة يرميا إلى إف تربح سخ  2سع/ثا980 األرضية البالغ 
الجدع عشجئح تربح ىحه الدخعة صفخا , وما أف يبجأ الجدع بالشدوؿ ثانية باتجاه 
األرض حيث تبجأ سخعتو باالزدياد تجريجيا , واف الدخعة تكػف متداوية فى اؼ نقصتيغ 

شاء نجج إف أقرى سخعة يبمغيا الجدع أثكحلظ ,  دمتداويتيغ سػاء في الشدوؿ والرعػ 
قبل مالمدتو لألرض , لػ أخحنا الدمغ السدتغخؽ الرتفاع الجدع وبمػغو  تكػف  الشدوؿ

أعمى نقصة نجج إف ذلظ الدمغ يداوؼ الدمغ نفدو الحؼ يدتغخقو مغ أعمى نقصة الى 
, وىحا في السدافات القخيبة مغ سصح االرض اما السدافات البعيجة فاالمخ االرض 

الحخ في اليػاء حيث اف الجدع الداقط تدداد سخعتو يختمف وذلظ حدب مبجأ الدقػط 
 حتى يرل الى سخعتو القرػػ . 2ـ/ثا9.81كل ثانية 

 
  الدقؾط الحخ:

فالجدع , ىػ عبارة عغ سقػط االجداـ عمى األرض بفعل الجاذبية األرضية
يدقط سقػشا حخًا مغ مػضعو  الحؼ ُيػقحؼ رأسيا ألعمى أو ألسفل , أو ذلظ الحؼ

تعتبخ جسيعيا خاضعة لمدقػط الحخ شالسا ال تخزع ىحه األجداـ  االبتجائي ,
 .2ـ/ثا 9.81(  gاالرضية ) أخخػ سػػ الجاذبية  لقػػ 
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 :( بؾجؾد اليؾاء)  اك الدخعة الجية الدخعة القرؾى لمدقؾط 

أخح مقاومة اليػاء في  ىي الدخعة القرػػ التي يرل إلييا الجدع أثشاء سقػشو. مع
حيث يكػف الجدع مقاومة اليػاء مع مخبع سخعة الجدع أثشاء سقػشو,  تدداد االعتبار

مقاومة اليػاء تداوؼ تربح حتى , 2ـ/ثا9.81في تدارع ,كل ثانية تدداد سخعة الجدع 
بمغ سخعتو داوؼ صفخ أؼ أف الجدع يالجدع  تعجيلربح يوزف الجدع, وعشجىا 

 عة القرػػ لدقػط الجدع, وتدسى الدخ الى اف ترل الى االرض ثابتة ىتبقالقرػػ و 
. تعتسج ؾيسة الدخعة القرػػ عمى وزف الجدع )كتمتو( ومعامل او الدخعة الحجية

مقاومة اليػاء الحؼ يعتسج عمى شكل انديابية الجدع, ومداحة مقصع الجدع السػاجو 
 ويسكغ حدابيا كسا يمي: لميػاء, وكثافة اليػاء أو السائع الحؼ يدقط بو الجدع.

 التعجيل االرضي ×الكتمة  ×2                    

      =الدخعة الحجية   

 معامل الدحب ×مداحة الدصح  ×الكثافة                     

ويطيخ ىحا واضحا في رياضة القفد بالسطالت , حيث عشجما يقفد الخياضي مغ 
 الصائخة وقبل اف يفتح مطمتو فأف سخعتو تبجأ باالزدياد الى اف ترل الى الدخعة

القرػػ ) وىي سخعة مسيتة اذا سقط بيا عمى االرض ( وحالسا يقـػ بفتح مطمتو 
)تدداد مداحة مقصعو العخضي السػاجو لميػاء( فتدداد مقاومة اليػاء الى ضعفي سخعة 
الجدع اؼ تكػف قػة مقاومة اليػاء في ىحه المحطة اكبخ مغ وزف الجدع فشالحع اف 

تبجأ سخعتو باالنخفاظ الى اف ترل الى الدخعة  السطمي يختفع الى االعمى بدبب ذلظ,
القرػػ اؼ يتداوػ وزف الجدع بالسطمة مع قػة مقاومة اليػاء , وىحه الدخعة بصيئة 

 الى اف يرل الى االرض بدالـ.
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وعميو فأف سخعة السقحوؼ وزمشو اثشاء الرعػد في السدافات البعيجة عغ سصح االرض 
سالح اشمق شخز رصاصة مغ وؿ , فمػ التداوػ سخعتو و زمشو اثشاء الشد 

في اليػاء باتجاه االعمى ماىي سخعة الخصاصة عشجما تعػد الى االرض  الكالششكػؼ
 ؟ اـ تختمف عشيا الدالحىل ىي نفذ سخعة انصالقيا مغ 

عشجما ترل الخصاصة ألقرى ارتفاع ثا , /ـ 600ىيأف سخعة انصالؽ الخصاصة 
حيشيا تبجأ في رحمة العػدة و تدقط  ,صفختدتصيع الػصػؿ إليو تكػف سخعتيا = 

فأف سخعتيا ستكػف في تدايج الى اف ترل الى  سقػشًا حخًا بعجمة الجاذبية األرضية
مخحمة يتداوػ وزنيا مع قػة مقاومة اليػاء)الدخعة القرػػ( وعشج ذلظ تكػف سخعتيا 

مع سخعة ثابتة وبتعجيل مشتطع الى اف ترل الى االرض ,اؼ التتداوػ سخعة اليبػط 
 االنصالؽ اؼ تكػف سخعتيا عشج وصػليا الى االرض اقل مغ سخعتيا عشج االنصالؽ .

 
 اليجاؼ مؽ دراسة السقحكفات سؾاء كانت جدؼ االنداف اـ ادكات: 

يشصمق السقحوؼ لمػصػؿ الى اعمى نقصة وىحا ما نذاىجه في فعالية القفد بالدانة -1
 والقفد بالعالي .

ؿ الى ابعج نقصة وىحا ما نذاىجه في فعالية الػثب الصػيل يشصمق السقحوؼ لمػصػ -2
 او ضخبة السخمى في كخة القجـ .

يشصمق السقحوؼ لغخض دقة الترػيب وىحا ما نذاىجه في مدابقة القػس والديع -3
 وكحلظ التيجيف في كخة القجـ.

يشصمق السقحوؼ لغخض الجقة وتكػف معدزة بالدخعة وىحا ما نالحطو في االرساؿ -4
 في مدابقة التشذ واالرساؿ الداحق في كخة الصائخة.

يشصمق السقحوؼ مغ اجل البقاء في اليػاء )اشػؿ الدمغ( كسا في حخكات -5
 االوكخوباتيكية عمى جياز التخابػليغ والقفد الى الساء.
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 Horizontal and Vertical componentsالسخكبات العسؾدية ك األفقية 
ميل الحخكة العامة في مرصمحات مخكباتيا السدتؿيسة و تساما مثمسا ىػ مالئع لتح

بذكل  قحوؼالداوية, فسغ السشصقي تحميل السخكبات األفؿية و العسػدية لحخكة الجدع ال
 مشفرل .

وىحا صحيح لدببيغ: األوؿ :إف السخكبة العسػدية تتأثخ بالجاذبية بيشسا ال قػة )بإىساؿ 
 .قػة اليػاء( تؤثخ عمى السخكبة األفؿية 

, و السخكبة العسػدية تختبط قحوؼثانيا :إف حخكة السخكبة األفؿية تختبط بسدافة الجدع ال
تكػف سخعة الجدع السخمي في  ,بأقرى ارتفاع مشجد عغ شخيق الجدع السقحوؼ 

نتفحز و بذكل مشعدؿ  اليػاء متغيخة بذكل ثابت نتيجة لمقػػ السؤثخة عميو, فعشجما
 ة و العسػدية لدخعة الجدع السخمي تتغيخاف بالتأكيجفإنشا سشجج السخكبتيغ األفؿي

إف مخكبتي حخكة الجدع السخمي العسػدية و األفؿية تعتسجاف إحجاىسا عمى األخخػ. 
 ـ1 الداقصة مغ ارتفاع البيدبػؿفكخة  التالي,فعمى سبيل السثاؿ السػضح في الذكل 

ـ. فكال 1 عمى ارتفاع بػاسصة مزخب افؿيافي نفذ المحطة التي تصمق فييا كخة ثانية 
بشفذ الػقت نتيجة لمسخكبتيغ العسػديتيغ لحخكتييسا  عمى االرضالكختيغ تيبصاف 

متذابيتاف و متصابقتاف. وعمى أية حاؿ, فشتيجة ألف خط القحؼ لو مخكبة عسػدية 
 لمحخكة, فإنو كحلظ يقصع بعس اإلزاحة االفؿية .
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  Influence of Gravity تأثيخ الجاذبية

إف العامل األكبخ الحؼ يؤثخ عمى السخكبة العسػدية وال يؤثخ عمى السخكبة األفؿية 
لحخكة الجدع السقحوؼ ىػ قػة الجاذبية والتي تديج تعجيل األجداـ باالتجاه العسػدؼ 
باتجاه سصح األرض , خالؼ ذلظ فاف عػامل تتفاوت مع سخعة الخيح فاف قػة 

 عسػدؼ, و قػة غيخ متغيخة تعسل عمى تػليج تعجيل الجاذبية تكػف مغ العػامل الثابتة
ثابت إلى االسفل . باستخجاـ مبجأ أو فكخة االتجاه لألعمى ىػ مػجب و االتجاه لألسفل 

(. يبقى 2اـ/ث9,81ىػ سالب, فإف تعجيل الجاذبية يعامل عمى اعتباره كسية سالبة )
قحوؼ. إف السخكبة التعجيل ثابتة برخؼ الشطخ عغ الحجع, الذكل أو وزف الس ىحه

العسػدية لدخعة السقحوؼ األولية تحجد اإلزاحة العسػدية القرػػ الستحققة بػاسصة 
 .الجدع السقحوؼ مغ ارتفاع القحؼ الشدبي السحجد

 

 

 

 

 

 

الدمة تأثيخ الجاذبية عمى شيخاف السقحوؼ في حالة كخة  وفي الذكل الدابق يتزح لشا
قاذؼ الكخة, حيث تتخؾ الكخة يج القاذؼ بدخعة السقحوفة لألعمى نحػ الفزاء بػاسصة 

عسػدية ثابتة وبيشسا تشتقل الكخة و تتحخؾ أعمى فأعمى, فإف مقجار سخعتيا سيشخفس 
 ذلظ ألنيا تجتاز التعجيل الدمبي )تعجيل الجاذبية باالتجاه الدفمي(.
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أو اليبػط, تكػف  في قسة أو ذروة الصيخاف و التي ىي حالة سكػف وثبات بيغ االرتفاع
ثابت عمى األجداـ القخيبة لدصح األرض  لتشتج قػة الجاذبية تعجي, الدخعة صفخا

 .2ـ/ث9,81تداوؼ ما يعادؿ 
و بيشسا تدقط الكخة إلى األسفل, تدداد سخعتيا باضصخاد مخة أخخػ بدبب تعجيل 

متدايج. الجاذبية و بسا أف اتجاه الحخكة لألسفل, فإف سخعة الكخة تربح سالبة بذكل 
في حالة مدظ الكخة بشفذ االرتفاع الحؼ قحفت مشو, فإف سخعة الكخة ستكػف تساما مثل 

 سخعتيا األولية, بالخغع مغ اتجاىيا السعاكذ. 
 حزكة المقذوفاتؤثزعلى تالتي العىامل 

 

  السقحوفاتسخعة  -1
 السقحوفاتزاوية  -2
 ارتفاع مخكد ثقل السقحوؼ -3
 لسقاومة اليػاء -4
 كل اليشجسي لمسقحوؼالذ -5
 شكل حخكة السقحوؼ -6
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 Projection Speedسخعة السقحكفات -1

في  وىي أحج أىع الستغيخات األساسية في تحجيج السدافة األفؿية أو العسػدية لإلنجاز
 حالة ثبات زاوية االنصالؽ ومقاومة اليػاء والعػامل االخخػ.

 
 
 
 
 
 
 
 
فاف الدخعة االبتجائية لمحطة انصالؽ األداة كسية متجية ,  Velocityوبسا أف الدخعة  

, وبالتالي يسكغ تحميل ىحه الدخعة إلى السقحوؼ أو مخكد الثقل يحجد مقجار واتجاه
 مخكبتيغ عسػدية وأفؿية, وتحجد االرتفاع الحؼ يرمو الجدع.

الدخعة العسػدية: تتأثخ بالجحب األرضي ومقاومة اليػاء, وأف أبدط مفاـيسو في 
خمي والػثب. تتغيخ ؾيع الدخعة العسػدية تجريجية فتقل ؾيستيا وتختمف إلى فعاليات ال

 هأف ترل صفخ في قسة االرتفاع الحؼ يرمو مخكد ثقل الجدع ليأخح بعجىا مدار 
 لميبػط فتدداد الدخعة العسػدية حتى ترل إلى أقراىا قبل مالمدة الجدع لألرض.

ية لمسقحوؼ قبل لحطة انصالقو وتعج الدخعة األفؿية : وىي متػسط ؾيسة الدخعة األفؿ
ألرض تبقى مغ ا انصالؽ السقحوؼذات أىسية عمى مدافة اإلنجاز, وعشج لحطة 

, )في حالة اىساؿ مقاومة اليػاء(الدخعة األفؿية ثابتة عمى شػؿ مدار شيخاف الػاثب
أؼ أف ؾيستيا ال تتغيخ في أؼ لحطة مغ لحطات الصيخاف, أف الدخعة األفؿية تكدب 

 شبقا لقانػف نيػتغ االوؿ. ع استسخارية الحخكةالجد
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مسا تقجـ نجج أف سخعة االنصالؽ ما ىي إال محرمة سخعتيغ أحجاىسا عسػدية 
واألخخػ أفؿية, حيث تبمغ سخعة االنصالؽ أقراىا لحطة انصالؽ الػاثب أو انصالؽ 

ت التسييجية االقتخاب في األداة مغ يج الخامي ) الشاتجة مغ متػسط الدخعة الحخكا
 الػثب الصػيل, والتعجيل التدايجؼ في الخمح(.

أف سخعة االنصالؽ تحجد ارتفاع مدار الصيخاف وشػلو, ففي الػثب العالي تدداد الدخعة 
العسػدية لالرتقاء وتؤثخ في ارتفاع شيخاف مخكد ثقل الػاثب فػؽ العارضة أما في 

يخىا السيع عمى مدافة اإلنجاز األفؿية, وتأثخ الػثب الصػيل فاف لدخعة االقتخاب تأث
الدخعة العسػدية في محاولة التغمب عمى مقػمات الجحب األرضي قجر السدتصاع , 

 . فكمسا ازدادت الدخعة ازدادت مدافة اإلنجازاما الدخعة االفؿية 
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  Projection Angleزاكية الخمي )االنظالؽ( -2
في حالة  التي تتحكع بذكل مدار السقحوؼ لسيسةمغ العػامل اإف زاوية االنصالؽ  

 ثبات سخعة السقحوؼ ومقاومة اليػاء والعػامل االخخػ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يتخح مجاؿ رمي السقحوؼ واحجا مغ ثالثة اتجاىات, باالعتساد عمى زاوية حيث 
الخمي. ففي حالة كػف زاوية الخمي عسػدية تساما, فإف مجاؿ الخمي سيكػف عسػديا 

إلى األعمى, و مغ ثع  ال كحلظ وسيتبع السقحوؼ نفذ السجاؿ مدتؿيسبذكل كام
درجة(, فإف  90إلى األسفل. أما حادة كػف الداوية مائمة )زاوية بيغ صفخ و  امدتؿيس

 ( والحؼ يعشي شكل القصع السكافئ. parabolicالسجاؿ الخمي سيكػف بذكل مقصعيا )
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يداوؼ نرفو ذلظ لكي يكػف نرؽيو األيسغ  سيكػف القصع السكافئ متداوية و
 واأليدخ.

درجة( وذلظ 45لحلظ فأف افزل زاوية لمحرػؿ عمى ابعج مدافة أفؿية ىي الداوية )
( وعشجما تكػف زاوية 1درجة( يكػف ؾيسة جيب الداوية ىي ) 90الف زاوية السقحوؼ )

نزخبيا في  ( لحلظ فاف أؼ ؾيسة0.5درجة( فاف ؾيسة جيب الداوية ) 45السقحوؼ )
( فاف الؿيسة 45( تبقى مثمسا ىي اما عشج ضخبيا في جيب الداوية )90جيب الداوية )

ة اؼ السدافة التي مجاؿ الخمي سيكػف بذكل القصع السكافئتقل الى الشرف , وبسا اف 
يقصعيا السقحوؼ لمػصػؿ الى اقرى ارتفاع تداوؼ السدافة التي يقصعيا لميبػط وعميو 

 جيب الداوية( .× 2لمحرػؿ عمى افزل مدافة افؿية محدػبة بػ )فاف افزل زاوية 
إف الجدع السخمي أو السقحوؼ تساما افقي )في زاوية صفخ(. سيتبع مدارا مذابيا  

كخة مخمية إلى األعمى بداوية كبدوايا مختمفة  اما السقحوفاتلشرف مغ القصع السكافئ 
أكبخ مغ السدافة  امشجد ارتفاع ايقض ادرجة افؿيا تتبع ارتفاعا ندبيا و مدار  80رمي 

ا مدتػي ابذكل عسػدؼ تتبع مدار  10االفؿية . إف الكخة السقحوفة إلى األعمى بداوية 
 ؿ .أشػ  وشكال
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 لمسقحكؼ : الداكية مؽ أنؾاع ثالثة ىشالػ

زاوية االنصالؽ : وتسثل خط مدار السقحوؼ مغ لحطة االشالؽ والى مابعجه بقميل -1
رػرة بيغ الخط الديشي االفقي السار مغ مخكد ثقل االداة مع الخط , وىي الداوية السح

 الػاصل بيغ نقصتي مخكد ثقل االداة قبل االشالؽ وما بعجه .

زاوية اليجـػ : وىي الداوية السحرػرة بيغ الخط الصػلي لالداة الحؼ يسخ مغ مخكد -2
د ثقل االداة لحطة ثقميا مع )مقاومة اليػاء( الحؼ يتسثل بالخط الديشي السار مغ مخك

 االشالؽ 

زاوية االتجاه : وىي الداوية التي تشتج مغ حاصل شخح زاوية اليجـػ مغ زاوية -3
 االنصالؽ 

 

 

 

 

 

 

اما العالقة بيغ ىحه الدوايا ىي اف الشتيجة التي تدتخخج مغ شخح زاوية اليجػـ مغ 
ف نقػؿ اف (درجات لكي ندتصيع ا10 –زاوية االنصالؽ يجب اف تكػف مابيغ )صفخ 

ىشاؾ تقخيبا تصابق بيغ الداوية التيتسثل وضع األداة قبل االنصالؽ )وىي زاوية 
(وبيغ زاوية االنصالؽ , واف القخص سيأخح مدارا وفق الػضع كاف عمييا  حؼال اليجـػ
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قبل االشالؽ وبسا يخجـ السدار الحؿيقي , اما اذا كانت ؾيسة الشاتج اقل مغ صفخ او 
جاه القخص اليسثل اداء مثالي واليخجـ السدار الحؿيقي ,وىحا (فأف ات10اعمى مغ )

ايزا يشصبق عمى زوايا اوضاع اجداء جدع االنداف )زوايا ىجـػ ىحه االجداء (مع 
زاوية انصالؽ الجدع او زاوية انصالؽ السقحوفات في مياديغ الخمي والقفد ,اذ اف 

وية ىجـػ الجداء الجدع يجب الشتيجة السحدػبة مغ شخح اعمى زاوية لميجـػ مع اقل زا
( درجة لتحكع عمى اف االداء كاف مثاليا مغ عجمو الحع 10-اف تكػف مابيغ ) صفخ

 االشكاؿ لخمي الخمح ووثب الصػيل لحطة االشالؽ .

 

 

 

 

 

 

 

 

وىحه  8.3( = 37.3اقل ؾيسة )لداوية االنصالؽ  –( 46اعمى ؾيسة )لداوية الداعج 
ؼ الحجود اآلمشة لمحكع عمى تصابق ىحه الدوايا (الح10 -الؿيسة تقع ضسغ ) صفخ

باتجاه اليجؼ مغ الحخكي مغ االداء , وجسيع ىحه الدوايا ىي مصمقة تجؿ عمى 
االوضاع الرحيحة ليحه االجداء في ىحه المحطة , ويالحع ايزا مغ الذكل اف زاوية 
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زاوية  – 40.3درجة ( وىي ناتجة مغ )زاوية ىجـػ الخمح البالغة  3اتجاه الخمح ىي )
 (3=  37.3اشالقو البالغة 

 

 

 

 

 

 

 

وفي مثاؿ الػثب الصػيل يالحع اف الفخؽ بيغ اعمى ؾيسة ومغ ؾيع الدوايا واقل ؾيسة 
(درجة وىحا يجؿ عمى 10 -درجة أؼ ايزا بحجود ) صفخ 7في حخكة الػثب تداوؼ 

 تحقيق اداء مثالي ليحا الػثب لحطة الجفع لالرتقاء .
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فات التي اليػجج فييا مدصحات مثل الكخات والثقل فأف زاوية اليجـػ ليحه اما السقحو 
االدوات تحدب بيغ الخط العسػدؼ السار مغ مخكد ثقل ىحه االدوات عمى سصح 

القجـ او اليج( مع الخط االفقي الحؼ يسخ مغ مخكد ىحه االدوات لحطة قبل  -االرتكاز 
 حع الذكل التالي .االشالؽ , وتحدب زاوية االتجاه وفقا لحلظ ال
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 ارتفاع مخكد ثقل السقحكؼ -3

عشجما تكػف سخعة فوىي ثالث الستغيخات السيكانيكية السؤثخة في مدار شيخاف السقحوؼ, 
ثابتة فاف ارتفاع الخمي األكبخ ندبيا ىػ بسثابة أشػؿ فتخة  وزاوية االنصالؽ الخمي

 . ؼلمصيخاف واكبخ إزاحة افؿية يقصعيا السقحو 

 

 

 

 

 

في رياضة الغصذ يكػف ارتفاع الخمي التقخيبي ىػ ارتفاع لػحة الغصذ أو مشرة ف 
ـ فػؽ مشرة القفد في 1,5شذ االغ ثقلالغصذ فػؽ الساء, في حالة ارتفاع مخكد 
ثا مغ  1.4ـ و 1 مشرة بعمػثا مغ 1.2أعمى مدار القفد فاف زمغ الصيخاف سيكػف 

كاؼية لمغصاس الساىخ إلكساؿ ثالث قمبات ىػائية وىحا يعصي زمشا  , ـ3عمػ بمشرة 
 .ـ 3قمبو ىػائية مغ مشرة بعمػ  3.5ـ و 1مغ مشرة بعمػ 

فعشجما يخمى الثقل مغ كحلظ اف ارتفاع مخكد ثقل السقحوؼ تأثيخ عمى زاوية االنصالؽ, 
ـ( عغ سصح 1.65ـ( فيحا يعشى ارتفاع في نقصة انصالقة تديج عغ )1.65ارتفاع )

ـ تبمغ بالداوية  2.25ارتفاع  في (, بيشسا39مغ عشجىا زاوية االنصالؽ )األرض وتب
( مسا يؤدؼ إلى ازدياد التأثيخ عمى مدافة اإلنجاز, أؼ كمسا قل االرتفاع تأثخت 42)

 زاوية االنصالؽ .
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 Influence of  Air Resistanceتأثيخ مقاكمة اليؾاء  -4

ػدية واالفؿية , لكغ تأثيخىا عمى السخكبة اف لسقاومة اليػاء تأثيخا عمى السخكبة العس
إذا سقصت كختاف مغ حيث  السشخفزة ,العسػدية يكػف قميال وخاصة في االرتفاعات 

أمتار(, وكانت أحجاىسا مرشػعة مغ الفميغ واألخخػ  2قفاز الغصذ الحؼ ارتفاعو )
االرتفاع ف واحج. بيشسا إذا بمغ آالساء في  يرالف الىمغ الحجيج, فدشجج أف كالىسا 

متخا( فاف الكخة الحجيجية سترل أوال, ألف مقاومة اليػاء تدداد مع مخبع سخعة  20)
حخكة الجدع )األجداـ الداقصة(. أؼ أف مقاومة اليػاء تتشاسب شخديا مع مخبع 
الدخعة, فإذا ما ازدادت سخعة الحخكة إلى الزعف فاف مقاومة اليػاء تدداد أربع 

 مخات.
أمتار( ألف مقاومة اليػاء عمى  10ى ارتفاع لقفدة الغصذ )مسا تقجـ نجج أف أقر

الجدع الداقط تعج قميمة, لحا نيسل عشج التحميل الحخكي كعامل مؤثخ عمى سيخ 
 .الحخكة

أما في السقحوفات ذات السدار السشحشى ففي معطع األحياف تؤثخ مقاومة اليػاء عمى 
الصمق سػؼ تختمف باختالؼ  السخكبة األفؿية, فخمى كخة بدخعة محجدة في اليػاء

اليعسل اليػاء عمى مقاومة حخكة الجدع  تأثيخ سخعة الخياح. أما إذا ما أشمق في جػ
فإف الدخعة األفؿية تكػف ثابتة عمى شػؿ مدار الصيخاف ويسكغ التعامل معيا عمى 

, وتكػف مقاومة اليػاء اقل ما يسكغ عشجما يكػف الجدع في وضع افقي أنيا ؾيسة ثابتة 
 حيث تؤثخ مقاومة اليػاء عمى مجػ السقحوؼ وأتجاىو . ,
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فعشج أشالؽ الخمح أو القخص في ريح ساكشة يختمف عشو إذا ما أشمق في ريح 
غ تتأثخاف بذكل كبيخ بقػة الخيح حيث تبمغ زاوية انصالؽ الخمح تشجيجة الف كال الفعالي

معاكدة وفي الحاالت بخيح ° ( 39 -° 37)وبخيح مراحبة °( 41  -° 39)
 °(.38 –° 37االعتيادية )

 الذكل اليشجسي لمسقحكؼ -5

, فإف سخعتو تتشاقز بثبات بدبب مجسػعة مغ قػػ  باالنصالؽعشجما يبجأ السقحوؼ 
السقاومة , يترخؼ السقحوؼ وفق تأثيخاتيا , مثل مقاومة جديئات اليػاء وكحلظ 

لحلظ  , شكمو ب نػع السقحوؼ وترسيعالجاذبية والخياح , بحيث يتفاوت تأثيخ ىحه حد
يحخص السرسع عمى تقميل تأثيخ السقاومة لمحج األدنى , ألف انخفاض وانحجار سخعة 
السقحوؼ تديج بالشتيجة مغ زمغ شيخانو , وتخفس احتسالية إصابة األىجاؼ الستحخكة , 
ويتزاعف األمخ عشج مخور رياح عخضية تيب بذكل متعامج مع اتجاه مدار 

ؼ مسا يجعل شيخانو أكثخ صعػبة مسا لػ كانت الخياح تيب بذكل مػازؼ التجاه السقحو 
السقاومة اليػائية واإلعاقة تشتج عغ احتكاؾ السقحوؼ بجديئات اليػاء , وىحه  ,حخكتو

مختبط لحج كبيخ بالسقصع العخضي لمسقحوؼ وسخعتو , فالسقحوفات األكبخ حجسًا 
 .لقػػ السقاومة واإلعاقة ةً ثخ مػاجيواألسخع انتقااًل , ىي السقحوفات األك

وجديئاتو تقاـو حخكة األجداـ التي تسخ خالليا , ويسكغ لمتبديط  إف اليػاء دبق ولدج 
رؤية تأثيخ ىحا األمخ عمى قصعة ورؽ تقحؼ مغ األعمى , ىحه الػرقة لغ تيبط بذكل 

ػانب خالؿ مدتؿيع لألسفل بل بذكل متعخج , وستشدلق الػرقة عمى الحػاؼ أو إلى الج
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جديئات اليػاء . لحلظ تؤثخ مقاومة اليػاء عمى شيخاف السقحوؼ في كاًل مغ جدئيتي 
السجػ واالتجاه , حيث يصمق عمى السقاومة اليػائية لمسقحوؼ في االتجاه السعاكذ 

 . drag "والستعارض لحخكة شيخانو األمامية اسع "العائق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

زه , أوليا أنيا تجعل السقحوؼ يحيج ويشحخؼال يسكغ تجاو  فاعال اتأثيخ لمخياح  مداره  أف 
ومع ذلظ ووفق مشطػر عمسي واضح , فإف الخياح التي تجفع باتجاه جانب السقحوؼ  ,

, ىي ليدت مغ يدبب اإلزاحة الجانبية لسقحوؼ عغ مداره , نتيجة رياح تيب بداوية 
لسقاومة واإلعاقةىػ ا ةمدتؿيسة باتجاه اليجؼ . فسغ يتدبب في ىحه الحالة حؿيق التي  

مخكد ضغط اليػاء عمى مقجمة أنف  ةً تجعل السقحوؼ يسيل ويتحػؿ نحػ الخياح , مبؿي
السقحوؼ . وتعتسج كسية االنجخاؼ عمى زمغ شيخاف السقحوؼ )تحجده ىػ اآلخخ 

ة الخياح التي تترخؼ السدافة الػاجب قصعيا لميجؼ ومتػسط سخعة السقحوؼ( وسخع
                    لعخضي لجدع السقحوؼوتؤثخ عمى السقصع ا
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 شكل حخكة السقحكؼ  -6
اف شكل حخكة السقحوؼ ليا تأثيخ عمى دقة اصابة السقحوؼ لميجؼ , باالضافة الى 

تدتخجـ آلية الجوراف  األسمحة الشاريةتأثيخىا عمى زمغ الصيخاف والسدافة السقصػعة ,ففي 
غ السعخوؼ أف الجدع الحؼ يجور حػؿ محػره , فس ,لتأميغ إستقخارىا واتدانيا  السغدلي

أو مقجار الحخكة ,  يتالفى ندبيًا تأثيخ القػػ الخارجية عميو , حيث يعسل الدخع الداوؼ 
عمى مشح السقحوؼ عدؿ جدئي تجاه قػػ الحخكة اليػائية التي تدببيا, باإلضافة لسشحو 

السقحوفات لشػع اآلخخ مغ اما افي شيخانو .  والحخكة بذكل مدتؿيع الثبات واالستقخار
السجشحة )الصمقات التي تحتػؼ عمى زعانف( ال تجور بشفذ درجة  فيي السقحوفات

لحا ىي تحتاج لػسيمة  تدتخجـ آلية الجوراف السغدلي وكفاءة السقحوفات التي
 .لتأميغ دقة السقحوؼ أثشاء تػجيو نحػ ىجفو  )االجشحة(مداعجة

 
 
 

 

 

 

 

 

جاؿ الخياضي عمى بعس االدوات التي يكػف ؼيو االنجاز وىحا السبجأ يشصبق في الس
 ىػ اصابة ىجؼ محجد, وتكػف شكل حخكة ىحه االدوات كسا يمي :
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ادوات تشصمق بجوف حخكة لػلبية : كخياضة رمي الدياـ فانشا نالحع انصالؽ الديع -1
بذكل مدتؿيع بجوف اؼ شكل مغ اشكاؿ الحخكة , ومغ اجل السحافطة عمى الصيخاف 

ل مدتؿيع والتخمز مغ مقاومة اليػاء التي تعسل عمى انحخاؼ السقحوؼ عغ بذك
اتجاىو السدتؿيع , فانشا نالحع وجػد اجشحة عمى مؤخخة الديع واف مقجمة الديع تكػف 

 اثقل. 

 

 

 

 

 

ادوات تتحخؾ حخكة لمػلبية : ومثاؿ عمى ذلظ كخة الخكبي حيث اف شكميا  -2
 فسغ السعخوؼ أف الجدع الحؼ يجور كل لمػلبي ,السخخوشي يداعجىا عمى الصيخاف بذ

حيث يقػـ حػؿ محػره , يتالفى ندبيًا تأثيخ القػػ الخارجية عميو  الجوراف السغدلي
بألتفاؼ عمى اتيارات اليػائية التي تحاوؿ ابعاده عغ خصو السدتؿيع مسا يداعج عمى 

 . وشيخانو بذكل مدتؿيع ثبات واستقخار
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ة دائخية : ككخة القجـ والصائخة والتشذ وغيخىا مغ الكخات , فكل ادوات تتحخؾ حخك -3
جدع اسصػاني او دائخؼ او كخوؼ عشج نصالقو في اليػاء فأنو يتعخض لتأثيخ ماغشػس 
الحؼ يعسل عمى االستفادة مغ مقاومة اليػاء و انصالؽ السقحوؼ عمى شكل قػس مغ 

 اجل الػصػؿ الى اليجؼ السحجد, 

تمظ الكخة تجور وفق محػر يكػف  وافنفخض أف لجيشا كخة,شػس ولسعخفة تأثيخ ماغ
في الػاقع اليػاء يتحخؾ بذكل أسخع بالشدبة لسخكد  ,جخياف اليػاء ػ عمى مدتػ  اعسػدي

وىحا ما يدبب  ,الكخة في الصخؼ الحؼ يكػف ؼيو سصح الكخة يتحخؾ باتجاه تيار اليػاء
اآلخخ, يكػف سصح الكخة أما الصخؼ  (حدب مبجأ بخنػلي)انخفاض في الزغط, 

يتحخؾ باالتجاه السعاكذ, وبالتالي فإف األثخ يكػف معاكدة, أؼ أف ضغط اليػاء ال 
, أؼ نحػ مشصقة اتجاه لسشخفسيتداوؽ عمى شخفي الكخة, فتتجو الكخة نحػ الزغط ا

 )سشتشاوؿ ىحا الجانب بذكل اكثخ تفريال في مػقع آخخ مغ الكتاب(. دوراف الكخة
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 يو تكؾف حخكة الكخة كسا يمي:كعم

اذا تع ضخب الجانب االيسغ لمكخة فدتكػف حخكة الكخة عمى شكل قػس بأتجاه -1
 اليدار.

اذا تع ضخب الجانب االيدخ لمكخة فدتكػف حخكة الكخة عمى شكل قػس بأتجاه -2
 اليسيغ.

اذا تع ضخب القدع العمػؼ لمكخة فدتكػف حخكة الكخة عمى شكل قػس بأتجاه  -3
 سفل.اال

اذا تع ضخب القدع الدفمي لمكخة فدتكػف حخكة الكخة عمى شكل قػس بأتجاه  -3
 االعمى.
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 عمؼ السثمثات كنغخية فيثاغؾرس

ا حوىؼ يتعمق بخرائز السثمث القائع الداوية حعمع السثمثات ىػ فخع الخياضيات ال
في الذكل التالي حيث مثمث قائع الداوية كسا  ح, ناخات اىسية في دراسة الفيدياءذالفخع 

a   مقابل الداويةØ  والزمعb   مجاور ليا والزمعc   وتخ السثمث , يمخز الججوؿ
 التالي معطع الجواؿ السثمثية االساسية .
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 قؾانيؽ السقحكفات 

 يسكغ تقديع السقحوفات الى نػعيغ :

 درجة: 90ق بداكية اكال: السقحكفات العسؾدية اك الذاقؾلية اي التي تشظم

 يسكششا استخجاـ قػانيغ الدقػط الحخ ) التعجيل الثابت( 

 لسعخفة متغيخات ) الدخعة , االرتفاع , التعجيل , الػقت ( وكسا يمي :

 (1الدمؽ             ) ×الدخعة الشيائية = الدخعة االبتجائية + التعجيل االرضي 

 (2)  2)الدمؽ( ×التعجيل  × 0.5دمؽ+ال ×االرتفاع)االزاحة( = الدخعة االبتجائية 

 (3االرتفاع         ) ×التعجيل   ×2= 2)الدخعة االبتجائية( -2)الدخعة الشيائية(
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 في حالة السقحوؼ ساقصا مغ مػقع ساكغ فاف الدخعة االبتجاية= صفخ

 (1الدمغ                                    ) ×الدخعة الشيائية= التعجيل االرضي 

 (2)                               2)الدمغ( ×التعجيل  × 0.5فاع)االزاحة( = االرت

 (3االرتفاع                                  ) ×التعجيل   ×2= 2)الدخعة الشيائية(

 في حالة قحؼ السقحوؼ الى االعمى فأف الدخعة الشيائية= صفخ

 (1غ                         )الدم ×صفخ= الدخعة االبتجائية + التعجيل االرضي 

 (3االرتفاع                       ) ×التعجيل   × 2+  2صفخ= )الدخعة االبتجائية(

الدمغ السدتغخؽ الرتفاع الجدع وبمػغو أعمى نقصة مغ السالحع في السقحوفات اف 
, وعمى ذلظ فاف  مغ أعمى نقصة الى االرضالجدع يداوؼ الدمغ نفدو الحؼ يدتغخقو 

 لقانػف الحؼ يحجد ىحه الشاحية يسكغ التعبيخ عشو رياضيا بالذكل االتي:ا

 2/   2)الدمؽ( ×السدافة التي يقظعيا الجدؼ = التعجيل 

فاثشاء سقػط الجدع نجج اف السدافات التي يقصعيا الجدع في الػحجات الدمشية نفديا 
دع السقحوؼ تختمف عمى اساس التعجيل االرضي , فشدتشتج مسا تقجـ اف سخعة الج

اثشاء الرعػد الى االعمى او اثشاء اليبػط الى االسفل تختمف بفعل الجاذبية االرضية 
 وكحلظ السدافة التي يقصعيا الجدع اثشاء حخكتو ,وكسا في السعادلة اآلتية .

 االرتفاع×  التعجيل االرضي × 2=   2)الدخعة(

 2) الدخعة (               
              ---------------اك االرتفاع = 

 التعجيل االرضي   × 2                
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 مثاؿ 
قافد زانة يدقط باتجاه البداط بعج عبػر العارضة بحيث كانت السدافة العسػدية بيغ  

قجما . فسا ىي سخعة ىبػط القافد عشج مالمدتو  ٨١السعارضة والدصح العمػؼ 
 ؟لمبداط

 يتعجيل االرض × 2/   2)الدخعة ( السدافة =
  ٣٢×  2/   2)الدخعة ( –=     18 

  64 × 18  –=     ٢س
 √ 1152=     س 

 قجـ / ثا  33.  94س = 
دتخجـ نفذ السعادلة ولكغ التعجيل ن ـ(6مثال ) لػ كانت السدافة العسػدية باالمتار

  2ـ/ثا9.81 وانسا 2قجـ/ثا32 االرضي ليذ
 تعجيل االرضي × 2/   2ـ العسػدؼ =   )الدخعة (

    9.81 × 2/    2=   ) س (   6    
 19.62/     2=   ) س (   6    

  19.62 × 6=    2) س ( 
 ـ / ثا.10.84=      √117.72س   =         

 مثاؿ
قجـ /ثا احدب اقرى ارتفاع ترمو الكخة وكحلظ  80كخة تشصمق الى االعمى بدخعة 

 الدمغ الحؼ تدتغخقو ؟

 االرتفاع × التعجيل االرضي × 2=   2)الدخعة(

 االرتفاع ×  32×  2=  2(80)

 قجـ  اقرى ارتفاع ترمو الكخة 100االرتفاع = 

 2/  2)الدمغ( × 32=   100
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 32/   2 × 100=  2)الدمغ(

 ثا الدمغ الحؼ تدتغخقو الكخة لمػصػؿ الى اعمى نقصة 2.5الدمغ = 

 

 ثانيا: السقحكفات التي تشظمق بداكية كىي نؾعيؽ:

 تداكى فييا مدتؾى االنظالؽ كمدتؾى اليبؾط السقحكفات التي ي-1

 مجسؾعة مؽ الشقاط التى يسكؽ مالحغتيا عمى السقحكفات بداكيا مائمة :

أؼ مقحوؼ يستمظ مرصمحيغ اوليسا ) السجػ ( ويقرج بو السدافة االفؿية لسدار -1
 السقحوؼ , والسرصمح اآلخخ ىػ االرتفاع ويقرج بو السدافة العسػدية لمسقحوؼ .

ل مغ السرصمحيغ زمشيغ مختمفيغ فدمغ الػصػؿ الى اقرى ارتفاع )السدافة لك-2
العسػدية ( يختمف عغ الدمغ الكمي الحؼ أستغخقو السجػ او السدافة االفؿية أو زمغ 

 الصيخاف .

أف العالقة بيغ السدافة والدمغ تحكسيا مرصمح الدخعة , فاذا كاف الدمغ الكمي -3
 ػف: معمـػ فانشا ندتخجـ ىحا القان

 زمؽ الكمي  ×جتا الداكية ×السدافة االفقية = الدخعة 

 اما اذا لع تكغ تعخؼ الدمغ فانشا ندتخجـ ىحا القانػف:

 زاكية االنظالؽ / التعجيل 2جا × 2السدافة االفقية= )الدخعة االبتجائية لمشظالؽ(
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بالسجػ او  مرصمح الجحب االرضي يتعامل مع االرتفاع العسػدية وليذ لو عالقة-4
 السدافة االفؿية.

شالسا اف االرتفاع العسػدؼ او الدخعة العسػدية تحجدىا الجحب االرضي فأف زمغ -5
 الػصػؿ الى أقرى أرتفاع ) االرتفاع العسػدؼ ( يتع حدابو بػجػد الجحب االرضي.

أف االرتفاع العسػدؼ ىػ الزمع السقابل لداوية السقحوؼ وبحلظ فأف السدافة -6
 ة او الدخعة العسػدية تعامل مع الجيب الداوية .العسػدي

أف السجػ االفقي ىػ الزمع السجاور لداوية السقحوؼ وبحلظ فأف السدافة االفؿية او -7
 الدخعة االفؿية تعامل مع جيب تساـ الداوية .

 يتع حداب اقرى ارتفاع يرمو السقحوؼ مغ خالؿ القانػف التالي :-8

 التعجيل االرضي × 2/  2ب الداكية (جي ×أقرى ارتفاع = ) الدخعة 

يتع حداب زمغ الػصػؿ الى أقرى ارتفاع يرمو السقحوؼ مغ خالؿ القانػف -9
 التالي:
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 جيب الداكية  / التعجيل االرضي ×زمؽ الؾصؾؿ الى أقرى ارتفاع = الدخعة 

مغ الستػقع اف أقرى أرتفاع يكػف في مشترف السجػ عمى أعتبار أف لمسقحوؼ -10
(  9شكل قصع مكافئ , وعميو فأف زمغ شيخاف أالداة يحدب مغ القفخة)  مدار عمى

 وىػ زمغ السجػ األفقي أو الصيخاف وحدب القانػف التالي: 2وذلظ بزخبيا في 

 جا الداكية ×الدخعة                              
  ------------- × 2=  زمؽ الظيخاف الكمي

 التعجيل                                  
 

 مثاؿ

ما مقجار السدافة االفؿية لمثقل؟وما الدمغ  541ـ/ثا وبداوية 12انصمق ثقل بدخعة 
 السدتغخؽ؟

 زاكية االنظالؽ / التعجيل 2جا × 2السدافة االفقية= )الدخعة االبتجائية لمشظالؽ(

              ( =12)2  × (2× 41 5 / )9.81 

               =144 ×  582  /9.81 

 ـ 14.55=   9.81/  0.9903 × 144=               

 0.65  × 12جا الداوية                   ×الدخعة                              

 -------------- ×   2=    ------------ × 2=  زمغ الصيخاف الكمي

 9.81التعجيل                                                            

 

 ثا   15.6=  7.8  ×2=                    
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 مثاؿ

في الذكل ادناه العب مياجع يحاوؿ اف يعصي مشاولة عالية الى زميمو وىحا يعشي اف 
الكخة ستربح مقحوفا أؼ بحاجة الى سخعة وزاوية , والف الالعبيغ في حالة ىجـػ فاف 

فع قج اكتذف خصة زميمو في حالة حخكة الى االماـ وفي الػقت نفدو فاف العب مجا
السشاولة وىػ في مشترف السدافة بيغ الالعبيغ السياجسيغ فتحخؾ لحطة السشاولة لقصع 
مدار الكخة فمػ افتخضشا اف الالعب السجافع سيقصع مدار الكخة في مشترف السدافة 
أؼ يحتاج الى التػقيت السشاسب وىحا يتصمب معخفة زمغ وصػؿ الكخة القرى 

اخخػ فاف السصمػب مغ الالعب السياجع الحؼ سيدتمع الكخة اما  ارتفاعيا , ومغ ناحية
القفد الستالـ الكخة بالخأس او الرجر الف مدار الكخة عالي او االكتفاء بتدكيغ الكخة 

درجة( .  35ثا( وبداوية )\ـ 12بالخجل واالستسخار . فمػ بمغت الدخعة االبتجائية لمكخة )
جج ما مصمػب مغ الالعبيغ السجافع والسياجع   .باىساؿ مقاومة اليػاء وسخعة الخيح

 كترخؼ تجاه السػقف؟
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 2جيب الداوية(× )الدخعة     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = أقرى ارتفاع
 الجحب×  2    
 

  

أقرى 
 ـ 2.41 = ارتفاع

السصمػب مغ الالعب السجافع اف يختفع اعمى 
 ةمتخ( لقصع مدار الكخ  2.41مغ )

  

 جيب الداوية× الدخعة     

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = زمغ الػصػؿ إلى أقرى ارتفاع
 الجحب    

  

     12  ×0.5736 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = زمغ الػصػؿ إلى أقرى ارتفاع                        
    9.81 

    (12  ×0.5736)2 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = أقرى ارتفاع
    2  ×9.81 
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 ثا 1.40 = )لمسدافة األفؿية( الدمغ الكمي
السصمػب مغ الالعب الدميل اف يرل 
الى السكاف الستػقع لتػاجج الكخة خالؿ 

 ثانية( 1.40)

                 

 الدمؽ الكمي× جيب تساـ زاكية السقحكؼ × الدخعة السحرمة  = السدافة األفقية

  

 1.40×  0.8192×  12 = السدافة األفؿية

                       

 ـ 13.76 = السدافة األفؿية
متخا(  13.76الكخة ستقصع مدافة فجرىا )

ىل ىحه مدافة كاؼية لكي يدتمع الدميل 
 الكخة دوف مذاكل مغ الالعب السجافع

  

  
الالعب السياجع الحؼ سيدتمع الكخة يجب اف   13.76

يتحخؾ مغ مكانو الى السػقع الستػقع لدقػط الكخة 
شاتجة اذا كاف مبتعجا بالسقجار بسقجار الدخعة ال

معجؿ سخعة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ = الكخة

9.83 
 ثا\ـ

زمغ الػصػؿ إلى أقرى 
 ارتفاع

 ثا 0.70 =
السصمػب مغ الالعب السجافع اف يرل 

ثانية( ألقرى  0.70خالؿ اقل مغ )
 ارتفاع لمكخة
 2×  0.70 = الدمغ الكمي )لمسدافة األفؿية(
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   = 1.40  

نفدو مغ ابتعاد الالعب السياجع الحؼ ناوؿ الكخة   
مغ مػقع سقػط الكخة , وبسا اف السدافة اقل 
فتكػف الدخعة السقجرة بالشدبة والتشاسب وىحا 
يتصمب مغ الالعب السياجع ووفقا لمتكشيظ 
السصمػب تقجيخ مدافة وزمغ وصػؿ الكخة باإلدراؾ 

 لمسدافة والدمغالحدي الحخكي 
 

 

 السقحكفات التي يختمف فييا مدتؾى االنظالؽ كمدتؾى اليبؾط -2

 -ارتفاع اليبػط =     –فخؽ االرتفاع)كخة الدمة( =ارتفاع الخمي 

 ػط =  +ارتفاع اليب  –) القفد العخيس(= ارتفاع الخمي        
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 حساب الشمن:                          __________________________________ -0

جا(×)السزعة   √جا + ×السزعة                        
9
 فزق االرتفاع( ×الجذب ×9+ ) 

 -------------------------------------------------------------------------الشمن  =                       

 الجذب                                                               

اى القاًىى اعالٍ َصلح حتً ارا كاى فرق االرتفاع صفرا أٌ اى هستىي االًطالق 

 َساوٌ هستىي الهبىط

  

 لتالٍ:َتن حساب الوسافت ارا كاى السهي الكلٍ هعلىم هي القاًىى ا      -2

 

 اها ارا كاى السهي الكلٍ غُر هعلىم فٌستخذم القاًىى التالٍ :-3

                                                  _______________________________ 

 فزق االرتفاع ×الجذب  × 9+ 9جا(×)ص  √جا( +   ×)ص                                

 -----------------------------------------------------------------------       ×جتا(   ×المسافة =)ص

 

 الجذب                                                       

 الشمن الكلي× جية تمام ساوية المقذوف × السزعة المحصلة  = المسافة األفقية
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 حياتشا اليؾمية ككسا يمي : قج يتبادر الى الحىؽ بعض االسئمة عؽ السقحكفات في

ىل سخعة وزمغ السقحوؼ اثشاء الرعػد الى االعمى والشدوؿ تكػف متداوية في اؼ -1
 نقصة مغ صعػد واليبػط ؟

اذا سقط جدع مغ ارتفاع معيغ ىل سيدتسخ في سخعتو باالزدياد الى ما النياية -2
دخعة الى اف الى اف يرل الى االرض , اـ يرل الى سخعة معيشة ويدتسخ بيحه ال

 يرل الى االرض ؟

في بعس االحتفاالت والسشاسبات مثل فػز مشخبشا الػششي بكخة القجـ يتع اشالؽ -3
الخصاص الحي الى االعمى وبدوايا مختمفة ,فسا ىي الداوية االقل خدائخ باالرواح 
البذخية ؟ وىل صحيح اف الخصاصة عشج ندوليا الى االرض تربح )كسا يقاؿ انيا 

تقتل ( وىل سخعة انصالقيا ىي نفديا سخعة وصػليا الى االرض او رأس احج باردة وال
 السداكيغ ؟

 الجػاب

قانػف الجحب , الحؼ يشز عمى اف األداة أو الجدع يدقط في الفخاغ بتعجيل وحدب 
( لكل ثانية, ومثمسا أسمفشا سابقا فاف كخة الدمة عشج سقػشيا 2ـ/ثا9.81ثابت مقجاره )

  (الثانية 2)وفي  (ثا\ـ9.81تيا ستبمغ بعج ثانية واحجة )مغ الدكػف فاف سخع

( , فمػ استغخقت الكخة عشج سقػشيا زمشا قجره 19.62=9.81+9.81تربح سخعتيا )
 ثا( \ـ29.43مقجارىا ) بدخعةاألرض بانية( فانيا سترجـ ث 3)

 الجحب = الدخعة / الدمغ وفقا لمقانػف:

 الدمغ ×الدخعة = الجحب 

        =9.81 × 3 
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 ـ/ثا 29.43=         

 وخالؿ ماتقجـ يسكغ مالحطة مايمي:

 مدافة الرعػد = مدافة اليبػط -

 زمغ الرعػد = زمغ اليبػط  -

الدخعة متداوية في اؼ نقصة مغ صعػد واليبػط اماالدخعة االفؿية فتبقى ثابتة الف  -
 الجحب االرضي يؤثخ عمى السخكبة العسػدية فقط .

مق جدع مغ األسفل باتجاه األعمى وبدخعة معيشة فانو يتحخؾ عشجما يشتقل او يشص -
بتعجيل مشتطع ولكغ بذكل تشاقري أؼ أف سخعتو تقل تجريجيا بفعل تعجيل الجاذبية 

إلى إف تربح سخعتو الشيائية في أعمى نقصة يرميا  2سع/ثا980 األرضية البالغ 
لشدوؿ ثانية باتجاه الجدع عشجئح تربح ىحه الدخعة صفخا , وما أف يبجأ الجدع با

األرض حيث تبجأ سخعتو باالزدياد تجريجيا , واف الدخعة تكػف متداوية فى اؼ نقصتيغ 
نجج إف أقرى سخعة يبمغيا الجدع أثشاء كحلظ ,  دمتداويتيغ سػاء في الشدوؿ والرعػ 

قبل مالمدتو لألرض , لػ أخحنا الدمغ السدتغخؽ الرتفاع الجدع وبمػغو  تكػف  الشدوؿ
قصة نجج إف ذلظ الدمغ يداوؼ الدمغ نفدو الحؼ يدتغخقو مغ أعمى نقصة الى أعمى ن

, وىحا في السدافات القخيبة مغ سصح االرض اما السدافات البعيجة فاالمخ االرض 
يختمف وذلظ حدب مبجأ الدقػط الحخ في اليػاء حيث اف الجدع الداقط تدداد سخعتو 

 رػػ .حتى يرل الى سخعتو الق 2ـ/ثا9.81كل ثانية 
  الدقػط الحخ:

فالجدع , ىػ عبارة عغ سقػط االجداـ عمى األرض بفعل الجاذبية األرضية 
يدقط سقػشا حخًا مغ مػضعو  الحؼ ُيػقحؼ رأسيا ألعمى أو ألسفل , أو ذلظ الحؼ

االبتجائي , تعتبخ جسيعيا خاضعة لمدقػط الحخ شالسا ال تخزع ىحه األجداـ 
 .2ـ/ثا 9.81(  gية ) االرضأخخػ سػػ الجاذبية  لقػػ 

 :( بػجػد اليػاء) الدخعة القرػػ لمدقػط  
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أخح مقاومة اليػاء في  ىي الدخعة القرػػ التي يرل إلييا الجدع أثشاء سقػشو. مع
حيث يكػف الجدع تدداد مقاومة اليػاء مع مخبع سخعة الجدع أثشاء سقػشو,  االعتبار

مقاومة اليػاء تربح حتى , 2ـ/ثا9.81في تدارع ,كل ثانية تدداد سخعة الجدع 
بمغ سخعتو تداوؼ وزف الجدع, وعشجىا تربح عجمة الجدع تداوؼ صفخ أؼ أف الجدع 

ثابتة, وتدسى الدخعة القرػػ لدقػط الجدع. تعتسج ؾيسة الدخعة  ىتبقالقرػػ و 
القرػػ عمى وزف الجدع )كتمتو( ومعامل مقاومة اليػاء الحؼ يعتسج عمى شكل 

داحة مقصع الجدع السػاجو لميػاء, وكثافة اليػاء أو السائع الحؼ انديابية الجدع, وم
 يدقط بو الجدع.

وعميو فأف سخعة السقحوؼ وزمشو اثشاء الرعػد في السدافات البعيجة عغ سصح االرض 
سالح اشمق شخز رصاصة مغ التداوػ سخعتو و زمشو اثشاء الشدوؿ , فمػ 

عة الخصاصة عشجما تعػد الى االرض في اليػاء باتجاه االعمى ماىي سخ  الكالششكػؼ
 ؟ اـ تختمف عشيا الدالحىل ىي نفذ سخعة انصالقيا مغ 

ـ وىحا االتجاه االفقي اما في 450ثاومجاىا /ـ 600ىيأف سخعة انصالؽ الخصاصة 
عشجما ترل الخصاصة ألقرى ارتفاع تدتصيع االتجاه العسػدؼ  فترل الى الشرف, 

حيشيا تبجأ في رحمة العػدة و تدقط سقػشًا حخًا  ,الػصػؿ إليو تكػف سخعتيا = صفخ
فأف سخعتيا ستكػف في تدايج الى اف ترل الى مخحمة يتداوػ  بعجمة الجاذبية األرضية

وزنيا مع قػة مقاومة اليػاء)الدخعة القرػػ( وعشج ذلظ تكػف سخعتيا ثابتة وبتعجيل 
عة االنصالؽ اؼ مشتطع الى اف ترل الى االرض ,اؼ التتداوػ سخعة اليبػط مع سخ 

 تكػف سخعتيا عشج وصػليا الى االرض اقل مغ سخعتيا عشج االنصالؽ .
 وعميو يسكششا االجابة عغ االسئمة وكسا يمي:

اف سخعة وزمغ االجداـ اثشاء الرعػد والشدوؿ تكػف متداوية في - 1الجػاب 
سخعة و  السدافات القخيبة مغ االرض اما السدافات البعيجة اما اف تكػف متداوية او

 زمغ االنصالؽ يكػف اكبخ مغ اليبػط.
الى اف يرل الى  2ـ/ثا9.81تدداد سخعة الجدع اثشاء الشدوؿ في كل ثانية -2الجػاب 

االرض وىحا في السدافات القخيبة اما السدافات البعيجة فاف الجدع تدداد سخعتو الى اف 
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ة اليػاء ويدتسخ يرل الى سخعتو القرػػ اؼ يتداوػ قػة وزف الجدع مع قػة مقاوم
 بيحه الدخعة الى اف يرل الى االرض .

عشج اشالؽ الخصاص الحي في السشاسبات فاف اقل زاوية تدبب الخدائخ -3الجػاب
درجة الف الجحب االرضي يكػف في اكبخ حاالتو تاثيخا عمى السخكبة العسػدية  90ىي 

ذكل عسػدؼ في واف السخكبة االفؿية تكػف معجومة مسا يؤدؼ الى ندوؿ الخصاصة ب
نفذ السشصقة و بذكل حخ )الدقػط الحخ( فترل سخعة الخصاصة الى سخعتيا 
القرػػ)تتداوػ قػة وزف الخصاصة مع قػة مقاومة اليػاء( وحدب بعس السرادر 

صحيح اف ىحه الدخعة  ـ/ثا  قبل ندوليا الى الالرض , 90العمسية ترل سخعتيا الى 
, ىاتذخـ/ثا تقخيبا , لكغ خبخاء الدالح ؾ) 600ىي اقل مغ سخعة االنصالؽ البالغة 
 70-60( يقجروف سخعة الخصاصة القاتمة الى خبيخ في الحخائخ العدكخية االمخيكية

الخصاصة ,لحلظ فاالمخ خصيخ ججا , اما اشالؽ  ـ/ثا اذا اصابة االنداف بسقجمة
الخصاص بداوية مائمة فاالمخ اخصخ بكثيخ فاف الجاذبية تؤثخ عمى السخكبة العسػدية 
فقط والتؤثخ عمى السخكبة االفؿية ما عجا مقاومة اليػاء اؼ اف الخصاصة ستحتفس 

 ي ارواح الشاس بدخعتيا العالية تقخيبا وتكػف اصابيا لالنداف مسيتة فتقػا هللا ف
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 ماىي افزل زاكية في السقحكفات ؟ 

اف الحؼ يحجد افزل زاوية في السقحوفات ىػ اليجؼ مغ عسمية قحؼ السقحوؼ , فاذا 
كاف اليجؼ ىػ السدافة االفؿية ) السجػ( أف الحؼ يحجد افزل زاوية ىػ مدتػػ 

حوؼ ىػ نفذ ومدتػػ انصالؽ السقحوؼ ومدتػػ اليبػط , فأذا كاف انصالؽ السق
 درجة وذلظ الف  45-42اليبػط فأف افزل زاوية ىي مابيغ 

 ( / التعجيل االرضيx2جا الداوية)x 2)سخعة االنصالؽ(=السجػ )السدافة االفؿية(

ا (أما باقي الدوايا االخخػ فتكػف اقل مغ  = 90وجا الداوية ) x 2=90 45اؼ الدةية 
السقحوؼ لمػصػؿ الى أعمى نقصة ىي نفذ  كحلظ الف السدافة التي يقصياواحج , 

السدافة التي يقصعيا السقحوؼ مغ أعمى نقصة الى اف يرل الى نقصة اليبػط ) القصع 
 الستكافىء( .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أها ارا كاى هستىي االًطالق أعلً هي هستىي الهبىط أى افضل زاوَت ھٌا تقل عي 

 درجت . 37كوا فٍ رهٍ الرهح فأى افضل زاوَت ھٍ  45الساوَت 
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أما اذا كاف مدتػػ االنصالؽ مشخفس مغ مدتػػ اليبػط مختفع فأف افزل زاوية ىشا 
 درجة.  60-55كسا في الخمي الحخة في كخة الدمة  45تكػف اكبخ مغ الداوية 
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 السؾائع ميكانيكا: الفرل العاشخ

غازية , والسائع ىي السادة في ترشف السادة عادة الى ثالث حاالت الرمبة والدائمة وال
رات والجديئات حخية في حالحالة الالصمبة اؼ الحالة الدائمة والغازية حيث يكػف لم

 الحخكة والجخياف . 
 طبيعة الدائل

او تغيخ  جخيافىػ عباره عغ أؼ ماده تسيل إلى الالسائع أف مغ مشطػر ميكانيكي ف
فكل مغ الغازات  غخت ىحه القػة ة ميسا صشكميا باستسخار عشجما تتاثخ بقػة سصحي

  .ذات سمػكيات متذابية مػائعوالدػائل ىي عباره عغ 
ات حجع محجد في حيغ اف ذلظ تتسيد السادة الدائمة مغ السادة الغازية بانيا ذومع 

الغازات الحجع محجد ليا , والدػائل تذتخؾ مع االجداـ الرمبة في الحجع السحجد , 
ا غيخ محجد بيشسا الغازات ليذ ليا حجع او شكل محجد لكشيا تختمف عشيا باف شكمي

,فعشجما نرب الدائل في وعاء فاف يحتفع بحجسو لكغ شكمو يتغيخ حدب شكل 
 الػعاء , بيشسا في الغازات فاف الغاز يشتذخ في جسيع الػعاء فيتغيخ حجسو وشكمو .

 الحخكة الشدبية كالدخعة الشدبية في الدائل
بالتشاسب مع سخعة أؼ جدع اخخ کدخعة ع عغ سخعة الجد لدخعة الشدبية ىي عبارةا

عمى  ػ اليػاء والساء عباره عغ سػائل تدمط قػ , وبسا اف الدائل السحيط بحلظ الجدع
ف لدخعة الجدع السختبصة بالدائل تأثيخ عمى مقجار القػػ لحلظ فأ ,جدع االنداف
 الدائل عمى ذلظ الجدع.  السدمصة مغ

دائمة ىي عبارة عغ وسط قادر عمى الديػلة فاف تاثيخ عمى اعتبار أف السادة الو 
الدائل عمى جدع يتحخؾ داخمو اليعتسج فقط عمى سخعة الجدع ولكغ يعتسج كحلظ عمى 
سخعة الدائل, أما ؼيسا يتعمق بالغػاصيغ في السياه الزحمة في نيخ معتجؿ الجخياف 

 أما اذا ,قانيعفاف كانػا واقفيغ دوف حخكو فديذعخوف بقػة الجخياف باتجاه سي
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كاف يسذػف ضج اتجاه الجخياف, فاف قػة الجخياف باتجاه سيقانيع ستكػف اكثخ قػه , اما 
اذا كانػا يديخوف في مجخؼ واشئ فاف قػة الجخياف ستكػف قميمو وربسا اليسكغ الذعػر 

 بيا.
عشجما يتحخؾ الجدع داخل الدائل فأف الدخعة الشدبية لمجدع تتأثخ بسجسػعة مغ القػػ 

 جدعاتجاه جخياف الدائل فديكػف مقجار الدخعة الشدبية لمب جدعفعشجما تكػف حخكة ال
 جدعاما عشجما يكػف اتجاه حخكة ال ,جبخيا ىػ مجسػع مقجار سخعتيا وسخعة الدائل 

اتجاه الدائل الحؼ تديخ ؼيو فديكػف مقجار الدخعة الشدبية ىػ الفخؽ في  عكذفي 
بارة أخخػ تكػف الدخعة الشدبية لمجدع والدائل ىي والدائل, بع جدعمقاديخ سخعتي ال

 .شخح سخعة الدائل مغ سخعة الجدع 
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 فائجة 

الدائل واف تأثيخ ىحه السقاومة مقاومة لتيارات اف حخكة الجدع في الدائل يتعخض الى 
وشكل  سخعة التيار و مدصح السقاومة وكثافة الػسطاتجاه حخكة الجدع و  عمى تعتسج 

, لحلظ يمجىء بعس الخياضييغ في الدباحة و الجراجات اليػائية الى تقميل  دعالج
مداحة الجدع السقاومة لتيارات الدائل التي تعسل بذكل سمبي ضج حخكة الجدع كسا 

مغ خالؿ تغييخ شكل الجدع بحيث يكػف بذكل افقي  كخيذ فخوـفعل راكب الجراجات 
 عمى الجراجة خالؿ الديخ عمى السشحجر .
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 خرائص الدائل 
ىشالظ عجة عػامل تؤثخ في مقجار القػػ التي يعسل عمى تػليجىا الدائل وىي كثافة 

 , وسػؼ نقـػ بذخح ىحه العػامل وكسا يمي :الدائل ,الػزف السحجد, المدوجة 
 لمدائل الؾزف السحجد

تذغل  ىػ ندبة الػزف الى الحجع , اؼ انو يسثل قػة جحب االرض لكتمة مغ السائع
 حجسًا مقجاره وحجة الحجـػ , وبالتالي يكػف لو وحجات القػة و وحجات الحجع 

 3نيػتغ / ـ 
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 لدكجة الدؾائل

 ىي قابمية سائل ما لمجخياف ومقجار مقاومتو لزغط يجبخه عمى الجخياف . المدكجة :

البعس  وتشذأ المدوجة مغ قػػ االحتكاؾ بيغ شبقات الدائل في أثشاء حخكتيا لبعزيا
} بدبب وجػد قػػ تجاذب )تساسظ ( بيغ جديئات الدائل تدبب احتكاكًا داخميا { 

وبالشدبة لمدػائل فإف المدوجة تكافئ  كمسا زادت لدوجة مائع ما قّمت قابميتو لمجخياف,
 "السرصمح الجارج بػ"الثخانة

سائل عالي المدوجة مختبصة ببعزيا بذكل قػؼ, وبحلظ تكػف أقل قجرة  جدئيات تكػف 
ويكػف ىحا التأثيخ ضعيفا  السالمذ لو الرمب عمى التحخؾ. ويكبخ احتكاكيا بالجدع

ػؿ اإليثيمي والساء ذات االندياب الدخيع , وأما السحاليل األخخػ مثل عدل في الكح
زيػت السحخكات ذات المدوجة العالية ؼيكػف انديابيا بصيئا الى حج كبيخ ,  الشحل أو

 (. 2وتقاس المدوجة بػحجة باسكاؿ.ثانية ) نيػتغ.ثانية / ـ

 العؾامل السؤثخة عمى المدكجة

 يج وجة بارتفاع درجة الحخارة , ألف زيادة درجة الحخارة يد تقل المد  : درجة الحخارة-1
مغ حخكة الجديئات فتقل ندبيًا قػػ التجاذب بيغ الجديئات, فإذا قل التجاذب قمت 

ة المدوجة في الريف وقميمة يالمدوجة. لحلظ يشرح سائقػا الديارات باستخجاـ زيػت عال
( لكل ارتفاع في 2 - 1بسقجار )% المدوجة في الذتاء. وقج وجج أف لدوجة الدائل تقل

, اما الساء بجرجة 1درجة مئػية,حيث تبمغ لدوجة الساء العادؼ  1درجة الحخارة مقجاره 
 .  0.891دررجة فيبمغ لدوجتو  25حخارة 

تدداد المدوجة بازدياد حجع الجديئ )الػزف الجديئي( في السخكبات  : الؾزف الجديئي-2
أكبخ  C8H18 يجروكخبػنات لدوجة السخكبيفي ال الستجاندة )مغ نػع واحج( فسثالً 

  C7H16 .مغ
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%A8
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قػػ الجحب بيغ الجديئات تعتبخ مؿياس مبجئي لمدوجة الدػائل,  :قؾى التجاذب -3
فكمسا زاد التجاذب بيغ الجديئات تدداد صعػبة حخكة الجديئات وبالتالي تدداد لدوجة 

أعمى لدوجة. وبالتالي فإف الدػائل الدائل. فسثاًل الدػائل ذات الجديئات القصبية تكػف 
 .بقػػ تجاذب عالية ذات لدوجة عالية ياالتي تستاز جديئات

السػاد السحابة في الدائل تؤثخ في المدوجة, فسثاًل وجػد الدكخ  : كجؾد مؾاد ذائبة-4
تقمل مغ  يا, أما وجػد األمالح األيػنية في الساء فإن تو في الساء يديج مغ لدوج

, فسثاًل الجـ أعمى لدوجة مغ و د السػاد العالقة في الدائل يديج مغ لدوجتووجػ  .تو لدوج
 لقو .الساء بدبب وجػد البخوتيشات والرفائح الجمػية العا

بديادة الزغط عمى الدائل تدداد قػػ التجاذب بيغ جديئات الدائل, :الزغط -5
 .وبالتالي تدداد المدوجة بعس الذيء

           
 الحالة الفيديائية

تختمف ؾيسة المدوجة كثيخًا باختالؼ الحالة الفيديائية حيث أنيا تشقز كثيخًا في الحالة 
الغازية وذلظ ألف الجديئات تكػف متباعجة ندبيًا وتربح قػػ التجاذب أضعف مشيا في 

 .الحالة الدائمة 

 فائجة 

 مغ حيث استيالؾ الػقػد:  القرػػ السثمى لمديارة الدخعةماىي 

تكاؾ الديارة بجديئات اليػاء شخديًا مع سخعة الديارة وذلظ بدبب تتشاسب قػة اح
كع/ ساعة حيشيا يتحػؿ التشاسب  120خاصية المدوجة لميػاء إلى أف ترل إلى سخعة 

, لمػقػدة إلى تشاسب شخدؼ مع مخبع سخعة الديارة مسا يشتج عغ زيادة استيالؾ الديار 
غ ولكغ بدخعتيغ مختمفتيغ أحجىسا أقل فمػ قصعت سيارتيغ متساثمتيغ مدافتيغ متداويتي

كع / ساعة فإنشا سشجج أف الديارة التي  120كع / ساعة واألخخػ أعمى مغ  120مغ 
 . كانت تديخ بدخعة أعمى قجاستيمكت كسية أكبخ مغ الػقػد
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 فائجة

وىي تمظ السػاد التي تترف بجرجة عالية مغ المدوجة لكي تمترق  زيػت السحخكات
لتدييل عسمية دورانيا بتقميل احتكاكيا وتآكميا, وبالتالي ,وذلظ  ةباألجداء الستحخك

تحديغ أدائيا وإشالة أعسارىا في الخجمة. ويبجو أف الذحـػ الحيػانية كانت أفزل 
, لحلظ مغ السخجح أف اسع زيػت التذحيع جاء «التدييت»السػاد الستػافخة ألداء وضيفة 

 مشيا.

  ويدتفاد مغ ىحه السػاد في أمخيغ :
  لحساية أجداء اآللة مغ التآكل . -1
 لخفس كسية الحخارة الستػلجة أثشاء االحتكاؾ. -2

 . تقميل االحتكاؾ الحؼ يدتيمظ شػػاقة -3
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 كثافة الدائل 

يدتعسل العمساء كمسة "الكثافة " لػصف كسية السادة السػجػدة في حجع محجد. او 
ع عمى الحج ياضة الكثافة ىي ناتج قدسة الكتمةغة الخ ملابو  , كثافة الكتمة الحجسية ىى

 . 3او غع/سع 3ووحجة ؾياسيا كغع /ـ

 الكثافة = الكتمة / الحجع 

الكثافة تعشي مجػ تقارب الجديئات في مادة ما, والدػائل أقل كثافة, في العادة مغ 
 .الغازات السػاد الرمبة ولكشيا أكثخ كثافة مغ 

مشيسا في األسفل. أما  خ كثافةسيدتقخ األكث فحيشسا يػضع سائالف في وعاء واحج,
الدائل األقل كثافة فديختفع إلى األعمى, وليحا يصفػ الديت عمى الخل في زجاجة 

 تتبيمة الدمصة قبل رجيا.

 تأثيخ درجة الحخارة عمى الكثافة
تؤثخ درجة الحخارة عمى الكثافة برػرة كبيخة, حيث تقل كثافة الدػائل بديادة درجة 

بدبب التسجد الحاصل في الدائل عشج التدخيغ وبتالي زيادة في الحجع فتقل الحخارة 
الكثافة. ومع األخح بشطخ االعتبار القػػ الخابصة بيغ الجديئات فعشجما تكػف ىحه القػػ 
قػية يعشي إف ىشاؾ تخابط قػؼ بيغ الجديئات وىحا يجعل الكثافة عالية والعكذ صحيح 

ػػ الخابصة ضعيفة وىحا يؤدؼ إلى تباعج الجديئات فتكػف فبديادة درجة الحخارة تكػف الق
 الكثافة قميمة.

تدتصيع الحخارة تغييخ كثافة الدائل. فعمى سبيل السثاؿ, تتدبب زيادة درجة حخارة الساء 
بتباعج الجديئات بعزيا عغ بعس, وكمسا ابتعجت الجديئات عغ بعزيا, انخفزت 

تداعج الكثافة وىي  ,مج في كػب الساءكثافة الساء. وليحا الدبب يصفػ مکعب الث
 خاصية شبيعية العمساء عمى فرل الدػائل.
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 الساء  ذك حعاىخة ش

تؤثخ درجة الحخارة عمى الكثافة برػرة كبيخة, حيث تقل كثافة الدػائل بديادة درجة 
الحخارة بدبب التسجد الحاصل في الدائل عشج التدخيغ وبتالي زيادة في الحجع فتقل 

األخح بشطخ االعتبار القػػ الخابصة بيغ الجديئات فعشجما تكػف ىحه القػػ  الكثافة. ومع
قػية يعشي إف ىشاؾ تخابط قػؼ بيغ الجديئات وىحا يجعل الكثافة عالية والعكذ صحيح 
فبديادة درجة الحخارة تكػف القػػ الخابصة ضعيفة وىحا يؤدؼ إلى تباعج الجديئات فتكػف 

 لدػائل عجا الساء .ا في جسيع احوى الكثافة قميمة
ا مغ رحستو سبحانو وتعالى حوى اف هللا عدوجل جعل الساء شاذا عغ بؿية الدػائل

درجة مئػية  4حيث اف كثافة الساء تكػف أكبخ ما تكػف عشج درجة حخارة بسخمػقاتو , 
 فاذا تع تبخيجه اقل مغ ىحه الجرجة تتباعج جديئاتو ويربح ³كجع/ـ 1000وىى تداوؼ 

والجليل مكعب الثمج يصفػ عمى الساء لحلظ  فيختفع الى االعمى اقل كثافة دالساء البار 
درجة مئػية ( في قاع البحيخات والبحار وتتجسج سصح البحيخات 4يدتقخ الساء الثقيل )

درجة مئػية ايزا  4فقط فتبقى االسساؾ حية والتتجسج , وكحلظ عشج تدخيغ الساء فػؽ 
, اؼ في كال الحالتيغ عشجما  ويختفع الى االعمى ووتقل كثافت ويتسجد تتباعج جديئاتو

يربح الساء باردا او مشجسجا او يربح حارا وتختفع درجة حخارتو فأنو يختفع الى 
ات الكثافة العالية في قعخ ذدرجة مئػية( 4االعمى بدبب قمة كثافتو ويبقى الساء )

 .البحار والسحيصات لمسحافطة عمى حياة الحيػانات البحخية  
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 فائجة 

ؿ الدباح جيجا اكبخ عشج الدباحة في السياه الحارة )الجافىء( عمى عكذ حا يبذلسا
 السياه الباردة ؟

تؤثخ درجة الحخارة عمى مغ السعمـػ اف درجة الحخارة ليا تأثيخا عمى الدػائل ,حيث 
بدبب التسجد  لظذتو,و بديادة درجة حخار  الساءحيث تقل كثافة بالكثافة برػرة كبيخة, 

بيغ  تكػف القػػ الخابصة, و عشج التدخيغ وبتالي زيادة في الحجع ساءالحاصل في ال
اؼ اقل مغ كثافة  ضعيفة وىحا يؤدؼ إلى تباعج الجديئات فتكػف الكثافة قميمة الجديئات

حيث يحجث  درجة مئػية 4الساء البارد ) ما لع ترل درجة حخارة الساء الى اقل مغ 
يحتاج الدباح الى بحؿ جيج اكبخ لمصفػ الف  لظحء ( , لالسا ذو حالعكذ بدبب ضاىخة ش

لظ يذعخ الدباح باف الساء ح, لكثافة العزالت والعطاـ اكبخ مغ كثافة الساء الحار
 لصفػ والدباحة في السياه الحارة .ثقيل ويجج صعػبة في ا

لظ تكػف درجة حخارة الساء في احػاض الدباحة في االلعاب االولسبية والعالسية حل
 درجة مئػية مغ اجل تقميل االجياد عمى الدباحيغ . 28-25تخاوح مابيغ ت

 فائدة 

 ا تكػف الدباحة في مياه البحار اسيل مغ الدباحة في مياه االنيار ؟ذلسا

تبمغ ندبة ممػحة مياه البحخ في  تكػف مالحة , حيث اتالسحيصو  ارمياه البحاف 
ممع(. ىحا يعشي أف كل كيمػغخاـ  599جع / لتخ ,  ۱35 )3.5محيصات العالع حػالي 

 35حتػؼ عمى ما يقخب مغ تمياه البحخ  اؼ اف)حػالي لتخ واحج مغ حيث الحجع( 
 (حيث يبمغ(Cl) وكمػريج (Na) غخاما مغ األمالح الحائبة )في الغالب الرػديـػ

مياه البحخ أكثخ كثافة مغ كل  (, اؼ افكجع / لتخ 1.025 ماء البحخ )متػسط كثافة 
درجات  4كجع / لتخ عشج  1.0) حيث تبمغ كثافتيا اه العحبة والسياه الشؿيةمغ السي
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, درجة فيخنيايت(( ألف األمالح الحائبة تديج الكتمة بشدبة أكبخ مغ الحجع 39مئػية )
ا يعشي اف السياه السالحة تدداد كتمتيا مع حوبسا اف الكثافة تداوؼ الكتمة عمى الحجع وى

ؿ الدباح جيج اقل مغ حلظ يبحا يؤدؼ الى زيادة كثافتيا , لحبقاء حجسيا ثابت ندبيا وى
بة التي تحتاج حاجل الصفػ والدباحة في مياه البحخ عمى عكذ مياه االنيار والسياه الع

 الى جيج اكبخ اثشاء الدباحة فييا بدبب كثافتيا االقل .

يد ألف تخككخ اف الدباحة في البحخ السيت ال تحتاج الؼ جيج حومغ الججيخ بال
ا يعشي حى%. و 31.5األمالح في البحخ السيت شجيج ججًا وترل ندبتو إلى ما يقارب 

التي  يسكغ ألؼ شخز العػـ ؼيو بديػلة بدبب قابمية الصفػاف كثافتيا عالية ججا و 
, فتخكيد االمالح يجعل مياه البحخ السيت أشج مغ السياه كخ حالتحتاج الى جيج ي

. ومغ أساسيات العـػ أف يكػف جدجؾ أخف مغ كثافتياقل تالعادية التي تقل ممػحتيا و 
السياه التي تعػـ بيا كي تتسكغ مغ حسمظ. ونطخًا لكثخة االمالح في البحخ السيت فإف 

 .بديػلة  وقادرة عمى حسل أؼ شخز وجعمو يصفػ كثافة عالية ججاات ذمياىو 
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 قاعجُة أرخسيجس
َء يجفُعظ نحَػ األعمى. يغػُص مدساٌر مغ الحجيِج عشجما تدبُح في الساِء تذعُخ بأفَّ السا

في الساِء, في حيغ تصُفػ الدفُغ السرشػعُة مغ الحجيِج عمى سصِحو. تصُفػ قصعٌة مغ 
الخذِب أو الفميِغ عشج غسِخىا في الساء. ما تفديُخ ىحه السذاىجات؟ لإلجابِة عغ ذلظ 

 قْع بالشذاِط التالي:
 يداِف وعيِّْغ وزَنو.َعمِِّق الجدَع الرمَب في الس -
 اغسِخ الجدَع بخفٍق في دورِؽ اإلزاحِة واجسِع الساَء السشدكَب في السخباِر السجرج. -
 وعيِّْغ قخاءَة السيداف. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جْج وزَف الساِء في السخباِر السجرِّج وقارْف ىحا الػزَف بسقجاِر الفخِؽ بيَغ وزِف الجدِع في  

 .اليػاِء ووزِنو في الساء
ىل تالحُع أفَّ وزَف الساِء في السخباِر السجرَِّج )الساء السداح( ُيداوؼ مقجاَر الشقِز في 

 وزِف الجدِع نتيجَة غسِخه في الساء؟
ندتشتُج مغ ىحا الشذاِط أفَّ الجدَع السغسػَر في الساِء يفقُج مغ وزنو بسقجاِر وزِف الساِء  

 الحؼ يديُحو )يحلُّ محمَّو(.



 اًُك الرَاضٍ                                            هؤَذ دمحم أهُيهذخل الً الباَىهُك
 

289 
 

( قبَل السيالِد, ومغ 260ىحه الشتيجِة العالُع اليػنانيُّ أرخسيجس سشة ) وقج تػصَل إلى 
َيْت "قاعجة أرخسيجس" والتي تشزُّ عمى ما يمي:  ىشا ُسسِّ

 "إذا ُغِسَخ جدٌؼ في سائٍل فإنَّو يفقُج مؽ كزِنو بقجِر كزِف الدائِل الُسداح".

إلى أعمى ُتداوؼ وزَف الدائِل الحؼ أْؼ أفَّ الدائَل يجفُع الجدَع السغسػَر ؼيو بقػِة دفٍع  
 يديُحو الجدُع ويحلُّ محمَّو.

 ويسكُغ التعبيُخ عغ ذلظ رياضّيًا كسا يمي:
 
مؽ أسفل إلى أعمى = كزَف الدائِل السداح = مقجاَر الشقِص   قؾُة دفِع الدائِل لمجدؼِ  

 في كزِف الجدِؼ.

 
ـِ التي تصفُػ عمى سصحِ   الدائل؟ واآلف. قج تدأُؿ ما شاُف األجدا

 لإلجابِة عغ ىحا الدؤاِؿ قْع بالشذاِط التالي:
 بالسيداِف وعيِّْغ وزَنو في اليػاء.) االجداـ التي تصفػ ( َعمِِّق الجدَع  -
اجعِل الجدَع يصُفػ بخفٍق عمى سصِح ماِء الجورِؽ, واجعِل الساَء الُسداَح يتجسُع في  -

 السخباِر السجرَّجِ 
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ِء السداِح الحؼ ُجِسَع في السخبار, وقارْنو بػزِف الجدِع في اليػاء. ىل جْج وزَف السا -
 تالحُع أنَّيسا متداوياف؟ ماذا تدتشتج؟

 إفَّ الجدَع أزاَح كسيًة مغ الساِء وإفَّ وزَف الساِء السداِح ُتداوؼ وزَف الجدِع في اليػاء.
الجدِع ُيداوؼ وزَف الدائِل  ويسكُغ القػُؿ أنَّو "إذا شفا جدٌع عمى سصِح سائٍل فإفَّ وزفَ 

ـِ الصاؼية. ويسكُغ التعبيُخ عشيا رياضّيًا كسا  الُسداح". وىحه ىي قاعجُة أرخسيجس لألجدا
 يمي:

 
 قؾُة دفٍع الدائِل لمجدِؼ = كزَف الدائِل الُسداح = كزَف الجدِؼ الظافي 

 

الدائِل لو أقلَّ مغ وزِنو,  ويسكُغ القػُؿ أفَّ الجدَع يشغسُخ في الدائِل عشجما تكػُف قػُة دفعِ 
أْؼ أفَّ كثافَة الجدِع أكبُخ مغ كثافِة الدائل. أما إذا كانْت قػُة دفِع الدائِل لمجدِع 
السغسػِر ؼيو أكبَخ مغ وزِنِو فإنَّو يصُفػ عمى سصِح الدائل. ويحجُث ذلظ عشجما تكػُف 

الدائِل لمجدِع ُتداوؼ وزَف  كثافُة الجدِع أقلَّ مغ كثافِة الدائل. أما إذا كانْت قػُة دفعِ 
الجدِع تسامًا فإفَّ الجدع يعمُق في الدائل, وفي ىحه الحالِة تكػُف كثافُتو مداويًة لكثافِة 
الدائل. وقج ُوِجَج أفَّ ما يشصبُق عمى الدػائِل يشصبُق عمى الغازاِت. وُيصمُق عمى الدػائِل 

 .أو غازاً  والغازاِت اسُع السػائِع؛ فالسائُع قج يكػُف سائالً 
 ا كانتذفا

 الجدع يغخؽ في الساءفأف  الجدعوزَف  اقل مغقػُة دفٍع الدائِل لمجدِع 
 في وسط الساءيعمق فأف الجدع  الجدعقػُة دفٍع الدائِل لمجدِع = وزَف 

 فػؽ الساءفأف الجدع يصفػ الجدع وزَف  اكبخ مغقػُة دفٍع الدائِل لمجدِع 
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 لكثافة قؾة الجفع بتغيخ متؾسط ا تغيخ
تتغيخ درجة الصفػ بتغيخ متػسط كثافتيا , فسثال تدتصيع الدسكة اف تغيخ متػسط 
كثافتيا بػاسصة نفخ او تفخيغ عزػ مشيا يدسى مثانة الدسكة , فالدسكة تسأل العزػ 

 غازا اما بدحب اليػاء عغ سصح الساء او بافخاز غاز مغ غجة خاصة .
, في اتعسل مثانة الدباحة عشج الدسكة تعسل خدانات التثقيل في الغػاصة بسثل م

الغػاصة يخسل اليػاء السزغػط الى الخدانات ويجفع الساء الى الخارج مسا يجعل 
ؼ حالغػاصة تعمػ الى الدصح , وعشجما تدتعج لمغػص مججدا يحل الساء محل اليػاء ال

 في الخدانات مسا يديج مغ متػسط كثافة الغػاصة ويجعميا تغػص .
 

 فائجة 
 يصفػ الدباح وىػ مدتمؿيا عمى ضيخه في الساء دوف حخاؾ ؟ كيف 

) اؼ اف قػة اف كثافة العطاـ والعزالت في جدع االنداف ىي اكبخ مغ كثافة الساء
مغ اجل  الؿياـ بسجيػدالدباح عمى لظ يجب حل دفع الساء تكػف اقل مغ وزف الجدع (

, فأنو  الساء دوف حخاؾ الصفػ , اما عشجما يصفػ الدباح وىػ مدتمؿيا عمى ضيخه في
راعيو وحبذ اليػاء في رئتيو مسا يديج مغ كثافة الجدع مغ خالؿ ذيقػـ بفتح رجميو و 

ا حاؼ زيادة الساء السداح وى الكتمة/الحجع(=ثابتة )الكثافة  زيادة الحجع مع بقاء الكتمة
 يعشي اف قػة دفع الساء تكػف اكبخ مغ وزف الجدع ؼيصفػ الجدع عمى سصح الساء .
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 الزغط

يختجؼ السدتكذفػف العساؽ البحار بجالت ضغط جػؼ لسقاومة قػػ الساء في االعساؽ 
نيظ عشجما تغصذ الى قعخ حػض ذلظ تذعخ بقػػ شبيية تزغط عمى أح, وانت ك

 الدباحة او تدافخ في الصائخة . 

انػف فالزغط ىػ ؾياس لسقجار القػة السدمصة عسػديا عمى وحجة السداحة , ويكتب ق
 الزغط كالتالي :

القػة / السداحة  =الزغط   

2ووحجة الزغط في الشطاـ الجولي ىي باسكاؿ وىي تداوؼ نيػتغ / متخ  

 مثال

لو حؼ يبذنٌوتن , جد الضغط ال 0125م ٌزن  0.5م وعرضه  2.5فراش مائً طوله 
؟ مي مغ الفخاش يالمذ باكسمو االرضالفخاش عمى ارض الغخفة مفتخضا اف الجدء الدف  

/ المساحةالقػة  =الزغط   

العرض xالطول  =مساحة الفراش   

                 x 0.5 = 3.75 2.5   =مساحة الفراش 

  2نيوتن /م 273.33 = 3.75/  0125=الضغط 

نيؾتؽ ) بحيث تالمذ  1373.4العب جسشاستػ يشدؿ عمى قجميو عمى القفاز بقؾة 
ـ احذ 0.20ـ كالعخض 0.25لظؾؿ كامل قجميو القفاز( حيث تبمغ مداحة قجميو ا

ندؿ عمى مقجمة قجميو ككانت ا ذاالزغط السدمط عمى القفاز ؟ ثؼ احذ الزغط 
ـ ؟0.20ـ كالعخض  0.8مداحتيا الظؾؿ   
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/ المساحةالقػة  =الزغط   

العرض xالطول  = القدم الكاملةمساحة   

                 2م 1.1625 = مx 1.21 م1.25   = القدم الكاملةمساحة 

  2نيوتن /م 20974.4 =  2م 1.1625/   نيؾتؽ 1373.4 =الضغط 

العرض xالطول  =القدم مساحة   

                 2م 1.1625 = مx 1.21 م1.25   = القدم الكاملةمساحة 

  2نيوتن /م 20974.4 =  2م 1.1625/   نيؾتؽ 1373.4 =الضغط 

 

 

عيشتقل الزغط السظبق بالتداكي في كل انحاء السائ  

ؿ بجوره قػة عمى اليػاء داخل حؼ يبحؿ قػة عمى مكبذ السشفاخ الحعشجما تشفخ عجمة تب
ا ازداد ذالعجمة , فيدداد الزغط بالسقجار نفدو عمى كامل العجمة , وبذكل عاـ ا

الزغط عمى اؼ نقصة مغ السائع ) كرساـ العجمة( فأنو يدداد عمى جسيع الشقاط داخل 
 الػعاء بالسقجار نفدو .

 

يشتقل الزغط السدمط عمى السائع داخل وعاء مغمق بالتداوؼ الى كل " :جأ باسكاؿمب
" نقصة مغ السائع والى ججراف الػعاء ومغ دوف نقز  

ؼ يشتعل حية الثمج , حيث يقف الخجل الحومغ االمثمة عمى استخجاـ قانػف الزغط  اح
الغخؽ في الثمج , ما خمعيا يبجأ سخيعا في  ذاء الثمج بأماف عمى سصح الثمج , واحح



 اًُك الرَاضٍ                                            هؤَذ دمحم أهُيهذخل الً الباَىهُك
 

294 
 

ا يقمل مغ الزغط الستػلج مغ وزف حات مداحة كبيخة وىذاء الثمج يكػف حلظ اف حذو 
 القػة / السداحة . =الجدع , الزغط 

 الظفؾ

ثخ دائسا إلى األعمى عسػديا وقج حجدت ؤ الدائل التي ت دفع لصفػ: عباره عغ قػة
ارخسيجس( حيث  )ػنانيالعػامل التي تحجد مقجار قػة الجدع الصافي عغ شخيق الي

اشار مبجا ارخسيجس إلى مقجار قػة الصفػ السؤثخة عمى جدع معيغ مداوية إلى مقجار 
اما العامل االخخ ؼيحدب عغ شخيق ضخب الػزف  ,الدائل السداح مغ قبل الجدع

عمى انيا  السحجد لمدائل بحجع قدع مغ الجدع السحاط بالدائل وتحدب قػة الصفػ
 ل .والػزف السحجد لمدائ لغ الدائحاصل الحجع السداح م

 الػزف السحجد لمدائل ×قػة الصفػ = حجع الدائل السداح 

 مثاؿ 

فاف قػة الصفػ  20تشغسخ في الساء بجرجة  3ـ 0.2اذا كانت كخه الساء بػلػ بحجع 
 20بجرجة  خه مزخوب بالػزف السحجد لمساءالسؤثخة عمى الكخه ستكػف مداويو لحجع الك

 الػزف السحجد لمدائل ×الدائل السداح  قػة الصفػ = حجع

م 0.2=  
3

 × 7.777 

            =1754 

سيكػف اكبخ في  ةماد ةعتبخ اكثخ كثافو مغ الساء الرافي فاف شفػ اييأف ماء البحخ 
ماء البحخ عشو في الساء الرافي والف مقجار قػة الجدع العائع مختبصة بذكل مباشخ 

ة التي تختكد فييا قػة الجدع العائع ىي مخكد حجع لحجع الجدع العائع فدتكػف الشقص
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الجدع العائع والتي تعخؼ ايزا بسخكد الصفػ اما مخكد الحجع فيػ الشقصة التي يكػف 
 .حػليا حجع الجدع مػزع بالتداوؼ في جسيع االتجاىات

 

 الظؾؼ ) العـؾ (

نو ؼ الجدع ووز ػ تعتسج عسمية شػؼ الجدع في أؼ وسط سائل عمى العالقة بيغ ش
ثخاف عمى الجدع ؤ الجدع العائع ووزنو ىسا القػتاف الػحيجتاف المتاف ت ػ فعشجما تكػف قػ 

بحالة ساكشة دوف حخكة استشادا إلى مبادغ  ػومقجارييسا متداوؼ: فاف الجدع سيصف
التػازف الثابت او الداكغ اما عشجما يكػف الػزف اكبخ مغ قػة الجدع العائع فاف الجدع 

 .االسفل باتجاه محرمو القػةسيغصذ متحخكا الى 

ومغ السعمـػ اف القجرة عمى الصػفاف تحكع بجػانب ميكانيكية اىسيا ما يشز عميو 
قانػف الصفػ لمعالع ارخسيجس ) اذا غسخ جدع في سائل فأنو يفقج مغ وزنو بقجر وزف 

يغ الدائل السداح ( وىشاؾ عػامل عجيجة تؤثخ في القجرة عمى الصفػ مشيا تبايغ الكثافة ب
الجدع الصافي وكثافة الساء , فاذا كانت كثافة اقل مغ كثافة الساء سيل الصػفاف حيث 

 يشز قانػف الكثافة 

 الكثافة = الكتمة / الحجع

عمى ضػء ماتقجـ نجج اف الجدع ذا الكتمة الرغيخة والحجع الكبيخ يديل عميو الصػفاف 
ػ إلى األعمى, أما اذا كاف جفع اقػ ال يكػف النو يديح كسية اكبخ مغ الساء وبالتالي 

 العكذ, وكاف حجع الجدع صغيخا فأنو يجج صعػبة في شػفانو لمدبب نفدو اعاله.
عشجما يكػف الصابع السسيد عزمية وعطسية فأف كثافتو تكػف عالية )الف كثافة العطاـ 
والعزالت اكبخ مغ كثافة الساء( فحلظ يؤدؼ بو إلى بحؿ مجيػد اكبخ لمحفاظ عمى 

آف جدع االنداف الحؼ تكثخ بو الجىػف نجج أف شػفانو اسيل وذلظ الف كثافة شػفانو. 
الجىػف اقل مغ كثافة الساء أف العالقة الستبادلة بيغ كثافة الجدع وكثافة الساء يسكغ 
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االستجالؿ عمييا مغ دراسة الفخؽ بيغ مياه األنيار العحبة ومياه البحار السالحة حيث 
الصخفاف عمى الساء العحب يكػف سيال عميو اف  أف الجدع الحؼ يجج صعػبة في

 يصػؼ في ماء البحخ السالح, الف كثافة ماء البحخ اكبخ مغ كثافة الساء العحب.
ىشاؾ عػامل اخخػ تؤثخ في قابمية الجدع عمى الصػفاف مشيا الجشذ فالسخأة اسيل 

تكػف الكثافة شػفانًا مغ الخجل وذلظ بدبب ندبت الذحػـ العالية عشج الشداء وبالتالي 
اقل مغ كثافة الساء  , وكحلظ العسخ فاالنداف في اولى مخاحل العسخ يكػف الصػفاف 
اسيل مغ مخاحل العسخ االخخػ بدبب عجـ اكتساؿ نسػ اندجة جدسو بخالؼ السخاحل 
االخخػ التي يكتسل فييا نسػ العطاـ والعزالت بذكل اكبخ مسا يديج مغ كثافة الجدع 

اء , كحلظ اف لسقجار اليػاء الحؼ تحتػيو الخئتيغ دورا ميسا في عسمية مقارنًة بكثافة الس
يػلى السجربػف اىسية كبيخة لعسمية التشفذ أثشاء الدباحة ويجربػف سباحييع  الصفػ حيث

 يػاء مغعمى ىحه العسمية الف الجدع يكػف شػفانو اسيل عشجما تكػف رئتاه مميئتيغ بال
 ا فارغتيغ.سكػني
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اف  الحجع,تسج الصػفاف عمى العالقة بيغ اتجاه مخکد ثقل الجدع إلى األسفل ومخکد يع

محاولة الصػفاف بذكل افقي فػؽ سصح الساء يتخممو في البجاية سقػط الجدء الدفمي 
فػزنو  مغ الجدع )الخجميغ( وذلظ النيا اثقل مغ مقجار الساء الحؼ تديحو, أما الرجر

سخ حخكة الخجميغ إلى األسفل إلى أف يمتقى خط عسل تدت ,اقل مغ وزف الساء الداح
واحج  , ويكػف خط عسمياالحجع الى االعمىمخکد ثقل الجدع إلى األسفل مع مخكد 

 .الخجالف عغ الشدوؿ عشجئح تتػقف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرئتُي    
     

 

 

A / وقػه ( كد الثقل عـد الجوراف يتػلج عمى الدباح بػاسصة وزف الجدع )مؤثخا عمى مخ
 . ثخ عمى مخكد الحجع(ؤ الصفػ الى ت
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 B/  عشجما يكػف مخكد الثقل ومخكد الحجع بذكل عسػدؼ فيتخمز الجدع مغ عـد
 . الجوراف

 

 قؾة الدحب
ة ىي عباره عغ قػ ,و الدحب عباره عغ قػه تتدبب عغ شخيق تاثيخ حخکی لمدائل 

 حخؾ في الساء.التي تعسل عمى ابصاء حخكة الجدع الستالساء مقاومة 
ثخ عمى الجدع يتحخؾ في الساء يسكغ أف تعخؼ بالريغة ؤ ف قػة الدحب  التي تأ

 التالية:
مشصقة سصح الجدع العسػدية عمى ×كثافة الدائل×معامل الدحب0.5قػة الدحب=
 الدخعة الشدبية لمجدع ندبة الى الدائل×مجخػ الساء 

سؤشخ لسقجار قػة الدحب معامل الدحب فيػ عباره عغ عجد دوف وحجه ويدتخجـ ك
لسادة معيشة يسكغ أف تتػلج حجع السعامل يعتسج عمى شكل وانحخاؼ الجدع بالشدبة إلى 
مجخػ الساء وعسػما فاف معامل قػة الدحب في األجداـ ذات األشكاؿ االنديابية ىػ 

 مشو بالشدبة لألجداـ ذات األشكاؿ غيخ الشطامية. أاوش
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 قؾة الجفع
 

باجداء الدباح کخد فعل لمحخكات التي يؤدييا  تأتيع الى األماـ, وىحه نجفااالقػة 
ة التي يقـػ بيا الدباح داخل الساء والتي خئيديداخل الساء, أف الحخكات ال دسوج
ي عبارة عغ حخكة جدئيغ رئيدييغ في الجدع, ىسا ىجىا في انجفاعو الى االماـ تسعي

عغ حخكة الحراع حيث  ةة لجدع الدباح ناتجالحراعاف والخجالف أف قػة االنجفاع الخئيد
لحخكتيا الداوية نتيجة وضعيا في الساء أثخ أكبخ مغ الحخكة الداوية لمخجل في  يكػف 

ة وسخعة انجفاع يصيبيغ سخعة الحراع السح ًا شخدياىشاؾ تشاسب ,انجفاع الجدع لالماـ
لة بقاء نرف القصخ الجدع الى االماـ وىحا يتػقف عمى الدخعة الداوية لمحراع, ففي حا

شبغى زيادة الدخعة يالف نرف القصخ يتسثل بصػؿ الحراع( فمديادة سخعة الدباح )ثابتا 
ػيمة عمى الخغع مغ انو يبحؿ قػة اكبخ صلحا يفزل اختيار الدباح ذؼ األذرع ال, الداوية 

  نتيجة قػة السقاومة التي تتمقاىا الحراع مغ الساء نتيجة الدحب.

 نق ×= الدخعة الداوية  الدخعة السحيصية

 ومغ خالؿ ما تقجـ يسكششا القػؿ اف ىشاؾ اربع قػػ تؤثخ عمى الدباح وىي:

 قػة الػزف وتكػف باتجاه االسفل .-1

 قػة الصفػ وتكػف باتجاه االعمى .-2

 قػة الدحب وتكػف مقاومة لحخكة الدباح .-3

 قػة الجفع وىي التي تجفع الدباح الى االماـ .-4
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 احتكاؾ الجمج 

احج مخكبات قػة الدحب الكمية ويعخؼ ب )احتكاؾ الجمج( او )قػه سحب المدوجة ( 
وترجر مغ االحتكاكات االندالؾية  , السعخوفةمذابية لقػة االحتكاؾ ة وتكػف ىحه القػ 

, حيث تعسل قػة الجفع )الفعل (عمى حخكة بيغ شبقات الدائل القخيبة لدصح الجدع 
)قػة احتكاؾ  وتدسىقػة رد الفعل والتي تتجو إلى الخمف ع الى االماـ مسا يػلج الجد

 الجمج(.
مع سب شخديا  تتشاسحب احتكاؾ الجمج فيي  ةثخ عمى مقجار قػ ؤ ىشالظ عجة عػامل ت

مداحة سصح الجدع الحؼ يحجث فػقو  وكحلظالشدبية لتجفق الدائل  ةفي الدخع ةالدياد
 .لدوجة الدائل اضافة الى احتكاؾ الجمج يزًا و الجخياف وخذػنة سصح الجدع 

ىشالظ عامل اخخ اضافة الى ما ذكخ وىػ قابمية الخياضي عمى تغيخ الخذػنة الشدبية 
لدصح الجدع ؼيسكغ الخياضييغ ارتجاء السالبذ الزيقة السرشػعة مغ الشديج رقيق 

ػة عمى عكذ ارتجاء السالبذ الفزفاضة السرشػعة مغ ندج خذغ , فتشخفس ق
% عشجما يختجؼ زالج الدخعة قسيز اممذ كشؿيس لمسالبذ 10الدحب بشدبة 

القصشية وارتجاء الجراج الشػع السشاسب مغ السالبذ يسكغ أف يعسل عمى تقميل مقاومة 
% بزسشيا األكساـ واالربصة اضافة الى األغصية الخؾيقة فػؽ األححية, 6اليػاء بسقجار 

ومدابق الجراجات حالقة شعخ اجدادىع لتقميل مغ وغالبا ما يقـػ الدباحػف الحكػر 
احتكاؾ الجمج وىشالظ عامل اخخ يؤثخ عمى احتكاؾ الجمج والحؼ يسكغ أف يتغيخ في 

 .بعس الطخوؼ وىػ مقجار مشصقة الدصح والتي تكػف في حالة احتكاؾ مع الدائل 
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 شكل الجدؼ 

الكمية حيث كمسا زادت اف شكل الجدع الستحخؾ مغ االمػر االساسية لقػة الدحب 
السداحة الدصحية لمجدع كمسا زادت مقاومة الحخكة حيث يعسل الدباحػف عمى تقميل 

اما عشج اتخاذ وضع اكثخ انحشاء  السداحة الدصحية الجداميع لتقميل مقاومة الساء ,
في الجدع ؼيسكغ أف يػدؼ إلى تقميل مداحة سصح الجدع البارز عسػديا عمى مجخؽ 

يتخح متدابقي الجراجات ومتدلجي الجميج وضع السدار السدتؿيع بالشدبة  , حيث.الدائل
االجداميع مع اصغخ مداحة مسكشة لمجدع مشحخفة عسػديا عمى مدار اليػاء,  
وبشفذ الصخيقة سباؽ الديارات ,ـيكل اليخػت وبعس خػذ متدابقي الجراجات ترسع 

تخجمػف عجالت غيخ مجػفة باشكاؿ مدتؿيسة خصية فالعجيج مغ متدابقي الجراجات يد
صمبة تداعج عمى تقميل قػة واضصخاب اليػاء افزل مغ استخجاـ العجالت السجػفة 

 .الدحب عمى الدباح في سباؽ  ةأف يقمل قػ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اًُك الرَاضٍ                                            هؤَذ دمحم أهُيهذخل الً الباَىهُك
 

313 
 

 قؾه سحب السؾجة
يؤثخ الشػع الثابت لقػة الدحب في عسمية التجاخل لدائميغ مختمفيغ .فعمی سبيل السثاؿ 

ساء واليػاء فعمى الخغع مغ أف األجداـ التي تغسخ في سائل ال تتاثخ في الجاخل بيغ ال
بقػة سحب السػجو فيحا الذكل مغ قػة الدحب يسكغ أف يكػف السداىع الخئيدي لقػة 

ثخ عمى الدباح وبذكل خاص عشجما تكػف الدباحة في مياه ؤ الدحب الكمية التي ت
عبخ تجاخل اليػاء والساء فدتتػلج  مفتػحة فعشجما يتحخؾ جدء الجدع إلى األماـ قخب او

الساء ( حيث تدمط قػة رد فعل الساء تدمط عمى ) مػجو في الدائل ذو الكثافة األعمى 
 الدباح مكػنة قػة سحب الػجو.

يدداد مقجار قػة سحب السػجو مع اكبخ حخكة عمػية وسفمية لمجدع ومع سخعة الدباحة 
جة سيدداد اماـ الدباح بالتشاسب مع سخعة الستدايجة حيث أف ارتفاع قػس السػجة الستػل

 . احبالد
 

  

 

 

 

 

 

 

مغ ناحية اخخػ وفي حجود سخعة معيشة يرجر الدباحػف السيخه مػجات اصغخ مغ 
الدباحػف االقل ميارة نتيجة استخجاـ تكشيظ افزل في الحخكات العميا والدفمى في 
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ة األكبخ لقػة الدحب سباقات الدباحة الدخيعة وتكػف قػة سحب السػجة ىي السخكب
الكمية التي تؤثخ عمى الدباح واخيخا فاف معطع احػاض الدباحة تكػف خصػط الحارات 

 السجاالت( مرسسة لتقميل تاثيخ السػجة عغ شخيق تذتيت حخكة ماء الدصح.)
 

 

 زيادة الدخعة

( عمى خذػنة سصح الجدع وسخعة بيغ الدائل والجدعتعتسج شبيعة الصبقة الستاخسة )
إلى درجة  )بالشدبة لمتيار(ع الستشاسبة مع التيار فبيشسا تدداد سخعة الحخكة الشدبية الجد

واضحة فديكػف قانػف السخبع الشطخؼ فعاال مع زياده قػة الدحب مع مخبع الدخعو 
وبعج الػصػؿ إلى ىحه الدخعة الكبيخة تربح الصبقة الستاخسة )االرتجادية ( اكثخ 

ربح ستالزغط السشخفس عمى حافة الكخه  ف مشصقةاضصخابا وستكبخ قػة الزغط ال
وبيشسا تدداد الدخعة فاف تاثيخات احتكاؾ الجمج وقػة الزغط ستكبخ مؤدية  ة ,صغيخ 

 الى زيادة قػة الدحب الكمية.
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 قؾة الخفع

عشجما تؤثخ قػػ الدحب باتجاه مجخػ التيار فاف ىشالظ قػه اخخػ تعخؼ بالخفع  وتتػلج 
جخػ التيار وعمى الخغع مغ اسسيا يعشي رفع أؼ أنيا تتجو عسػديا الى عسػديا عمى م

عغ شخيق اتجاه مجخػ التيار وانحخاؼ  االعمى فانيا يسكغ أف تتخح أؼ اتجاه ويحجد
 , ويسكغ التعبيخ عشيا بالقانػف التالي :الجدع 

مخبع الدخعة × مداحة الدصح × كثافة الدائل × معامل الخفع  0.5قػة الخفع = 
 لشدبيةا

ثخ عمى مقجار ؤ ثخ عمى مقجار قػة الخفع ىي نفذ العػامل التي تؤ اما العػامل التي ت
وىي)الدخعة الشدبية لمدائل , كثافة الدائل , الحجع , الذكل , انحخاؼ  قػة الدحب
 الجدع ( .
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 شكل الجدؼ كمبجأ بخنؾلي

فع , حيث يعسل استخجاـ يعتبخ شكل الجدع مغ االمػر االساسية السداىسة في قػة الخ 
 بويرصجـ مجخػ الساء الجدع ذو الذكل شبو السجبب عمى زيادة قػة الخفع, فعشجما 

عمى شػؿ  اسفل الجدع والثانيفػؽ الدصح السشحشي  الى قدسيغ االوؿيشفرل الدائل 
الدصح السدصح , مغ ناحية اخخػ فالدائل الحؼ يشرب عمى الدصح السشحشي سيدداد 

 سب مع مجخػ التيار مػلجا مشصقة مغ تيار بدخعة عالية ندبيا.ايجابيا بالتشا

أف االختالؼ في سخعة التيار عمى الجانب السشحشي مغ الجدع شبو السجبب مقابل 
الجانب السدصح لمجدع يػلج اختالفا في الزغط في الدائل استشادا الى مبجا بخنػلي 

الدخعة أؼ  دادعشجما تد  لحؼ يشز عمى أف الزغط يقلامعالع االيصالي )بخنػلي ( ل
تكػف مشاشق مدار الدائل ذو الدخعة العالية ندبيا مختبط بسشاشق الزغط الػاشئ 
ندبيا وتكػف مشاشق التيار ذو الدخعة الػاشئة ندبيا مختبصة بسشاشق الزغط العالي, 
وعشجىا تتػلج ىحه السشاشق بزغصيا العالي وضغصيا الػاشئ عمى الجػانب الستقابمة 

مغ مشصقة الزغط العالي باتجاه  الجدعيشتج قػه رفع تتجو عسػديا عمى لمجدع فد
 مشصقة الزغط الػاشئ.
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تديج مغ قػة الخفع لمجدع شبو السجبب مشيا زيادة الدخعة الشدبية ىشالظ عجة عػامل 
اضافة الى ذالظ فيشالظ عػامل أخخػ تداىع في ذلظ ومشيا التبايشي باالزغط وزيادة ال

ئل ومداحة الدصح في الجانب السدصح لمجدع شبو السجبب فعشجما يدداد كثافة الدا
 .ىحيغ الستغيخيغ ستدداد قػة الخفع 

دخػؿ يج عشجما تخػ مغ مشطار جانبي فتسثل يج اإلنداف شكل الجدع شبو السجبب 
فديتػلج قػه رفع تتجو عسػديا عمى راحة اليج حيث يدتخجـ الدباحػف الدباح الى الساء 

تججيف مغ خالؿ تحخيظ ايادييع في الساء بدخعو الى الخمف  ةحخك الحخةفي سباحو 
 واالماـ لمسشاوره باجداميع في مػاقع مختمفة في الساء.

 

 الزغط التبايشي

يصمق عمى السخكبة الثانية لقػة الدحب الكمية السؤثخة عمى الجدع الستحخؾ داخل سائل 
دحب عمى الجدع الستحخؾ في بقػة الزغط وىي عبارة عغ مخكبة واحجة مغ قػة ال

الدائل فعشجما تكػف الصبقة الستاخسة لجديئات الدائل بعج سصح الجدع الستحخؾ 
مزصخبة فدتكػف قػة الزغط ىي الدائجه وىي القػة السداىسة الخئيدية لقػة الدحب 

 الكمية في حخكات اإلنداف وحخكات السقحوفات.
ليج جيب ىػائي مزصخب خمف عشجما يتحخؾ جدع في وسط سائل بدخعة كاؼية لتػ 

الجدع فديحجث فقجاف التػازف في الزغط السحيط بالجدع )ضغط تبايشي ( في نياية 
التيار العمػؼ مغ الجدع عشجما تمتقي جديئات الدائل بخاس الجدع فدتتذكل مشصقة مغ 
الزغط العالي ندبيا اما في نياية السجخػ الدفمي مغ الجدع في السكاف الحؼ يكػف 

ضصخاب مػجػدا فدتتػلج مشصقة مغ الزغط الػاشئ ندبيا ومتى ما حجث ؼيو اال
)الزغط التبايشي ( فدتكػف ىشالظ قػة متجية مغ مشصقة الزغط العالي الى مشصقة 

 الزغط الػاشئ.
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عمى )السخخوشي( سبيل السثاؿ يسكغ أف يعسل السجخػ الخصي فػؽ شكل الجدع عمى 
ط اضافة الى ذلظ فاف السجخػ الخصي يسكغ أف يقمل مغ تقميل مقجار انحجار الزغ

كسية االضصخاب الستػلج ومغ ثع يعسل عمى تقميل الزغط الدمبي الحؼ يتػلج خمف 
 الجدع.
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اف الشتػءات في كخة ىشاؾ بعس الصخؽ التي يسكغ مغ خالليا تقميل قػة الزغط ومشيا 
مى سصح الكخه والتي تعسل بجورىا الكػلف مرسسة بذكل دقيق لتػليج شبقة ارتجادية ع

 عمى تقميل قػة الدحب عمى الكخه فػؽ الدخعة التي يسكغ لكخه الكػلف أف تتحخؾ.
 
 
 
 
 
 
 

ىشالظ شخيقة أخخػ يسكغ مغ خالليا أف تعالج قػة الزغط مغ خالؿ عسمية الدحب 
 اف يكػف الستدابق خمف الستدابق بذكل قخيب ججا مثمسا يحجث في سباؽ الجراجات او

سباؽ الديارات اذ تعصي ىحه العسمية فائجه في تقميل قػة الزغط عمى الستدابق الخمف 
الف الستدابق األوؿ يدتخ الحافة األمامية لمستدابق الخمفي مغ الزغط الدائج باتجاه 
التيار باالعتساد عمى حجع الجيب لمزغط السشخفس خمف الستدابق األوؿ فاف عسمية 

 ف تداعج في دفع الستدابق الخمفي اماما.امتراص القػه يسكغ كحلظ ا
 

 

 

 

 

 زاكية الذخكع 
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تعتبخ زواية انحخاؼ السقحوفات بالشدبة لسجخػ الدائل )زاوية الذخوع ( عامل ميع في 
بجء تػليج قػة رفع السقحوفات القرى معجالتيا لديادة معجؿ االزاحة األفؿية ومغ ناحية 

 ية لتػليج قػه الخفع اخخػ فاف تكػف زاوية الذخوع السػجبة ضخور 
فاف مقجار مداحة الدصح السعخوضة بالسقجار السشاسب تدداد زاوية الذخوع  عشجما

 عسػديا عمى مجخػ الدائل ستدداد كحلظ وبالشتيجة يدداد مقجار قػة الزغط السؤثخة
لداوية الذخوع فاف الدائل اليسكشو السديخ عمى  وعشج الديادة السفخشة فتدداد قػة الخفع ,

ج قػة رفع . فالصائخات التي تتخح ارتفاعات شاىقو يػلت واليدتصيعالجانب السشحشي  شػؿ
يسكشيا أف تػقف او تفقج ارتفاعيا حتى يقمل الصياروف معجؿ انحخاؼ األجشحة 

 . ليا علمسداعجة في قػة الخف
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لخفع بيشسا عشجما يكػف السقحوؼ ىػ جدع االنداف فعشج أداء القفد ستدداد تاثيخات قػة ا
تشخفس تأثيخ قػة الدحب فعمى سبيل السثاؿ في فعالية القفد عمى الجميج يربح االداء 
معقجا ججا ونتيجة لمفتخة الصػيمة ندبيا التي يصيخ خالليا الجدع فاف ندبة قػة الخفع 

لدحب لجدع االنداف تكػف ميسة بذكل كبيخ وتذيخ البحػث حػؿ فعالية القفد عمى ا
ؾياـ الستدابق بحشي جدسو إلى االماـ بذكل مدصح بسداحة أمامية الجميج بزخورة 

كبيخة لمسداعجه في زيادة التعجيل مغ ناحية اخخػ عشج االرتقاء في الجدء األوؿ مغ 
اما  ,الصيخاف يتػجب عمى القافديغ أف يتخحوا زاوية شخوع صغيخه لتقميل قػة الدحب 

 اوية الذخوع القری قػه رفعفي الجدء الثاني لمصيخاف يتػجب عمييع زيادة ز 
مقػسة عمى كسيو قػة الدحب الكمية خفع قػة ال ةوىي كسي الخفع / الدحب : ةندبو قػ 

 ثخة عمى الحجع في وقت معيغ.ؤ الس
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 تأثيخ ماكشؾس

, 1852 في عاـ غػستاؼ ماغشػس األلساني الفيدياء ضاىخة فيديائية اكتذفيا عالع
وىي تجور فديحجث اختالؼ في ُتفدخ ىحه الطاىخة بأنو أثشاء حخكة الكخة أو األسصػانة 

يكػف دورانو سخة الك في احج جانبيفإف اليػاء لحلظ , سخعة اليػاء عمى جانبي الكخة 
, السقاـو لمكخة مسا يػلج مشصقة عالية الدخعة وذات ضغط واشىءباتجاه دوراف اليػاء 

,  اليػاء السقاـو لمكخة يكػف بعكذ االتجاهفأنو ساآلخخ لمكخة  الجانبأما اليػاء عمى 
مسا يػلج مشصقة واشئة الدخعة وذات ضغط عالي , اف عسمية التبايغ في الزغط عمى 

لكخة يدسى قػة ماغشػس وىي عبارة عغ قػة رفع متجية مغ مشصقة الزغط جانبي ا
العالي الى مشصقة الزغط الػاشىء وتأثيخ ىحه القػة عمى مدار شيخاف السقحوؼ مدببة 

 انحخافًا متدايجًا في اتجاه السقحوؼ بأتجاه مشصقة الزغط الػاشىء.

 

 

 

 

 

 

 

 

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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1852
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و انحخاؼ كخة التشذ عشجما ُتزخب انحخاؼ كخة القجـ برػرة قػسية, أوىحا ما يفدخ 
برػرة خمؽية , والكثيخ مغ التصبيقات, مشيا األسصػانات الجوارة السػجػدة في بعس 
الدفغ والتي تعصي دفع إضافي لخفاس الدفيشة, وأيزًا األسصػانات الجوارة السػجػدة 
في بعس شائخات األبحاث التي تصيخ اعتسادًا عمى دوراف ىحه األسصػانات بذكل 

 .مفي معاكذخ

اذا ما فالسحػر الصػلي او العخضي يكػف دوراف الكخة اثشاء قحفيا في اليػاء اما حػؿ 
تشخفس نحػ االسفل س يانفأدارت الكخة حػؿ السحػر العخضی دوراف امامی مثال 

بدخعة نتيجة تحخكيا باتجاه الزغط السشخفس وفي ىحه الحالة يكػف الزغط أسفل 
ػف ضغط عالي اعمى الكخة بيشسا يقل في أسفل الكخة اذ يقاـو الكخة اقل اذ بجورانيا يتك

اليػاء الكخة وتشتج مشصقة ضغط عالي في أعمى الكخة و الحؼ تكػف مقاومة اليػاء ؼيو 
مغ األماـ وفي اتجاه معاكذ التجاه حخكة اليػاء حػؿ الكخة اما اسفل الكخة فتكػف 

ليػاء مسا يدبب نقز في الزغط القػتاف في اتجاه واحج فيديج ذلظ مغ سخعة حخكة ا
كسا في الزخبة عمى ىحا الجانب وتسيل الكخة الى التحخؾ في اتجاه الزغط السشخفس 

 االمامية في التشذ االرضي 
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كسا نخػ العبي الكخة الصائخة يعسجوف إلى ضخب الكخة في االرساؿ التشدي مغ االعمى 
 . ي وكحلظ العبي التشذبحيث يكػف ىشاؾ تجويخ امامي حػؿ السحػر العخض

اما اذا كاف الجوراف الى الخمف فاف الزغط السشخفس سػؼ يكػف اعمى الكخة و 
العالي أسفل الكخة مسا يديج مغ زمغ بقاء الكخة في اليػاء وىحا ما يصبقو العبي كخة 

 الدمة عشج الترػيب عمى الدمة 

 

 

 

 

 

 

تختفع ل ف الخمفي عمى الكخةع العمبة في مزخب الكػلف لتػليج الجورايترسكحلظ تع 
 .شػسغالكخة برػرة صحيحو بدبب تاثيخ ما
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اما عشج دوراف الكخة حػؿ السحػر الصػلي فأف الكخة سػؼ تشحخؼ الى احج الجانبيغ 
اما الى اليسيغ او الى اليدار , فعشج دوراف الكخة باتجاه اليدار اؼ عكذ اتجاه عقارب 

غ مغ الكخة مشصقة ذات سخعة واشئة وضغط عالي الداعة فدتتػلج عمى الجانب االيس
اما الجانب االيدخ فتكػف السشصقة ذات سخعة عالية وضغط واشىءمسا يدبب انصالؽ 

 الكخة بذكل قػسي باتجاه الجوراف ) الجانب االيدخ (.

 

 

 

 

 

 
)      العجيج مغ عذاؽ كخة القجـ سيتحكخوف الخكمة الحخة التي ركمت مغ قبل البخازيمي

حيث وضعت الكخة  1998ختػ كارلػس( في نيائيات كاس العالع في فخندا صيف روبي
خسدة العبيغ, ركل  متخا مغ اليجؼ الحؼ يقف أمامو ججار مؤلف مغ 30عمى بعج 

كارلػس الكخة في بجايتيا إلى اليسيغ حتى اجتازت حائط السجافعيغ وعمى بعج متخاف 
بعج أمتار مغ اليجؼ مدتعجا  عمى األقل مسا جعل جامع الكخات الحؼ يقف عمى

الستعادة الكخة عمى أساس إنيا خارج اليجؼ تقخيبا و بصخيقة سحخية استجارت الكخة 
عمى شكل قػس إلى اليدار ودخمت الداوية اليسشي العميا لميجؼ وسط دىذة الالعبيغ 

) کارلػس( قج    و حامي اليجؼ وأجيدة اإلعالـ عمى حج سػاء وعمى ما يبجو فاف
لية آوأصبحت الحخكة عشجه  , الت في ساحة التجريبكيخا عمى مثل ىحه الخ تجرب كث

في سخعة معيشة ومع دوراف عمى الحافة الخارجية و في كيؽية عسل قػس الكخة بزخبيا 
 . ىػ مغ السحتسل لع يعخؼ األسذ الفيدياوية التي تتحكع بالكخة , ومعيغ
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 فائدة

بيدبػؿ السحتخفيغ وبيغ العمساء حػؿ تراعج االختالؼ بيغ العبي ال 1982في عاـ 
السدار الحؼ تتخحه الكخه السقحوفة بذكل قػسي , اذا ادعى الالعبػف باف مدار الكخة 
الحؼ تدمكو الكخة السقحوفة بذكل قػسي كاف عمى امتجاد خط مدتؿيع حتى ترل الى 

 الشقصة الحاسسة التي تكدخ عشجىا وتشحشي بذكل مفاجئ

قػة جما تزاؼ الشياية الجورانية إلى الكخة وذلظ الف تاثيخ فقج يتعدز ىحا البحث عش
لمشياية السجورة سيعسل عمى زيادة تاثيخ الجاذبية ومع ذلظ  magnus effect ماغشػس

وثق بفميع شخيط ذو سخعة وقج فاف السدار الحؿيقي لمكخة السشحشية عبارة عغ قػس 
 . عالية
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 كة الكرة في الهواء) فائدة( ميكانيكية حر

   مرصمح عمع ديشاميكا السػائع الدػائلالجدع في يصمق عمى العمع الحؼ يجرس حخكة 

حٌث ان اسم المائع ٌطلك على السوائل والغازات والذي ٌهمنا فً هذا الموضوع هو 

 حركة الكرة فً الهواء اي دراسة حركات الكرة بعد ضربها او رمٌها فً الهواء.

 لكخة دكف دكرانيااكال / انظالؽ ا
تتعخض الكخة عشج ضخبيا او رمييا في اليػاء الى مقاومة اليػاء وىي قػة معيقة 

بدخعة كاؼية لتػليج  اليػاءفي وسط  الكخةتحخؾ تعشجما ف لمحخكة وتتسثل بقػة الزغط
)ضغط  كخةفديحجث فقجاف التػازف في الزغط السحيط بال ياجيب ىػائي مزصخب خمف

 بسقجمة الكخة يػاءعشجما تمتقي جديئات ال كخةالتيار العمػؼ مغ التبايشي ( في نياية 
في  كخةفدتتذكل مشصقة مغ الزغط العالي ندبيا اما في نياية السجخػ الدفمي مغ ال

فدتتػلج مشصقة مغ الزغط الػاشئ ندبيا  ,السكاف الحؼ يكػف ؼيو االضصخاب مػجػدا
ة متجية مغ مشصقة الزغط ومتى ما حجث )الزغط التبايشي ( فدتكػف ىشالظ قػ 

 , مسا يؤثخ سمبيا عمى سخعة الكخة ودقة اتجاىيا .العالي الى مشصقة الزغط الػاشئ
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 ثانيا / الحخكة الستسؾجة 
فعشج ضخب الكخة  تحجث ىحه الحخكة عشج االرساؿ الستسػج في رياضة كخة الصائخة,

ػجػد داخل الكخة يحاوؿ الخخوج باسمػب الرجمة دوف تتبع اليج لمكخة فاف اليػاء الس
مشيا فيتجو الى صساـ نفخ الكخة الحؼ يسثل مخكد ثقل الكخة ؼيرصجـ بو ويتجو الى 

تكػف حخكة التسػج تارة لمجانبيغ وتارة أخخػ إلى  , حيث الجية السقابمة ثع يعػد وىكحا 
األسفل واألعمى, فزاًل عغ إف الكخة تكػف مفاجئة عشج سقػشيا لألسفل عكذ 

شكاؿ األخخػ لسيارة اإلرساؿ التي تأخح مدارًا معمػمًا بدبب إف مخكد الكخة يتجو األ
دائسًا إلى صساـ نفخ الكخة حيث يذكل مخكد ثقل الكخة,وليحا يؤثخ عمى نػعية تسػجيا 
ففي حالة ضخب الكخة في أثشاء اإلرساؿ والرساـ لألعمى أو األسفل فاف التسػج يكػف 

التسػج يكػف ب الالعب الكخة والرساـ مغ الجانبيغ فاف لألعمى أو األسفل وإذا ضخ 
 ..........................................................لمجانبيغ

األداء الفشي لإلرساؿ الستسػج األمامي)األمخيكي( يكػف أداء ىحا الذكل مغ  شخيقة
كغ اليج تكػف السيارة مذابيا ألداء اإلرساؿ السػاجو مغ األعمى)إرساؿ التشذ( ول

مخفػعة بجانب وخمف الخأس وال يتع تقػس الطيخ وال تتع متابعة الحخكة وتزخب الكخة 
  .مغ نرفيا الخمفي مع تثبيت رسغ اليج الزاربة
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 ثالثا / الحخكة المؾلبية )الحمدكنية(
تحجث ىحه الحخكة فقط في رياضة الخكبي وذلظ الف الالعب يكػف مسدكا بالكخة وعشج 

مييا الى االماـ يقـػ بفتل اليج مسا يعصي الكخة حخكة لػلبية والدبب اآلخخ ىػ شكل ر 
كخة الخكبي حيث يكػف شكميا مخخوشيا مسا يداعج عمى تػليج ىحه الحخكة واالستسخار 
فييا حتى الػصػؿ الى اليجؼ السصمػب, تداعج الحخكة المػلبية عمى التخمز مغ 

ليػاء فكمسا تعخضت الكخة الى تيار اليػاء تقـػ وقػة الزغط الستػلجة مغ مقاومة ا
باالنقالب عميو مسا يداعج عمى محافطة الكخة عمى سخعتيا وعجـ تغييخ اتجاىيا 
وانصالقيا بذكل مدتؿيع , ومغ السعمػـ اف ىحا السبجأ يدتخجـ في صشاعة االسمحة 

 قحيفة .الشارية حيث ترسع سبصانة الدالح بذكل محمدف مسا يعصي حخكة لػلبية لم
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 رابعا / الحخكة القؾسية 
, 1852 في عاـ غػستاؼ ماغشػس األلساني الفيدياء ضاىخة فيديائية اكتذفيا عالع

وىي تجور فديحجث اختالؼ في ُتفدخ ىحه الطاىخة بأنو أثشاء حخكة الكخة أو األسصػانة 
يكػف دورانو سالكخة  في احج جانبيفإف اليػاء لحلظ , سخعة اليػاء عمى جانبي الكخة 

, السقاـو لمكخة مسا يػلج مشصقة عالية الدخعة وذات ضغط واشىءباتجاه دوراف اليػاء 
,  اليػاء السقاـو لمكخة يكػف بعكذ االتجاهفأنو ساآلخخ لمكخة  لجانباأما اليػاء عمى 

مسا يػلج مشصقة واشئة الدخعة وذات ضغط عالي , اف عسمية التبايغ في الزغط عمى 
جانبي الكخة يدسى قػة ماغشػس وىي عبارة عغ قػة رفع متجية مغ مشصقة الزغط 

عمى مدار شيخاف السقحوؼ مدببة  العالي الى مشصقة الزغط الػاشىء وتأثيخ ىحه القػة
انحخافًا متدايجًا في اتجاه السقحوؼ بأتجاه مشصقة الزغط الػاشىء, وىحا ما يفدخ 

 .انحخاؼ كخة القجـ برػرة قػسية, أو انحخاؼ كخة التشذ عشجما ُتزخب برػرة خمؽية

ما  اذافالسحػر الصػلي او العخضي يكػف دوراف الكخة اثشاء قحفيا في اليػاء اما حػؿ 
تشخفس نحػ االسفل س يانفأدارت الكخة حػؿ السحػر العخضی دوراف امامی مثال 

بدخعة نتيجة تحخكيا باتجاه الزغط السشخفس وفي ىحه الحالة يكػف الزغط أسفل 
الكخة اقل اذ بجورانيا يتكػف ضغط عالي اعمى الكخة بيشسا يقل في أسفل الكخة اذ يقاـو 

الي في أعمى الكخة و الحؼ تكػف مقاومة اليػاء ؼيو اليػاء الكخة وتشتج مشصقة ضغط ع
مغ األماـ وفي اتجاه معاكذ التجاه حخكة اليػاء حػؿ الكخة اما اسفل الكخة فتكػف 
القػتاف في اتجاه واحج فيديج ذلظ مغ سخعة حخكة اليػاء مسا يدبب نقز في الزغط 

كسا في الزخبة فس عمى ىحا الجانب وتسيل الكخة الى التحخؾ في اتجاه الزغط السشخ
 االمامية في التشذ االرضي .

 

 

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
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%81_%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1852
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كسا نخػ العبي الكخة الصائخة يعسجوف إلى ضخب الكخة في االرساؿ التشدي مغ االعمى 
 . بحيث يكػف ىشاؾ تجويخ امامي حػؿ السحػر العخضي وكحلظ العبي التشذ

مى الكخة و اما اذا كاف الجوراف الى الخمف فاف الزغط السشخفس سػؼ يكػف اع
العالي أسفل الكخة مسا يديج مغ زمغ بقاء الكخة في اليػاء وىحا ما يصبقو العبي كخة 

 الدمة عشج الترػيب عمى الدمة 
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اما عشج دوراف الكخة حػؿ السحػر الصػلي فأف الكخة سػؼ تشحخؼ الى احج الجانبيغ 
الحخة في كخة القجـ , فعشج دوراف اما الى اليسيغ او الى اليدار كسا يحجث في الخكالت 

الكخة باتجاه اليدار اؼ عكذ اتجاه عقارب الداعة فدتتػلج عمى الجانب االيسغ مغ 
الكخة مشصقة ذات سخعة واشئة وضغط عالي اما الجانب االيدخ فتكػف السشصقة ذات 
سخعة عالية وضغط واشىء مسا يدبب انصالؽ الكخة بذكل قػسي باتجاه الجوراف) 

 االيدخ (. الجانب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

)      العجيج مغ عذاؽ كخة القجـ سيتحكخوف الخكمة الحخة التي ركمت مغ قبل البخازيمي
حيث وضعت الكخة  1998روبيختػ كارلػس( في نيائيات كاس العالع في فخندا صيف 

خسدة العبيغ, ركل  متخا مغ اليجؼ الحؼ يقف أمامو ججار مؤلف مغ 30عمى بعج 
ي بجايتيا إلى اليسيغ حتى اجتازت حائط السجافعيغ وعمى بعج متخاف كارلػس الكخة ف

بعج أمتار مغ اليجؼ مدتعجا  عمى األقل مسا جعل جامع الكخات الحؼ يقف عمى
الستعادة الكخة عمى أساس إنيا خارج اليجؼ تقخيبا و بصخيقة سحخية استجارت الكخة 

ا لميجؼ وسط دىذة الالعبيغ عمى شكل قػس إلى اليدار ودخمت الداوية اليسشي العمي
) کارلػس( قج    و حامي اليجؼ وأجيدة اإلعالـ عمى حج سػاء وعمى ما يبجو فاف

لية آوأصبحت الحخكة عشجه  , الت في ساحة التجريبكتجرب كثيخا عمى مثل ىحه الخ 
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في سخعة معيشة ومع دوراف عمى الحافة الخارجية و في كيؽية عسل قػس الكخة بزخبيا 
 مغ السحتسل لع يعخؼ األسذ الفيدياوية التي تتحكع بالكخة ىػ , ومعيغ

 . 
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الفرل الحادي عذخ: التغحية الخاجعة البايؾميكانيكية ك التقشيات 
 الحجيثة 

 تعخيف التغحية الخاجعة:
السعمػمات التي تعصى لمستعمع عغ االنجاز في محاولة لتعمع السيارة والتي ىي 

كة خالؿ أو بعج االستجابة أو كمييسا .وتعج باعثًا ميسًا ججًا في تػضح دقة الحخ 
 الديصخة عمى حخكة اإلنداف وسمػكو ولترحيح األداء السدتقبمي .

فكسا عخفيا ثائخ غانع نقال عغ كساؿ دسػؽ بأنيا )) تقخيخ إدراكي مباشخ عغ 
 نتيجة سمػؾ الفخد عمى غيخه مغ األشخاص ((

ػمات التي يتمقاىا الستعمع بعج األداء بحيث تسكشو مغ السعمكسا عخفيا الجبالي ))
بأنيا  فعخفيا وجيو محجػب,اما (( معخفة مجػ صحة إستجابتو لمسيسة التعميسية

))جسيع السعمػمات التي يسكغ أف يحرل عمييا الستعمع مغ مرادر مختمفة سػاء 
ليجؼ مشيا تعجيل أكانت داخمية أـ خارجية أوكمييسا معا قبل أو بعج األداء الحخكي , ا

 االستجابات الحخكية السثمى وىي أحجػ الذخوط األساسية لعسمية التعمع (( . 
فيخاىا عبارة عغ ))السعمػمات التي يحرل عمييا الفخد أو  Sageأما )) 

يدتقبميا كشتيجة لبعس الستغيخات , ويزيف أف التغحية الخاجعة ىي السعمػمات التي 
 خكة أو بعجىا ((يدتقبميا الفخد خالؿ أدائو لح

 : أىسية التغحية الخاجعة
 -إف لمتغحية الخاجعة أىسية كبيخة في عسمية تعمع السيارات الحخكية ومشيا ما يأتي :

تعسل التغحية الخاجعة عمى إعالـ الستعمع نتيجة تعمسو , سػاء كانت صحيحة أـ -1
جـ معخفة نتائج خاشئة , مسا يقمل القمق والتػتخ والحؼ قج يعتخؼ الستعمع في حالة ع

 تعمسو.
تعدز الستعمع وتذجعو عمى االستسخار في عسمية التعمع , والسيسا عشجما يعخؼ بأف -2

 إجابتو كانت صحيحة ,وىشا تعسل التغحية الخاجعة عمى تجعيع العسمية التعميسية . 
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الخصأ يجعمو  ةأف معخفة الستعمع أف إجابتو كانت خصأ, وما الدبب ليحه األجاب-3
أف ما حرل عميو مغ نتيجة أو عالمة كاف ىػ السدؤوؿ عشيا , ومغ ثع عميو يقتشع ب

 مزاعفة جيجه في السخات القادمة .
إف ترحيح إجابة الستعمع الخصأ مغ شأنيا أف تزعف االرتباشات الخصأ التي -4

 حجثت في ذاكختو وإحالؿ ارتباشات صحيحة محميا .
شذط عسمية التعمع وتديج مغ مدتػػ أف استخجاـ التغحية الخاجعة مغ شأنيا أف ت-5

 الجافعية لمتعمع .
تعخؼ عسمية التغحية الخاجعة الستعمع : أيغ يقف مغ اليجؼ السشذػد , وؼيسا إذا  -6 

كاف يحتاج إلى مجة شػيمة لتحؿيقو أـ أنو قخيب مشو, أؼ إنيا تبيغ لمستعمع اتجاه سيخ 
 تقجمو في العسمية التعميسية .

 عة:أنؾاع التغحية الخاج
يعج مػضػع التغحية الخاجعة مغ أىع السػضػعات في مجاؿ الجراسة 
والبحث, إذ أف التعخؼ عمى أنػاع التغحية الخاجعة , ومعخفة كيؽية استخجاـ كل نػع 
مشيا, يتيح السجاؿ أماـ العامميغ في مجاؿ التعميع والتجريب لالستفادة مغ األنػاع 

ل حدب اختراصو. ولقج تبايشت التي تالئع األلعاب الخياضية السختمفة ك
السرادر السختمفة في تحجيج أنػاع التغحية الخاجعة ,ويخجع التبايغ في تحجيج 

مختمفة ,  ءالسرادر ألنػاع التغحية الخاجعة إلى اعتساد العمساء عمى أسذ ومبادػ
 تع عمى أساسيا تقديع التغحية الخاجعة إلى السحاور اآلتية :ػ

 ب مرادرىا:التغحية الخاجعة حداكال: 

 :التغحية الخاجعة الجاخمية -1

 اجيدة وىي السعمػمات التي تأتي مغ مرادر حدية داخمية إذ تذتخؾ فييا عجة 
تؤثخ في الديصخة عمى الحخكة مثل التػازف وكحلظ تػحج لشا السعمػمات التي تأتي عغ 
 شخيق حاسة المسذ والزغط واالمتجاد والتقمز العزمي وبحا حخكة الجدع نفديا
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تعصي تغحية راجعة عغ شخيق حافد, أؼ أنيا تأتي مغ داخل الجدع لتخبخ القائع 
 بالحخكة عغ نػع األداء الحؼ قاـ بو .

 :الخاجعة الخارجية  - 2

وىي نؿيس التغحية الخاجعة الجاخمية حيث تتعمق التغحية الخاجعة الخارجية 
ويج بالسعمػمات مغ خالؿ بالسعمػمات التي تختبط بالسيسة السخاد تشفيحىا , ويتع التد 

ة أو الجياز الفيجيػ وتتع بذكل لفطي آ مرجر خارجي كالسجرب أو السعمع أو السخ 
 .أو بذكل غيخ لفطي

 التغحية الخاجعة حدب كسيمة الحرؾؿ عمييا : ثانيا:

 التغحية الخاجعة المفطية.-1
 التغحية الخاجعة السكتػبة .- 2
 التغحية الخاجعة السخئية .-3

 غحية الخاجعة حدب زمؽ تقجيسيا :التثالثا: 

 :التغحية الخاجعة األنية )الستدامشة (-1
ويقرج بيا التغحية الخاجعة الخارجية التي تتػفخ وتعصى أثشاء الحخكة مع مخاعاة   

, وتعج التغحية الخاجعة الستدامشة  ءانو البج ىحا الترحيح عشج ورود األداء الخاشى
الخاليا العربية الحخكية السػجػدة باأللياؼ  بسثابة مخاجع لترحيح دائع بػاسصة

العزمية مسا يؤثخ في استسخارية الترحيح والتقجـ والتعمع . ويتع أعصاء التغحية الخاجعة 
الستدامشة عغ شخيق التأشيخ عمى أعزاء الجدع التي ال تكػف في الػضع الرحيح , 

و في وقت يجخؼ ؼيو أو عغ شخيق الكالـ , إذ يختبخ السعمع الستعمع عغ اخصاء ادائ
الستعمع تصبيقات السيارة والحخكة . وتدتخجـ التغحية الخاجعة الستدامشة أو األنية في 
الفعاليات الخياضية التي تدتغخؽ وقتًا ليذ قريخًا وكحلظ في الفعاليات التي ال تتسيد 

 بالدخعة الكبيخة
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 )السؤجمة(:التغحية الخاجعة الشيائية -2 
ع عقب االنتياء مغ الحخكة , وىحا الشػع مغ التغحية وىي التغحية التي تت  

الخاجعة يحجث مباشخة بعج أو بعج االنتياء مغ أداء الحخكة أو الفعالية وذلظ ألنو كمسا 
 كانت التغحية الخاجعة أنية وسخيعة كانت أفزل.

 
 التغحية الخاجعة حدب صيغتيا:رابعا:

 ػ التغحية الخاجعة الفخدية . )لالعب (.1
 حية الخاجعة الجساعية . )لمفخيق (.ػ التغ2

 

 التغحية الخاجعة حدب تأثيخىا: خامدا:

 :ػ التغحية الخاجعة االيجابية 1
تعتبخ مغ الجعامات القػية لمتغحية الخاجعة السحايجة نطخا "ألنيا تيجؼ إلى 

جداؾ  - استسخ عمى ىحا األداء-التعديد كأف نقػؿ مثال" )أجبت إجابة صحيحة 
...(  السجرب يخبخ الالعب باألداء الرحيح اوو جية نطخؾ صابة  -هللا خيخا" 

امتيازات خاصة ... و  -التخؾيات  -كسا يسكغ أف تسثل بأشكاؿ عجة كالجرجات 
 . لكغ يبقى أفزل ىحه األساليب ىػ الثشاء والسجيح

 :ػ التغحية الخاجعة الدمبية 2
ميو استبجاليا بصخيقة فييا نؤكج أف الصخيقة الحالية في األداء غيخ مقبػلة وع

أفزل لمػصػؿ إلى الحل الرحيح كقػلشا مثال ) البج أف تغيخ ىحا الدمػؾ إلى 
السجرب يخبخ الالعب باألداء  - يجب أف تجرس برػرة أفزل–األفزل 

الخصأ...( وىحا الشػع مغ التغحية يعتسج عمى تقجيع الصخؽ البجيمة لمصالب لتحديغ 
ب مع السعمع إليجاد البجائل السشاسبة لمشجاح في أدائو مغ أجل ذلظ يتعاوف الصال

 . السدتقبل
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 التغحية الخاجعة حدب أغخاضيا :سادسا:

 :(knowledge of result)ػ التغحية الخاجعة الخاصة باألداء 1
وىي السعمػمات التي يحرل عمييا الستعمع سػاء كانت خارجية او داخمية 

تحجد اخصاء االداء مقارنة  (KR)ء حػؿ شبيعة االداء والسعمػمات الخاصة باالدا
مع ما وضعو السجرب والسعمع لالعب مغ خصة حخكية او بالسقارنة مع البخنامج 

 الحخكي السعج سابقا .
 (knowledge of performance)شتيجة األداء ب الخاصةػ التغحية الخاجعة 2

ىي السعمػمات التي تعسل عمى تػجيو وتحػيل االنتباه الى السكػنات 
ثخ اىسية في السيارة السخغػبة ,حيث انيا تعسل عمى كذف االخصاء ونقاط االك

الزعف في االداء بالسحرمة الشيائية مغ خالؿ مقارنة السعمػمات حػؿ نتائج 
الحخكة الؿيسة الحؿيؿية مع السعمػمات االفتخاضية الدابقة  السعمػمات الستػقعة قبل 

 التشفيح 
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 تقديسات التغحية الخاجعة

 الخاجعة البايؾميكانيكية : التغحية
صل أغخيقي وىي مكػنػػة مغ كمستيػغ بيػ أاف كمسػػة بايػميكانيظ مغ البايؾميكانيػ: 

Bio  وتعشي الحياة وكمسة ميكانيظMechanik  و أو اآللة أوتعشي الػاسصة
في السيكانيظ فاف تخكيب الكمسة يعشي اآللة الحيػية ,وىػ العمع الحؼ يبحث 

 جية نطخ قػانيغ السيكانيظ.و الحيػاف مغ حخكات االنداف و 
جداـ الحيػػة, أل"اف ىحا العمع يبحث في تاثيخ القػػ الجاخمية والخارجية عمى ا      

ا القػػػػ الخارجيػػػػة كالجاذبيػػة االرضيػػة مّ أويعشي بالقػة الجاخميػػة االعراب والعزالت ,
ت الحيػػػة مغ حيػث وغيخىا مغ القػػ الصبيعيػػة التي تؤثخ عمى الكائشا

دائػػيع ألتقجـ الالعبيغ في  يالحخكة....فالبايػميكانيظ الخياضي يعتبخ الحجخ االساس
و العمع الحؼ ييتػع بتحميل حخكات االنداف تحميال يعتسج عمػى نّ إالحخكي الفشػي حيث 
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التعخؼ عمى مدببات الحخكة)الكشيتظ(  فزاًل عغالػصف الفيديائي)الكيشساتيظ( 
 .ة ,بسا يكفل اقترادا وفعالية في الجيج الخياضي

 تشقدع التغحية الخاجعة البايػميكانيكية الى قدسيغ ىسا:
 التغجية الخاجعة الكشيساتيكية:-1
وتعخؼ بأنيا التغحية الخاجعة حػؿ خرائز ومسيدات الحخكة أو حػؿ شكل   

داء مغ خالؿ الحخكة الشاتجة . وكحلظ معمػمات عغ السطاىخ الكيشساتيكية الخاصة باأل
التأكيج عمى ارتفاع مخكد كتمة الجدع أو الدوايا السصمػب تحؿيقيا في مفاصل الجدع 
السختمفة عشج تصبيق األداء.....الخ. لقج وضحت عجة دراسات وبرػرة واضحة إف 

 Carbonالتغحية الخاجعة الكيشساتيكية تعتسج عمى شبيعة اليجؼ مغ السيارة , ويخػ )
and Newell 1990 الفائجة مغ التغحية الخاجعة الكيشساتيكية تعتسج عمى عجة  (اف

عػامل , معمػمات عغ نجاح األداء والتػصل الى ىجؼ السيارة , وعمى الحالة الستسيدة 
والجؾيقة لمؿياس عغ شخيق التغحية الخاجعة الكيشساتيكية مقارنة بالتغحية الخاجعة 

سات إلى إف التغحية الخاجعة اإلضاؼية أو الجاخمية. وبيحا تذيخ كثيخ مغ الجرا
الكيشساتيكية يطيخ تأثيخىا بػضػح عشج مساثمة او مصابقة األداء مع ىجؼ الحخكة , 

( ( وججوا إف التغحية الخاجعة Schmidt And yong-1996وفي دراسة قاـ بيا
( وإنيا تحدغ  KPالكيشساتيكية ىي األفزل في إنتاج معمػمات عغ شكل األداء ) 

( في دراستيغ  Brinson and Alain-1996شسا وجج) يداء, بوتعدزه ناتج األ
مختمفتيغ إف معمػمات التغحية الخاجعة الكيشساتيكية ربسا تكػف أكثخ استخجاما عشجما 
نخيج إف نختقي في الشذاط وخاصة عشجما ندتخجـ نذاشات أو أساليب حل السذاكل 

سيع إف يذيخ إلى أف (أخيخا انو مغ ال Magiا -1998عشج الستعمع . كسا يزيف ) 
السجرسيغ والسجربيغ والسعالجيغ يدتخجمػف عخض األشكاؿ البيانية )الكيشساتيكية 

لمحخكة كتغحية راجعة , كسا إف السبتجئيغ يدتفادوف مغ السعمػمات  والكيشاتيكية(
 الكيشساتيكية والكيشاتيكية لتصػيخ أدانيع .
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 التغحية الخاجعة الكيشتكية : -2
لتغحية الخاجعة حػؿ مسيدات وخرائز القػة السدتخجمة في وتعخؼ بأنيا ا

الحخكة, وىي تتزسغ أيزا معمػمات عغ ما يسكغ الذعػر بو مغ مقاديخ القػة 
السبحولة أثشاء األداء . ولقج تشاولت دراسات أخخػ استخجاـ التغحية الخاجعة لتجريب 

عجة متغيخات يسكغ أف العبي العاب القػػ سػاء بالخمي أـ بالقفد , إذ وجج أف ىشاؾ 
يتع شخحيا لالعب تتيح لو فيع واستيعاب األداء فزال عغ تجرج عسميا مغ الديل إلى 
الرعب , لكي يكػف األثخ ايجابيًا عشج تصبيق األداء وتصػيخ إمكانية الالعب ذاتيا في 
ترحيح الشػاحي الفشية والترػر الحخكي لألداء. , إذ يسكغ إفياـ الالعبيغ عغ ما 

أف يدمصػا مغ مقاديخ القػة عمى األرض واتجاىيا) كأف تكػف مائمة وليدت يسكغ 
عسػدية( ونتيجة ليحه القػة نجج أف رد فعل األرض يسكغ أف يتحمل إلى مخكبتيغ 
احجىسا أفؿية واألخخػ عسػدية وحدب متصمبات األداء ومدار مخكد ثقل الالعب أثشاء 

عمػمات يسكغ أف يدتفاد مشيا أثشاء ىحا األداء, وىحا يسكغ إيزاحو لالعب بذكل م
األداء وتحديشيا خالؿ التجريب وبالتخكيد عمى الذخوط السيكانيكية السشاسبة لألداء , 
وباستسخار إعصاء ىحه السعمػمات يسكغ أف يتػافخ الزبط السصمػب لسيكانيكية العسل 

 العربي العزمي ويتكػف التػافق الجيج لألداء.
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بخامج السدتخجمة في تقييؼ كتحديؽ أداء السيارات احجث االجيدة كال
 الحخكية

 الشغاـ االلكتخكني لمتدارع -1

Bean air wireless triaxial accelerometer 

وىي  (MEMS)وىػ مرسع بشطاـ االلكتخوميكانيكة الجؾيقة  capacitiveوىػ مغ نػع 
صبحت شائعة وىحه التكشمػجيا ا (Micro Electro-Mechanical Systems)اخترار 

 االستخجاـ في ترسيع اجيدة ؾياس التدارع الحجيثة ,  ويتكػف ىحا الشطاـ :

 : يدسح التصبيق لمسدتخجـ Bean scapeبخنامج -1

 بسذاىجة وتدجيل البيانات السخسمة مغ الجياز

 السثبت عمى جدع الالعب . 

 

 يدسح الجيازBean Device AX-3DSجياز -2

 بيا الالعب الىبتحػيل الحخكة التي يقـػ  

 Acceleration  .ثع يقػـ بارساليا الى السدتقبل 

 

 يقـػ ىحا الجياز Bean Gatewayالسدتقبل -3

 . باستؿباؿ االشارة وتحػيميا الى الكسبيػتخ 
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 اإلنسان جسم حركة ياسلق متكامل نظام -2
MVN BIOMECH 

 

        الحساسات استخدام علً ٌعتمد نظام عن عبارة
 الكٌنماتٌكٌة المتغٌرات لٌاس فً (نسورزالس بدله)

 األداء عن فورٌة معلومات وٌوفر االستخدام سهل
 . لصٌر ولت فً

 

 

 

 

 علًرلادكىؾ , مكان أي فً استخدامه وٌمكن 

  صغٌرة كانت مهما الحركات وتتبع التماط 

 

 

 

 

 رابط السؾقع:

tps://www.xsens.com/technology/researchht 

 

https://www.xsens.com/technology/research
https://www.xsens.com/technology/research
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 جياز سخعة االستجابة الحخكية  -3

FITLIGHT Trainer™ 
لتجريب وتصػيخ وؾياس سخعة االستجابة الحخكية , حيث تدتخجـ يدتخجـ ىحا الجياز 

االضػاء كأىجاؼ لمسدتخجـ , حيث يتكػف مغ عجة اىجاؼ ضػئية يسكغ وضعيا 
ى االرض او تعميقيا عمى الحائط و حدب نػع التجريب باشكاؿ وؾياسات مختمفة عم

والسيارة السخاد تصػيخىا , يبجأ الخياضي حخكتو لحطة ضيػر السثيخ وباقرى سخعة 
وبسجخد لسذ ىحه االضػاء او تقخيب اليج القجـ الييا تشصفىء, ويطيخ الزػء في مكاف 

يا وتدجيل الدمغ رد آخخ وىكحا , تشتقل ىحه البيانات الى الكسبيػتخ مغ اجل تحميم
 الفعل وسخعة االستجابة الحخكية وتدتخجـ كتغحية راجعة لمخياضي.                   

 
 
 
 
 

 

 

 

 رابط السػقع:

https://www.fitlighttraining.com/ 

 

https://www.fitlighttraining.com/


 اًُك الرَاضٍ                                            هؤَذ دمحم أهُيهذخل الً الباَىهُك
 

336 
 

 اس بي كالجي سشذ االكذ بجلو بيؽ الجسع -4

Combining Xsens MVN and GPS 

  

MVN BIOMECH بالدشدػرز بجلو (أداة  ىػ ) 

  البيانات وتػفيخ , الحخكة لتحميل 3Dاالبعاد  ثالثية

 والعجمة اإلزاحة,(   مثل بالغة بجقة الكيشساتيكية

 تقشية وباستخجاـ , 3D السفاصل زوايا ,)والدخعة

 أؼ في الؿياس إجخاء يسكغ – الدشدػر - الحداسات

 . مكاف

 

  (اس بي الجي ( بعج عغ التتبع خاصية استخجاـ أما

 في الستخجاميا ججيجة ميدة يػفخ فيػ البجلة مع 

 والدخعة اإلزاحة – حداب يسكغ حيث الصمق اليػاء

 .والدمغ

 

 رابط السؾقع:

https://www.xsens.com/products/mvn-biomech 

https://www.xsens.com/products/mvn-biomech
https://www.xsens.com/products/mvn-biomech
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 BTS G-SPORTجياز -5

  الػضيفي لمتقييع بالدشدػرز نطاـ عغ عبارة

 الستغيخات عمي لمحرػؿ الخياضية لمحخكات

 الجياز ىحا صشع وتع , والكيشاتيكية الكيشساتيكية

 ويداعج , الخياضييغ أداء وتقييع لتحديغ

 البجنية الالعبيغ حالة تقييع في السجربيغ

 مغ كبيخة مجسػعة بفزل وذلظ والسيارية

 مغ يسكغ العسػدؼ الػثب تحميل أردنا إذا السثاؿ سبيل عمي , الستاحة التقييع أدوات
  الصيخاف زمغ عمي الحرػؿ ىحاالجياز خالؿ

  , مخكدية قػة أقري , الػثبة وارتفاع 

    مخكدية قجرة المخكدية أقري قػة أقري

 السخكدؼ  الذغل  المخكدية قجرة أقري

 . الالمخكدؼ  والذغل 

 

 رابط السػقع:

 http://www.btsbioengineering.com/products/kinematics/bts-g-
sport 
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 الدخعة  سقيا ؿ جياز -6

Arrow speed Radarchron 
 والسهم الموس العبً أداء وتحسٌن تمٌٌم فً ٌستخدم

   وسهل االنطالق, أثناء السهم سرعة لٌاس خالل من
 لسهولة نمكا أي فً استعماله وٌمكن االستخدام

 حسمو .

 كما البنتابول وكرة الجولف مضرب مرجحة وسرعة الجولف كرة سرعة لٌاس فً أٌضا وٌستخدم

 : التالٌة الصور فً

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط السؾقع:

radarchron-rowspeedhttp://www.sportssensors.com/products/ar/ 

 

http://www.sportssensors.com/products/arrowspeed-radarchron/
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 الخياضات  متعجد الدشدؾر جياز -7

PIQ MULTISPORT SENSOR 
 المختلفة الرٌاضات فً الحركً األداء ولٌاس لتمٌٌم جهاز عن عبارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط السػقع:

https://piq.com/ 

https://piq.com/
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 (Mega Strike)جياز -8
 

 ة.يالحخك االستجابة زمغ جياز لؿياس القػة و 
  يتكػف الجياز مغ رغػة متعجدة الصبقات محاشة بصبقتيغ مغ الفيشيل السقػػ

 جداء الجاخمية لمجياز .أللغخض السحافطة عمى ؾبزة اليج وا
  120 * 400* 650الحجع mm . 
 200*275( كتابةحجع االستذعار الشذط )ويذسل حجع الشجسة وال  mm. 
   كغع .3الػزف 
 شخشة افؿية,مع شخيط لحسل أل( مغ ا2( مغ االشخشة عسػدية و)2)شخشة ألا

 الجياز باليج.
  البصارية نػعgv pp3 ساعة .  200)مدتصيمة الذكل( تعسل لسجة 

  
 

 

 

 

 

 

 رابط السػقع:

products.html-measurement-/strikehttp://www.imptec.co.uk/html 

 

http://www.imptec.co.uk/html/strike-measurement-products.html
http://www.imptec.co.uk/html/strike-measurement-products.html
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 الكخة الحكية  -9

Smart ball 
 كما بالكرة المدم اتصال ومنطمة ومسارها الكرة سرعة تسجل داخلٌة رز سنسو علً تحتوي الكرة

 . الكرة دوران سرعة تسجل أنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط السؾقع:

-micoach-http://www.alphr.com/accessories/1000892/adidas
kicks-tech-high-your-get-ball-smart 

http://www.alphr.com/accessories/1000892/adidas-micoach-smart-ball-get-your-high-tech-kicks
http://www.alphr.com/accessories/1000892/adidas-micoach-smart-ball-get-your-high-tech-kicks
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 رز سشدؾ تخيكذ-10

Triax sensors 
Using Sensors to Monitor Head Impacts in Sports 

 يسكغ , رأسو عمي الخياضي يختجيو أف يسكغ صغيخ جياز عغ عبارة سشدػر تخيكذ
 أو السػبايل إلي الكخة مع الخأس – العجمة -اصصجاـ عغ إرساؿ معمػمات خاللو مغ

 كسبيػتخ. جياز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط السػقع:

-head-monitor-sensors-ed.com/2014/11/usinghttp://www.wir 

sports-impacts 

http://www.wired.com/2014/11/using-sensors-monitor-head-impacts-sports
http://www.wired.com/2014/11/using-sensors-monitor-head-impacts-sports
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 لتقييؼ الخياضييؽ بعج عؽ التتبع نغاـ -11

GPS athlete monitoring 
 النبض ومعدل والعجلة والسرعة المسافة بدلة ٌمٌس الرٌاضٌٌن حركة لتتبع نظام عن عبارة

 . الرٌاضٌة المنافسات أثناء خاصة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سػقع:رابط ال

-athlete-http://www.bme.gr/index.php/en/gpsports
monitoring 

http://www.bme.gr/index.php/en/gpsports-athlete-monitoring
http://www.bme.gr/index.php/en/gpsports-athlete-monitoring
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 الزؾئي بالسدح الحخكة كتتبع رصج نغاـ-12

OrganicMotion markerless motion capture 

 لفجيػ عبارة  عغ نطاـ رصج باستخجاـ كاميخات ا

 يعصي بيانات ثالثية االبعاد فػرية ألؼ حخكة عغ

 شخيق السدح الزػئي بجال مغ العالمات والحداسات 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط السػقع:

-markeless-http://www.bme.gr/index.php/en/organicmotion
mocap 

 

 

http://www.bme.gr/index.php/en/organicmotion-markeless-mocap
http://www.bme.gr/index.php/en/organicmotion-markeless-mocap
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 العيؽ حخكة لتتبع جياز -13

Dikablis Glasses 

 جياز تعقب مدار العيغ السمكيغ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 رابط السػقع:

http://teaergo.com/site/en/products/manufacturers/ergoneers/dik
ablis 

http://teaergo.com/site/en/products/manufacturers/ergoneers/dikablis
http://teaergo.com/site/en/products/manufacturers/ergoneers/dikablis
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 :الستشقل يالسذ معسل -14

An ambulatory gait lab 

 

 باالجدء قػؼ  بذكل معالؽ بدشداور مجيد ححاء كل

   األبعاد ثالثي لمؿياس الححاء مغ والخمفي الدفمي

 الخاحة لزساف برشجؿ تثبيتيا تاـ , والعدـو لمقػة

 حجع تغييخ في مخونة تػجج وكحلظ السذي أثشاء

 والعدـو القػة ؾياس شطاـال ىحا مغ واليجؼ , الححاء

 وجسع التجخيب كفاءة غيوتحد , خصػة كل في

 كل مغ البيانات تحميل تسكيغ شخيق عغ البيانات

 تقميل في تتسثل إضاؼية ميدة لو وىحا , تتخح خصػة

 أماكغ في السذي تقييع في أيزا ويدسح , السذي تحميل أثشاء ىالسخض عمي التعب 
 إجخائيا في التقميجية لمتكشػلػجيا يسكغ ال

 

 رابط السؾقع:

https://www.xsens.com/technology/research 

 

https://www.xsens.com/technology/research
https://www.xsens.com/technology/research
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 القؾة: لقياس األبعاد ثالثية بسشرة الستحخؾ البداط -15

Treadmetrix 

 أثشاء ةموالسائ سيةوالخا األفؿية القػة لسخكبات األبعاد ثالثي لمؿيااس الستحخؾ البداط
 . مختمفة بدخعات والسذي الجخؼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط السؾقع:

analysis-motion-tracking-http://www.zflomotion.com/inertial 

 

http://www.zflomotion.com/inertial-tracking-motion-analysis
http://www.zflomotion.com/inertial-tracking-motion-analysis
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 BTS P-6000جياز لقياس القؾة   -16

 يحتؾي  , كالجخي  كالسذي الؾثب أثشاء القؾة لتقييؼ الخقسية األرضية يدةاألج أكائل مؽ
 .سظحو عمي األرض الفعل رد قؾة لقياس الحداسات عمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط السػقع:

-analysis/bts-/products/forcehttp://www.btsbioengineering.com
6000-p 

 

http://www.btsbioengineering.com/products/force-analysis/bts-p-6000
http://www.btsbioengineering.com/products/force-analysis/bts-p-6000
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 لمجؾلف تخاؾ بؾدي نغاـ -17

The BodiTrak Golf System 

 الزغط  ومخكد الػزف  وتػزيع التػازف  لتدجيل السحسػالة األجيدة أوائل مغ

Center of Pressure الجػلف. في السزخب مخجحة خالؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط السػقع:

http://nrgsports.co/products/boditrak 

http://nrgsports.co/products/boditrak
http://nrgsports.co/products/boditrak
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 بالدشدؾرز القجـ ضغط لخخيظة جياز -18

Go-tec® Foot Mapping Sensor 

 تقػيع في أيزا ويدتخجـ القجـ ضغط ونقاط السذي حخكة تقييع في الشطاـ ىحا يدتخجـ
 .  حجة مىع قجـ كل حخكة وتقييع , الرشاعية األشخاؼ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط السػقع:

sensor.php-pressure-plate-http://www.sensorprod.com/foot 

http://www.sensorprod.com/foot-plate-pressure-sensor.php
http://www.sensorprod.com/foot-plate-pressure-sensor.php
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 أداة لتحديؽ التؾازف  -19

Terrasensa 

 أو والسدشيغ اؿاألشف و الخياضييغ يدتخجميا أف يسكغ التػازف  لتحقيق أداة  عغ عبارة
ووقت الفخاغ او كبار الخياضييغ  العالج, أو التأىيل إعادة وفي السعاقيغ والسخضى

بذكل صحيح , وىي اداة تجعع التجريب عمى الثبات واالستقخار والتػازف الحخكي وتجعع 
التحكع في الحخكات السختمغة وتجريب االفخاد عمى مػاقف الحياة السختمفة وتحفد 

ثمى مغ عزالت الجدع السختمفة ,وتعسل عمى الػقاية مغ االصابات االستفادة الس
 والعػدة مخة اخخػ والتأىيل مغ االصابات والعسميات الجخاحية .

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط السػقع:

http://www.terrasensa.com/sensa_main/sensa.html 

http://www.terrasensa.com/sensa_main/sensa.html
http://www.terrasensa.com/sensa_main/sensa.html
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 العزمي الكيخبائي الشذاط لقياس نغاـ -20

BTS FREEWALK 

 كسية بيانات يػفخ السذي أثشاء الػضيفي الكيخبي الشذاط لتؿيع نطاـ عغ عبارة
 نطاـ وىػ , الكيشساتيكية الستغيخات وأيزا لمعزالت ؼاالكيخب الشذاط عغ مػضػعية

 يػفخ ,حيث يببالتخت السذي في السذتخكة العزالت لجسيع وضيفي تقييع ػفخي متحخؾ
 أداة  يعج انو ,الخالصة السذي أثشاء وكسيتيا العزمية االنؿباضات زمغ عغ بيانات
 .السذي لالضصخابات السػضػعي لمتقييع استثشائية تحميل

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط السػقع:

-emg/bts-sbioengineering.com/products/surfacehttp://www.bt
freewalk 

http://www.btsbioengineering.com/products/surface-emg/bts-freewalk
http://www.btsbioengineering.com/products/surface-emg/bts-freewalk
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 العزمي الكيخبائي الشذاط لقياس الالسمكى التخجشؾ نغاـ -21

Trigno™ Wireless Systems and Smart Sensors 

 الكيخبي الشذاط وتتبع لؿياس الدشدػرز باستخجاـ السمكي متشقل نطاـ عغ عبارة
 .مكاف أؼ في لمعزالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط السؾقع:

emg-http://www.delsys.com/products/wireless 

http://www.delsys.com/products/wireless-emg
http://www.delsys.com/products/wireless-emg
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 العزمي الكيخبائي لمشذاط الالسمكي لمقياس السايؾف  جياز -22

Myon EMG 

 مغ اإلشارة نقل خاللو مغ يسكغ العزمي الكيخبي لمشذاط السمكي بؿياس يقػـ جياز
 .متخ 30 مدافة وعمي وقت واحج في عزمة 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط السؾقع:

emg-http://www.bme.gr/index.php/en/myon 

 

http://www.bme.gr/index.php/en/myon-emg
http://www.bme.gr/index.php/en/myon-emg
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 العزمي الكيخبائي الشذاط الحكي لقياس اثؾز قسيص -23

ATHOS SMARTSHIRT LAUNCHES 

 أيزا ويحتػؼ  لمعزالت الكيخبي الشذاط لؿياس سشدػر 14 عمي القسيز يحتػؼ 
 يسكشو كسا , التشفذ معجؿ لؿياس آخخيغ واثشيغ الشبس معجؿ سشدػر لؿياس اثشيغ عمي

 الكسبيػتخ أو السػبايل إلي شخيق البمػتػث عغ فػريا البيانات إرساؿ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط السػقع:

https://www.liveathos.com 

https://www.liveathos.com/
https://www.liveathos.com/
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 السمكيا الساء تحت الكيخبائي الشذاط لقياس يف ك السشي جياز -24

Mini Wave Waterproof 

 .الساء تحت خاصة العزمي الكيخبي الشذاط يؿيذ السمكي جياز عغ عبارة

 

 

 

 

 

 رصج مجاؿ في أخخؼ  مشتجات ليا والتي العالسية كػميتا لذخكة تابع الجياز ىحا
 : أيزا مشتجاتيا ومغ الخياضية الحخكات وتحميل

 

 

 

 

 رابط السػقع:

-wave-http://www.cometasystems.com/products/mini

waterproof 

 

http://www.cometasystems.com/products/mini-wave-waterproof
http://www.cometasystems.com/products/mini-wave-waterproof
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 نغاـ رصج كتحميل الحخكات الخياضية -25

bts smart-dx 

 ويزع , الجقة عالية االلكتخونية البرخية الشطع مغ الخابع الجيل لشطاـا ىحا سثلي
 عمي لمحرػؿ السدامشة لو ويسكغ , الخياضية الحخكة لتحميل مبتكخة ججيجة معاييخ

 نطاـ وىػ , لمعزالت يائالكيخب الخساـ وأيزا والكيشاتيكية الكيشساتيكية الستغيخات
 , لمحخكة الكامل التحميل عمي القجرة لجيو الحخكي لمتحميل مج بخنا مع متكامل

 ووسائط وأشاكل بيانية رسـػ شكل عمي عمييا الحرػؿ يسكغ البيانات ومخخجات
 , الثانية /كاادر 2000 مغ أكثخ بدخعة الترػيخ مسيداتو ومغ , الصمب حدب متعجدة

 التتبع االوتػماتيكي لمشقاط . pixels 2048 ×2048ح عالي ججا ووضػ  بجقة

 
 

 

 

 ط السػقع:راب

http://www.btsbioengineering.com/products/kinematics/bts-
smart-dx 

http://www.btsbioengineering.com/products/kinematics/bts-smart-dx
http://www.btsbioengineering.com/products/kinematics/bts-smart-dx
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لمتحميل البايؾميكانيكي كتتبع الحخكات  iSen   نغاـ -26
 أجيدة  بػاسصة الحخكة لخصج نطاـ عغ عباارة

 ار عغ بعج )الدشدػر(تعسل بالقرػراستذع

 الحاتي يسكغ مغ خالليا استخجاع لؿيع 

 ويسكغ والعجالت الدوايا والدخعات 

 ارتباشيا بالكسبيػتخ عبخ وصالت  

 كسا يسكغ مغ البمػتػث والػاؼ فاؼ 

 سشدػر متدامشيغ 28خالليا استخجاـ  

 في نفذ الػقت مع جياز الكسبيػتخ 

 

 

 

 

 

 

 رابط السؾقع:

analysis-motion-tracking-http://www.zflomotion.com/inertial 

 

http://www.zflomotion.com/inertial-tracking-motion-analysis
http://www.zflomotion.com/inertial-tracking-motion-analysis
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 لمدباحيؽ الحخكي األداء تحميل نغاـ -27

 
 في تخكيبو يسكغ الدباحيغ أداء ومقارنة وتحديغ لتحميل شامل محسػؿ نطاـ عغ عبارة
 الدخعة فائقة وكاميخات , القػة لؿياس مشرة يمع يحتػؼ  , الؿياسااية حساماتال جسيع
 . السختمفة البيػميكانيكية الستغيخات إليجاد جوبخنام

Biomechanical Analysis Includes : 

• Reaction time 

• Time on block 

• Power from start/turn 

• Forces from start/turn 
• Take off angle and velocity 
• Diving angle and velocity 
• Diving distance from start 
• Diving depth 
• Displacement at brake out point 
• Split times 5 m, 7,5 m, 10 m, 15 m 

• And many more… 

• Synchronized with start signal or touch of incoming swimmer for  

relay changeovers 

 رابط السػقع:

-force-and-technology/biomechanics-https://www.kistler.com/us/en/applications/sensor

analysis-ceperforman-plate/sports/ 

https://www.kistler.com/us/en/applications/sensor-technology/biomechanics-and-force-plate/sports-performance-analysis/26
https://www.kistler.com/us/en/applications/sensor-technology/biomechanics-and-force-plate/sports-performance-analysis/26
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  Codamotion systems  نغاـ تحميل ثالثي االبعاد : -28

 الدشدػرز – الحداسات باستخجاـ األبعاد ثالثي الحخكة ورصج لتحميل نطاـ عغ عبارة
. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط السػقع:
analysis-motion-http://www.codamotion.com/index.php/technology/sport 

 

http://www.codamotion.com/index.php/technology/sport-motion-analysis
http://www.codamotion.com/index.php/technology/sport-motion-analysis
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 االفتخاضي التفاعمي لتقييؼ السؾشي GRAILمعسل  -29

 
 

 ونطاـ متحخؾ بداط مغ يتكػف  السذي حخكة وتقييع لجراسة متكامل معسل عغ عبارة
 لمشذاط ؾياسو  كاميخات ثالث بيا تفاعمية افتخاضية بيئة في الحخكة مػجػد لخصج

 العزمي الكيخبائي

  

 

 

 

 

 

 

 

 رابط السػقع:

grail.html-http://www.biometrics.fr/V4/en/evaluation/52 

http://www.biometrics.fr/V4/en/evaluation/52-grail.html
http://www.biometrics.fr/V4/en/evaluation/52-grail.html
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 لتحميل االداءات الخياضية   Velamed شخكة -30

 الكيخبي والشذاط والكيشاتيكية الكيشساتيكية لستغيخاتا ساؾي في األجيدة مغ مجػعة تقجـ
 . السعامل وتجييد يمالعز

 

 

 

 

 

 

 
Possible Applications: 
Electromyography- (EMG) and Biomechanical Sensor 
Technology 
Clinical Gait Analysis 
3D Motion Analysis 
Force and Pressure Analysis 
Sensor-Technology for Sports Performance Testing 
Animation and Virtual Reality 

 رابط السػقع:

http://www.velamed.com/englisch/home/home.html 

http://www.velamed.com/englisch/home/home.html
http://www.velamed.com/englisch/home/home.html


 اًُك الرَاضٍ                                            هؤَذ دمحم أهُيهذخل الً الباَىهُك
 

363 
 

 لتحميل الشذاط الحخكي  Gait Upجياز  -31

 

 .السختمفة الحخكية األنذصة وتحميل تقييعل بالدشدػر يعسل صغيخ جياز عغ عبارة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط السػقع: 

http://www.gaitup.com/products/ 

 

 

http://www.gaitup.com/products/
http://www.gaitup.com/products/
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 لتحميل السذي  ™LEGSysنغاـ  -32

 , مسيداتو اقل, أو دقائق خسذ في كسيا تحميال السذي حخكة لتحميل نطاـ عغ عبارة
 بزخورة التقيج دوف  , مكاف أؼ في ارتجاه  يسكغ االستخجاـ سيل السالكي محسػؿ نطاـ

 خاص . معسل في الػجػد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رابط السػقع:

overview-http://www.biosensics.com/legsys 

 

 

http://www.biosensics.com/legsys-overview
http://www.biosensics.com/legsys-overview
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التحميل الحخكي  ك العالسي لقياس التؾقيت omegaنغاـ  -33
 البايؾميكانيكي

 في السقامو لمدباحة العالع بصػلة في استخجـ لمدباحيغ التػقيت لؿياس نطاـ عغ عبارة
 عشج حالدبا الفعل رد لؿياس لحداس باالضافة الدخعة عالية كاميخامى ع ويحتػػ  دب

 .الجوراف في الحائط لسذ سخعة لؿيااس ولػحة البجاية مكعب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سػقع :رابط ال

system-timing-http://www.hydrotechuae.com/omega/ 

 

 

http://www.hydrotechuae.com/omega-timing-system/
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  Time-N-Countجهاس -43

 . يدتخجـ في رياضة السالكسة والفشػف القتالية -
 .)ثانية 90يحدب عجد اإلضخابات الجيجة في فتخة زمشية )ترل إلى  -
 . حدب عجد مخات المكسات محجد مدبقاي -
 .الػزف  300g -القصخ  220mmمشرات ىي  -
 .جع 250الػزف  -مع  25×  60×  160وحجة الحراع اإللكتخونية  -
 .)الجقة 00th/  1ثانية ) 9.99السػقت إلى  -
 .)الجقة 1/10ثانية ) 99.9السػقت إلى  -
 .مشصقة اليجؼ الشذصة ىي تقخيبا. نرف مشصقة لػحة -
 .ساعة 200حػالي PP3 V 9بصارية مجعـػ مغ  -
 .مخبػشة إلى السجرب بيشسا الػاؾيات تحسل باليج -خؽيفة الػزف  -

 

 

 

  

 

 

 رابط السػقع /

ons.htmlspecificati-time-n-http://www.imptec.co.uk/html/count 

 

http://www.imptec.co.uk/html/count-n-time-specifications.html
http://www.imptec.co.uk/html/count-n-time-specifications.html


 اًُك الرَاضٍ                                            هؤَذ دمحم أهُيهذخل الً الباَىهُك
 

367 
 

احجث البخامج السدتخجمة لتقييؼ كتحديؽ أداء السيارات الحخكية عؽ طخيق 
 اليؾاتف الحكية ك اجيدة التابمت

 Coach's Eye-1          بخنامج التحميل الحخكي عيؽ السجرب 

                                           : مسيدات البخنامج 
 فػر .تدجيل الفجيػ وأستعخاضو عمى ال 
 . ايقاؼ الفجيػ وتذغيمو بالرػرة البصيئة 
 . استخجاـ ادوات الخسع اليشجسية والدوايا 
 .تحميل الفجيػ وأجخاء الترحيحات 
 . إمكانية إضافة الرػت الى الفجيػ 
 أبل أجيدة أحجث صػرة / الثانية مع 240أو 120 ,60 في الفيجيػ أشخشة التقاط. 
 • األحجث أبل أجيدة باستخجاـ لالتدجي أثشاء الفيجيػ كاميخا تكبيخ. 
 . إمكانية عخض فجيػييغ عمى الذاشة والسقارنة بيشيسا 
 حفع الفجيػ او مذاركتو مع اآلخخيغ عبخة وسائل االتراؿ 

 

  

 

 

 

 رابط السػقع:

analysis/id472006138?mt=8-video-eye-.apple.com/au/app/coachshttps://itunes                                                          

https://itunes.apple.com/au/app/coachs-eye-video-analysis/id472006138?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/coachs-eye-video-analysis/id472006138?mt=8
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Sport video analysis -Dartfish Express -2 
 

 مسيدات ىحا البخنامج :

 . يدتخجـ في اجيدة اليػاتف واجيدة التابمت 
 التذغيل سخعة في التاـ التحكع فخؾ عجمة لظ تتيح 
 بصيئة حخكة 
  مباشخة  اعادة مذاىجة الفجيػ 
 تدجيل تػقيت السيارة 
 الفيجيػ في زـو. 
 تدجيل الرػت عمى الفجيػ 
  مجسػعة مغ ادوات الخسع و التحميل 
 أخخػ  تصبيقات مغ أو االستػديػ  مغ استيخاد 

 الخ دروبػكذ اإللكتخوني, البخيج
 جشب إلى جشبا الفيجيػ أشخشة مغ اثشيغ مقارنة. 
 مذاركة الفجيػ عبخ مػاقع التػاصل 

 

 

 

 

 

 

 رابط السػقع:

analysis/id563892532?mt=8-video-sport-express-https://itunes.apple.com/au/app/dartfish 

https://itunes.apple.com/au/app/dartfish-express-sport-video-analysis/id563892532?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/dartfish-express-sport-video-analysis/id563892532?mt=8


 اًُك الرَاضٍ                                            هؤَذ دمحم أهُيهذخل الً الباَىهُك
 

369 
 

  Free Speed Radar for -Athla Velocity: Hands -3
Baseball, Softball, Tennis, Soccer and Cricket (Free) 

 رادار الدخعة :

 ىحا التصبيق يعسل عمى تحػيل ىاتفظ الحكي 
 او جيازؾ التابمت الى رادار لؿياس الدخعة .   

 فقط الصمق اليػاء في استخجاـ 
 5 فػف  يتصمبS لجيلا باد آؼ أعمى, أو  
  2nd ميشي باد أعمى,آؼ أو الثالث   

 . أعمى أو الجشخاؿ   

 بخو باد آؼ ,أو 6, + 6 فػف  اؼ يتصمب سيمفي وضع 
 .اليدتخجـ لؿياس سخعة حخكة جدع االنداف النيا تعتبخ حخكة بصيئة 
  .يدتخجـ لؿياس حخكة االوات الدخيعة مثل كخات البيدبػؿ والتشذ والقجـ 

 
 

  

 

 
 

 رابط السػقع :

-for-radar-speed-free-hands-velocity-https://itunes.apple.com/us/app/athla
baseball/id756637522?mt=8 

https://itunes.apple.com/us/app/athla-velocity-hands-free-speed-radar-for-baseball/id756637522?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/athla-velocity-hands-free-speed-radar-for-baseball/id756637522?mt=8
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iAnalyze -3 

 مسيدات البخنامج :

 الثانية في إشارا 120 و 60 و 30 في لفجيػتدجيل ا  
 5 فػف  يدتخجـ مع اؼS فػؽ  وما 3 ميشي باد آؼ فػؽ, وما 
 بصيئة حخكة 
  مباشخة  اعادة مذاىجة الفجيػ 
 تدجيل تػقيت السيارة 
 تدجيل الرػت عمى الفجيػ 
  مجسػعة مغ ادوات الخسع و التحميل 
 أخخػ  تصبيقات مغ أو االستػديػ  مغ استيخاد 
 جشب إلى جشبا الفيجيػ أشخشة مغ اثشيغ مقارنة. 
 مذاركة الفجيػ عبخ مػاقع التػاصل 
 

 

 

 

 رابط السػقع:

https://itunes.apple.com/us/app/ianalyze/id608288950?mt=8 

https://itunes.apple.com/us/app/ianalyze/id608288950?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/ianalyze/id608288950?mt=8
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   4-ubersense     

 مسيدات البخنامج :

 الثانية في إشارا 120 حتى تدجيل الفجيػ  
 5 فػف  يدتخجـ مع اؼS فػؽ  وما 3 ميشي باد آؼ فػؽ, وما 
 بصيئة حخكة 
 مباشخة  اعادة مذاىجة الفجيػ 
 تدجيل تػقيت السيارة 
 تدجيل الرػت عمى الفجيػ 
  مجسػعة مغ ادوات الخسع و التحميل 
 أخخػ  تصبيقات مغ أو االستػديػ  مغ استيخاد 
 جشب إلى جشبا الفيجيػ أشخشة مغ شيغاث مقارنة. 
 مذاركة الفجيػ عبخ مػاقع التػاصل 
 

 

 

 

 

 رابط السػقع:

uberuseful-ubercool-app-golf-http://golfdashblog.com/ubersense/       

http://golfdashblog.com/ubersense-golf-app-ubercool-uberuseful/
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  5-Spotstec gamebreaker 

 

 

 مسيدات البخنامج :

  اداة قػية لتحخيخ الفجيػ 
 ضع عالمات عمى القصات السيسة في الفجيػ 
 مجسػعة مغ ادوات الخسع و التحميل 
     الكتابة عمى الفجيػ 
 أخخػ  تصبيقات مغ أو االستػديػ  مغ استيخاد 
 جشب إلى جشبا الفيجيػ أشخشة مغ اثشيغ مقارنة. 
 لتػاصلمذاركة الفجيػ عبخ مػاقع ا 
 
  

 

 

 

 

 رابط السػقع:

gamebreaker/id581835323?mt=8-https://itunes.apple.com/nz/app/sportstec 

https://itunes.apple.com/nz/app/sportstec-gamebreaker/id581835323?mt=8
https://itunes.apple.com/nz/app/sportstec-gamebreaker/id581835323?mt=8
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6-Video tagger – video 

 

 مسيدات البخنامج :

  اداة قػية لتحخيخ الفجيػ 
 عالمات عمى القصات السيسة في الفجيػ ضع 
 مجسػعة مغ ادوات الخسع و التحميل 
     الكتابة عمى الفجيػ 
 أخخػ  تصبيقات مغ أو االستػديػ  مغ استيخاد  
 جشب إلى جشبا الفيجيػ أشخشة مغ اثشيغ مقارنة. 
 مذاركة الفجيػ عبخ مػاقع التػاصل 
 

 

 

 

 

 

 رابط السػقع:

maker/id725815181?mt=8-highlight-video-pro-tagger-https://itunes.apple.com/au/app/video 

 

https://itunes.apple.com/au/app/video-tagger-pro-video-highlight-maker/id725815181?mt=8
https://itunes.apple.com/au/app/video-tagger-pro-video-highlight-maker/id725815181?mt=8
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Slow Motion Video Analysis -Slowmo -7 

 

 

 

 

 مسيدات ىحا البخنامج :

  واجيدة التابمت .يدتخجـ في اجيدة اليػاتف 
 الفيجيػ أشخشة وحفع وتحميل مذاىجة 
 بصيئة حخكة 
  مباشخة  اعادة مذاىجة الفجيػ 
 التذغيل سخعة في لمتحكع فخؾ عجمة 
  مجسػعة مغ ادوات الخسع و التحميل 
   مقارنة بيغ العبيغ في نفذ السيارة 
 تػقيت 
 تدجيل الرػت عمى الفجيػ 
 مذاركة الفجيػ عبخ مػاقع التػاصل 

 

 

 بط السػقع:را

analysis/id843274461?mt=8-video-motion-slow-https://itunes.apple.com/us/app/slowmo 

https://itunes.apple.com/us/app/slowmo-slow-motion-video-analysis/id843274461?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/slowmo-slow-motion-video-analysis/id843274461?mt=8
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 السرادر

ي مػقع االكاديسية أسامة احسج حديغ الصائي :القػة والقجرة , محاضخة مػثقة ف-
 ـ .2009الخياضية العخاؾية ,

حداـ حديغ عبج الكخيع ؛أىع السدتحجثات العمسية في السكانيكا الحيػية,مقجـ الى -
المجشة العمسية لتخقي االساتحة واالساتحة السداعجيغ قصاع التخبية الخياضية ,جامعة 

 . 2015السشرػرة,
يع  - السفخجي:االسذ الشطخية والعسمية أللعاب صخيح عبج الكخيع الفزمي , خػلة ابخـا

 ـ .2012القػػ لكميات التخبية الخياضية ,
: تصبيقات البايػميكانيظ في التجريب الخياضي واالداء صخيح عبج الكخيع الفزمي -

 ـ .2010الحخكي ,دار دجمة , 
صخيح عبج الكخيع الفزمي: تصبيقات القػانيغ السيكانيكية في التجريب الخياضي  -

اس مطاىخ التعمع الحخكي, دراسة عمسية تجخيبية الستخجاـ القػانيغ السيكانيكية في وؾي
–التصبيقات العسمية في التجريب الخياضي والتعمع الحخكي , كمية التخبية الخياضية 

 ـ .20011جامعة بغجاد .
صخيح عبج الكخيع الفزمي:استخجاـ بعس القػانيغ السيكانيكية في ترسيع بخامج  -

 ـ .2005الحخكي , محاضخة مػثقة لصمبة الجكتػراه , التعمع 
صخيح عبج الكخيع الفزمي:ميكانيكية العتالت ونطاميا في جدع االنداف , محاضخة  -

 ـ .2006مػثقة في مػقع االكاديسية الخياضية العخاؾية , 
 ـ .2016عارؼ الحداوؼ : محاضخات مػثقة لصمبة الجكتػراه  -
, محاضخة مػثقة لصمبة الساجدتيخ, جامعة الخصي والداوؼ  الكيشتظ قاسع دمحم عباس, -

 ـ .2016القجسية , 
 بيغ ومقارنتيا الكيشساتيكية الستغيخات لبعس تحميمية الخالجؼ ,دراسة دمحم جاسع دمحم -

الخياضة, السجمج  التخبية لعمـػ القادسية لفعالية رمي الخمح , مجمة والعخاؽ العالع بصل
 ـ .2009,  3,العجد  9
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الخكمة  وقػة دمغبوعالقتيا ميكانيكية "تحميل بعس الستغيخات البايػ  مؤيج دمحم اميغ :-
, رسالة ماجدتيخ, جامعة ديالى , تايكػنجولممامية لالعبي مشتخب الذباب ألالجائخية ا

 ـ .2014

 الحاتي القرػر عـد قصخ نرف وتصػيخ تقريخ وآخخوف : اثخ أحسج حسيج نبياف -
 مشتخب لصالب األرضي بالتشذ اإلرساؿ القاشع رت ا متغي سبع في الحخة لمحراع
االنبار, مجمة القادسية لعمػـ التخبية الخياضية , السجمج  بجامعة الخياضية التخبية كمية
 ـ .2014. 3ج2, العجد 14
 ـ .2013دوغالس س جيانكػلي :الفيدياء مبادغ وتصبيقات,-
 ـ .2002لحخكي ,ريداف خخيبط مجيج, نجاح ميجؼ شمر : التحميل ا-
 ـ .1999سسيخ مدمط الياشسي :البايػميكانيظ الخياضي,-
سػزاف ىيل:اساسيات البايػميكانيظ, تخجسة حدغ ىادؼ واياد عبج الحسغ و باسع -

 ـ .2014حبيب , 
صخيح عبج الكخيع الفزمي: تػضيح بعس السفاـيع السيكانيكية السختبصة بعمػـ -

كمية التخبية قدع التخبية  –سخ العمسي االوؿ الخياضة ,محاضخة نػعية مقجمة لمسؤت
 ـ.2016جامعة الكػفو, –البجنية وعمػـ الخياضة 

شمحة حداـ الجيغ واخخوف :محكخة في مبادغ السيكانيكا الحيػية وعمع الحخكة -
 ـ.1997التصبيقي,مخكد الكتاب لمشذخ, 

ي السجاؿ عادؿ عبج البريخ عمي :السيكانيكة الحيػية بيغ الشطخية والتصبيق ف-
 ـ.1990الخياضي,مخكد الكتاب لمشذخ,

 2015عارؼ صالح الكخميجؼ:مبادغ السيكانيكا الحيػية والتحميل الحخكي,ـ.-

قاسع حدغ حديغ , يساف شاكخ :مبادغ االسذ السيكانيكية لمحخكات الخياضية , دار -
 ـ .1998الفكخ ,
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تصػيخ القػة االنفجارية  دمحم امانة كيصاف:تأثيخ تجريبات وفق مؤشخ الجفع المحطي في-
ـ لمذباب ,بحث مشذػر في مجمة 100لمخجميغ ومؤشخ التعجيل في انصالؽ عجائي 

 ـ .2015العجد الثاني ,–السجمج الدابع والعذخوف –جامعة بغجاد –التخبية الخياضية 
 الثقل قحؼ لفعالية البايػميكانيكية الستغيخات لبعس تحميمية مستاز احسج اميغ : دراسة-

 التخبية لعمـػ القادسية لمشداء, مجمة العخاؽ كػردستاف إقميع ألنجية باإلنجاز قتياوعال
 ـ .2016,  1ج1,العجد  16الخياضة, السجمج 

 . 2018كتاب الفيدياء لمرف العذخ ثانػؼ , في اقميع كػردستاف العخاؽ , -
 

 

سبحانك المهم وحبمدك 
أشهد أن ال إله إال أنت 
 أستغفرك وأتوب إليك
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