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 هدى مشاط املادة: ة دكتور  ◄ 

  عنوان احملاضرة :                               الثالثة :احملاضرة  ◄                   

 رضاة ث االرضاالج لاا ت من ح  و لفة ج مح احملرضاة ث اابرضاة جسنتدأ معكم يف احمل
 لدراسج احل كج االنبحرضاةةج الجبم ااصلب 

 .انمحاضزج انساتقح . أخذوا تدايح حم تمزيه وظيفح

مثال من مجموعة مادٌة إحداثٌاتها وسرعتها      لتكن لدٌنا ثالث نماط   

 من الزمن هً :     فً لحظة ما  

                   ⃗            
                   ⃗            
                 ⃗             

 هل هذه المجموعة التً أخذت منها هذه النقاط هً مجموعة متماسكة أم ال ؟

: انحم  

قد يأتي في االمتحان أكثر مه ثالث وقاط , عىدها وختبر جميع الىقاط لمعرفة أي مىها تشكل مجمىعة   ((

(( أي مه الىقاط التالية تشكل مجمىعة متماسكة "  : ويأتي انسؤال متماسكة .. "

واآلن مغ انحم : 

 فإن : الىظرية األساسية لحركة الجسم الصلبحسب 

               ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗  ⃗       ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗   ⃗    

                                 

                                  

                 ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗  ⃗       ⃗⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗    

                                  

                                 

               ⃗⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗       ⃗⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗    

                                     

                      ....متماسكة .ومىه فالمجمىعة غير 

    ميكاويك 

 نسحابيةاحلركة  اال

 للجسم الصلب
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((  9 : ))موجود في انكتاب صآخزمثال 

  ثالث نمط من جسم صلب ٌتحرن بحٌث تكون مواضع ومتجهات سرع هذه النمط فً لحظة        

 معلومة وهً :

                                

                                

                                 

 عٌن متجهات سرع النقط التالٌة فً اللحظة المذكورة

                                                                   

 الحل:

تذكرة :                         ولتكن :     إٌجاد شعاع من النمطتٌن    

  ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗                   

⃗⃗⃗⃗  ضرب شعاعٌن ولٌكن :  ⃗⃗                   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗          

                       ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗                  

 اآلن نبدأ بحل التمرٌن 

             ⃗ ولتكن مركباتها      ⃗ النمطة حساب سرعة 

 نطبق النظرٌة األساسٌة لحركة الجسم الصلب :

  على الترتٌب فنجد بالنسبة ل    مع       سنأخذ النماط 

   
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗  ⃗       

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗  ⃗                                 

   
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗  [               ]          

                                 فنجد :      نعوض فً

               

   :   من أجل 
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗  ⃗       

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗  ⃗            

   
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗  [               ]           

   أٌضا نعوض لٌمة 
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗       اللة فً الع ⃗

                                   

                                  

   :   من أجل 
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗  ⃗       

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗  ⃗              
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⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗  [               ] 

   
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗           

   نعوض 
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  فنجد ...       فً  ⃗

                                    

                     

              فنجد     فً     نعوض لٌمة 

 .. فنجد    فً    لٌمة نعوض

              

    ⃗              

 .     ⃗   و      ⃗    و      ⃗ وبنفس الطرٌمة  نجد 

انصهة نهجسم اإلوسحاتيح انحزكح 

االوسحاتيحانحزكحتؼزيف   

أنه ٌتحرن بحركة انسحابٌة إذا بمً أي متجه )شعاع( من الفراغ المتماسن مع      نمول عن جسم صلب

⃗⃗⃗⃗  لصلب مساٌرا لنفسه أثناء الحركة ، ونسمً الجسم ا ⃗⃗⃗⃗  |منحى ثابت و  ⃗⃗ ⃗⃗ |  طوٌلة ثابتة .    

االوسحاتيحانحزكحػهىأمثهح     

 حركة المصاعد والساللم المتحركة .

  جسم صهة يتحزك تحزكح اوسحاتيحاندراسح انشؼاػيح نموضغ وسزػح وتسارع 

 أي:     من الجسم الصلب    لنفرض أن 

            ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗   ⃗ 

⃗⃗  حٌث  ⃗⃗ ⃗⃗  نمطة من الفراغ ثابتة     و   من الجملة المتماسكة  ⃗

  ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗     
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 

     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗     
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗⃗ 

     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗ 

     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗⃗⃗       

𝑶𝟏𝑶⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   𝑶𝑶𝟏⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  
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ٌنتج عن مسار   ومسار أي نمطة   ٌكفً معرفة موضع النمطة   وبالتالً لتعٌٌن موضع النمطة 

 )ثابت( . ⃗ بانسحاب لدره الشعاع   النمطة 

, ألن عدد درجات حرٌة الجسم  ثالث ٌتحرن بحركة انسحابٌة هوإن عدد درجات حرٌة جسم صلب 

 درجات كما وجدنا فً المحاضرات السابمة      الصلب الطلٌك هً 

فإذا لٌدنا منحى أي متجه نكون لد أضفنا ثالث عاللات ناتجة عن المٌود مما ٌبمى للجسم الصلب ثالث 

 درجات حرٌة 

    النمطة عادالت الحركة وبالتالً ٌمكن اختٌار احداثٌات ونعلم أن عدد درجات الحرٌة ٌساوي عدد م

 وبالتالً معادالت الحركة هً :             من الجسم الصلب كإحداثٌات معممة ولتكن 

                                   

مالحظح  

 حركة نمطة مادٌة .تعد دراسة الحركة االنسحابٌة من أبسط الحركات ألنها تعاد إلى دراسة 

دراسح انسزع : 

⃗⃗  أن المتجه )الشعاع( سم الصلب استنتجنا من تعرٌف الحركة االنسحابٌة للج ⃗⃗ ⃗⃗ ٌبمى ثابتا أثناء الحركة  ⃗

⃗⃗   من الجسم وباالشتماق بالنسبة للزمن للشعاع      أٌا كانت النمطتان  ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 

 بالنسبة للجملة الثابتة ((   ))أي موضع 

                ⃗    
 (   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗)

  
 

    ⃗    
 (   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗  )

  
       حسب     نجد                      

   ⃗    
 (   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗)

  
 

  ⃗

  
  

   ⃗     ⃗     ⃗⃗ 

             ⃗     ⃗    

 فً جمٌع نماط الجسم الصلب . متساوٌةوبالتالً بالحركة االنسحابٌة تكون السرع 

وتيجح  

أنه لو تحركت أي  بمعنى ممٌزةإن خاصة تساوي سرع نمط الجسم الصلب المتحرن بحركة انسحابٌة هً 
مجموعة مادٌة وكانت سرع جمٌع نماطها متساوٌة فً كل لحظة فإن هذه المجموعة هً مجموعة 

 متماسكة )جسم صلب( وحركتها انسحابٌة .
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سؤال إذا تساوت سرع نمطتٌن مادٌتٌن من مجموعة مادٌة ما فهل الحركة انسحابٌة ؟؟        

اإلثثاخ  .. ... نعم

 ((            من المجموعة  أي  ))       ٌة ما  والنمطتٌن مجموعة ماد  لتكن 

 عند كل لحظة     ⃗     ⃗  الفرض :من فإن لدٌنا 

أي أن  
 (   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗)

  
 

      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

  
            

     بمكاملة طرفً العاللة من الفراغ الثابت ،    حٌث 

   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗   ⃗    

     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗   ⃗   

     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗ 

⃗⃗  فإن منحى الشعاع وبالتالً  ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  انسحابٌة وبثبات طوٌلة المتجهة  فالحركة ثابت  ⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  الجسم صلبا . ⃗

دراسح انتسارػاخ  

  ووجدنا  لشعاع سرعة النمطة  ، نموم باالشتماق المباشر بالنسبة للزمن  إلٌجاد تسارع النمطة 
            ⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗    

 باشتماق هذه العاللة نحصل على التسارع فنجد : وبالتالً

 ⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗    

مالحظح إن تساوي التسارعات فً مجموعة مادٌة لٌس بالضرورة أن ٌكون الجسم صلبا       

 ....ألن والحركة انسحابٌة  ((أي المجموعة متماسكة  ))

 ⃗     ⃗      ⏞
بالمكاملة

  ⃗     ⃗      
⃗⃗⃗⃗⃗ 

 ⏞
بالمكاملة

    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗    
⃗⃗⃗⃗⃗    

⃗⃗⃗⃗⃗          

 والحركة غٌر انسحابٌة  على أن المجموعة غٌر متماسكةوهذا ٌدل 

وبالتالً تكون المجموعة متماسكة والحركة  تكون التسارعات فٌها متساوٌة واحدة فمطحالة  لكن ٌوجد

 وتصبح العاللة :    من العاللة       انسحابٌة ... وهً عندما ٌكون الثابت 

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗    
⃗⃗⃗⃗⃗ 

   ⃗     ⃗    
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 اندراسح انتحهيهيح نهجسم انصهة انمتحزك تحزكح اوسحاتيح

تؼييه انموضغ     مع  بداٌة  

من أجل تعٌٌن الموضع تحلٌلٌا  نبدأ باختٌار جمل إحداثٌة مناسبة , فنختار جملة إحداثٌة دٌكارتٌة مباشرة 

    متماسكة )متحركة( مع الجسم الصلب ونختار جملة إحداثٌة دٌكارتٌة               وثابتة 

وهذا ممكن ألن "المتجهات               وهً موازٌة للمحاور الثابتة           ومحاورها 

  تحافظ على منحاها فً الحركة االنسحابٌة"

 ٌتعٌن من العاللة :    من الجسم الصلب   إن موضع النمطة 

            ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗ 

     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗     ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗    ⃗    ⃗⃗        

     ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗                     

 نجد:    بالنسبة للجملة المتماسكة فهً ممادٌر ثابتة . وبإسماط العاللة   احداثٌات         حٌث 

           

           

           

من الجسم أي هً الوسطاء المستملة لتعٌٌن موضع أي نمطة   هً احداثٌات النمطة            حٌث 

 من الجسم الصلب المتحرن بحركة انسحابٌة حٌث :

                                 

 هً معادالت الحركة ..

تؼييه انسزع في اندراسح انتحهيهيح  

⃗⃗  تحلٌلٌا  بالنسبة للجملة الثابتة ٌكفً اشتماق متجه الموضع   لحساب مركبات متجه سرعة  ⃗⃗ ⃗⃗ نحصل  ⃗

 على ....

 ⃗    {

  
    

    

  
    

    

  
    

    
 

 أي     رعة هً نفسها س  ومنه سرعة 

 ⃗     ⃗    
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ه انسزػاخ في اندراسح انتحهيهيح تؼيي 

 فنجد ..  نشتك مباشرة مركبات السرعة للنمطة 

 ⃗    {

  
     

     

  
     

     

  
     

     
 

   تسارع  هو نفسه  ومنه فإن تسارع 

تؼزيف انحزكح انمماسيح نهحزكح االوسحاتيح 

واحدة فمط فإننا نمول إن حركة الجسم مماسٌة فً إذا تساوت سرع جمٌع نماط الجسم الصلب فً لحظة 

اللحظة هذه اللحظة لحركة انسحابٌة , وتكون متجهات تسارع نمط المجموعة غٌر متساوٌة فً تلن 

 للحركة االنسحابٌة .

مثال ركة مركز المرص هً ٌتحرن حركة انسحابٌة ومعادالت ح    لرص دائري نصف لطره       

                                

 .    من محٌط المرص وسرعة وتسارع النمطة     ثم عٌن مسار النمطة     عٌن مسار النمطة 

انحم  

أوالً :  من معادالت الحركة  حذف الزمنٌجب     لتعٌٌن مسار النقطة  

 وبالتالً :           هً     نعلم أن وسطاء 

                                

 نجد :       فً كل من      بتعوٌض لٌمة 

                

                

 ونجمع فنجد :    و    نربع العاللتٌن 

  
    

          

 وهً معادلة لرص دائري ..

     و     مع إحدى العاللتٌن     هو عبارة عن تماطع  المسارو

ً   :     النقطة  مسارلتعٌٌن   :   ثانٌا

 جملة محاور متماسكة          ونختار جملة محاور ثابتة ،               نختار 

          مع الجسم الصلب , و  
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                                                       ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  

   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗      ⃗⃗ ⃗      ⃗⃗ ⃗      
⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗    ⃗    ⃗⃗ 

⃗⃗       حٌث             ⃗   ⃗         ⃗⃗ ⃗   ⃗        
⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗⃗               

   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗          ⃗⃗ ⃗          ⃗⃗ ⃗          
 باإلسماط نجد ...    ⃗⃗⃗⃗⃗

                    
                         
                         

        نجد :    من العاللة 
                                

                                  

 نجد ...     و     كل من   بجمعبتربٌع و 

                         

 .      و    مع إحدى العاللتٌن       المسار ٌتعٌن من تماطع العاللة 

 فنجد :  موضع نشتك بالنسبة للزمن  السرعةلحساب 

                                    
    

  
  ⃗                    

 ولحساب التسارع نشتك السرعة مباشرة 
  ⃗⃗   

  
  ⃗                    

 

تتحرن بحركة انسحابٌة بحٌث أن   ونصف لطرها   أسطوانة مركزها     لتكن   مثال ) :) 

 معادالت الحركة هً : 

                          

 .  , عٌن موضع وسرعة وتسارع النمطة   نمطة فً محٌط   ولنفرض أن 

انحم  

جملة           جملة محاور ثابتة ، ونختار               نختار ،   لتعٌٌن مسار النمطة 

          محاور متماسكة ، مع الجسم الصلب , و  

 ومنه نجد ما ٌلً :

              ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗       ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗    ⃗    ⃗    ⃗⃗ 

        فنعوض باالحداثٌات   هً احداثٌات         وبما أن 

   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗     ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗  
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   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗      ⃗⃗ ⃗      ⃗⃗ ⃗      
⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗    ⃗    ⃗⃗ 

   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗⃗          ⃗⃗ ⃗          ⃗⃗ ⃗          
⃗⃗⃗⃗⃗ 

 باإلسماط على الجملة الثابتة :

                                                     

 بتعوٌض معادالت الحركة بالمسالط نجد :

                            

 .  وهً احداثٌات 

 مسارها نموم بحذف الزمن إلٌجاد

 فنجد ...    المعادلة من  

               

 نجد .... ببمٌة المعادالت   بتعوٌض لٌمة 

                        

 فالمسار ٌتعٌن من المطع المكافئ .

 نموم باشتماق مباشر الحداثٌاتها بالنسبة للزمن فنجد :  إلٌجاد سرعة النمطة 

 ⃗     ⃗       
    

    
            

 نشتك مباشرة مركبات السرعة بالنسبة للزمن فنجد :  إلٌجاد التسارع للنمطة 

 ⃗     ⃗       
     

     
            

مالحظح : 

 ستطع حذف الزمن من المعادالت نمول عن المعادالت أنها معادالت وسٌطٌة .ن اذا لم

 انتهت احملاضرة

 

 

 

الكلمة سهم ٌسدده العمل إلى للوب 

وعمول اآلخرٌن، فتبنً أو تجرح، 

 .أو ترشد أو تمتل
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 (( 19تمرٌن من الكتاب صفحة )) 

  ثابت . برهن أن قٌاس مسقط سرعة النقطة    رأسها     صفٌحة بشكل مثلث متساوي الساقٌن 

 .   على   ٌساوي قٌاس مسقط سرعة النقطة    على المستقٌم 

 الحل

 ٌجب برهان  العاللة التالٌة  نص المسألةمن 

|        ⃗   |  |       ⃗   | 

⃗⃗⃗⃗  |    جسم صلب فإن     بما أن  ⃗⃗ |     |  ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ |
 
                         

 باالشتماق بالنسبة للزمن نجد ....

   |  ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ |  
   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

  
             (  ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ )

   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗

  
                              

    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  
 (  ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗   ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗)

  
                                                                    

 (  ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ )( ⃗     ⃗   )    

   ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗   ⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   ⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   ⃗      ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   ⃗       

⃗⃗  حٌث  ⃗⃗ ⃗⃗   ⃗      ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗   ⃗              ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  بسبب التعامد        ⃗  

|  ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ | | ⃗   |      |  ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ | | ⃗   |                                       

 |        ⃗   |  |       ⃗   | 

 


