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  خليل حييىملادة: ر ادكتو ◄                                                                     

                                 مبدأ داملبري العنوان:                        ثانيت عشرال احملاضرة:◄                        

ة من حاالت الحركة، كن ابقة أنَّ التَّوازن هو حالة خاصَّ تسارع الحدث عندما ٌنعدم ٌا نعتبر فً دراستنا السَّ
لة القوى، ولكن تمثٌل نٌوتن لٌس التَّمثٌل الوحٌد فً المٌكانٌك، حٌث ٌمكن  الً تنعدم محصِّ بناء علم وبالتَّ

 المٌكانٌك على أُسس ومبادئ أخرى، وأهمُّ هذه المبادئ هو مبدأ داالمبٌر.   ^_^

ل  مبدأ داالمبير األوَّ
ة من التَّوازن، فإذا فرضنا أنَّه لدٌنا  ٌَّة كتلتها   ٌعتبر داالمبٌر أنَّ الحركة هً حالة خاصَّ   نقطة ماِد

⃗⃗  تتحرك بتسارع  لتها    ة محصِّ ⃗⃗  تحت تأثٌر قوَّ ، فإنَّ معادلة الحركة كما ٌراها نٌوتن هً:               ⃗ 

  ⃗⃗  ⃗     ⃗⃗      ⃗⃗  ⃗     ⃗⃗   0     1  

⃗⃗    ولنفرض أنَّ  ⃗⃗     عندئٍذ:  ⃗⃗      ⃗ بالتالً  ،  قوة عطالة النقطة   ⃗⃗  ، تسّمى  2       0  ⃗⃗   

⃗⃗   والعطالة ⃗⃗  ٌمكن اعتبار هذه النقطة خاضعة لقوتٌن  محصلتهما تساوي الصفر،  فٌمكن   الفعالة⃗ 
 ))نص داالمبير لنقطة طليقة((اعتبارها دوماً متوازنة على مسارها تحت تأثسر هاتٌن القوتٌن 

 ))نص داالمبير لنقطة مقيدة على منحى ما((

ة  دة فإنَّها تخضع للقُوَّ ٌَّ ٌِّة مَق ا عندما تكون النُّقطة الماِد ⃗⃗  أمَّ ة رد الفعل، ⃗   وقوَّ
الً معادلة الحركة حسب نٌوتن:باإلضافة  ة العطالة وبالتَّ  إلى قوَّ

    3         ⃗⃗     ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗                       ⃗⃗     ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗  0 

 

     4               ⃗⃗    ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗  0 
دة. ٌَّ ٌَّة تكون متوازنة على مسارها فً الحركة الُمَق الً النُّقطة الماِد  وبالتَّ

 

 مبدأ داالمبير الثَّاني
وذلك  ،داالمبٌر على القوى المَؤثِّرة، حٌث أنَّه من الممكن تعمٌمه لٌشمل عزوم هذه القوى ال ٌقتصر مبدأ

⃗⃗  إذا أخذنا العالقة   ⃗    ⃗⃗  0 ⃗⃗⃗ اً  وضربنا طرفٌها   ٌّ ة:لل موضعلاشعاع   ⃗⃗  بــ خارج ٌَّ ْقَطة الماِد  نُّ

  ⃗⃗    ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗    ⃗⃗  0 ⃗⃗⃗   

ٌَّات،  ٌَّة بالنِّسبة لمبدأ اإلحداِث الة المؤثِّرة على النُّقطة الماِد لة عزوم القوى الَفعَّ ا الحد فالَحدُّ األول هو محصِّ أمَّ

ٌَّة، وهذان العزمان متعاكسان مباشرةً  عطالةمحصلة عزوم قوى ال الثانً فهو  .المؤثِّرة على النُّقطة الماِد

اً  بشعاع الموضع من الٌسار  ٌَّ ⃗⃗         وضربناها خاِرِج  ⃗    ⃗⃗    ⃗⃗  ⃗  0 ⃗⃗⃗  فإذا أَخْذنا العالقة      

 1 الميكانيك

𝐹 ⃗⃗  ⃗ 𝐽 ⃗⃗  

𝑀 
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  ⃗⃗    ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗    ⃗⃗    ⃗⃗    ⃗⃗  ⃗  0 ⃗⃗⃗   

ٌَّة تخضع لثالثة عزوم تقع فً مستٍو واحد ومتعامد مع ُشعاع الموضع ف ، عزم قوة الفعالة  ⃗⃗  النُّقطة الماِد

 ، محصلتها تساوي الصفر. ، وعزم قوة العطالة  ،و عزم قوة رد الفعل  

 مبدأ داالمبير الثّالث
الث >> الفعل ورّد الفعل <<، فإذا فرضنا  ٌبدو أنَّه من الممكن فهم مبدأ داالمبٌر فً إطار قانون نٌوتن الثَّ

ة قول <<موجودة على سطح صقٌل >> أملس، مصثقٌلة و  ٌَّة أنَّ النُّقطة الماد ة )قوَّ ، فإنَّها تَؤثِّر فٌه بقوَّ

ٌُؤثِّر فً  ة تساوٌها وتعاِكسها، وعلى هذا األساس نقول أنَّ الوسط الخارجً  طح بقوَّ ُردُّ علٌها السَّ ٌَ الثِّقل( َف

ة  لٌقة بقوَّ ⃗⃗  النُّقطة الطَّ ⃗⃗  تساوي   ⃗⃗      ⃗⃗  فترد النقطة بقوة عطالة  ⃗  لة  ⃗  وتعاكسها بحٌث تكون محصِّ

تٌن ⃗⃗   معدومة القوَّ  ⃗    ⃗⃗  0 ⃗⃗⃗  . 

الة  ة فعَّ ٌَّة على سطح فإنَّ الوسط الخارجً ٌؤثِّر فً هذه النُّقطة بقوَّ ك النُّقطة الماِد ا عندما تتحرَّ ⃗⃗  أمَّ ة  ⃗  ، وقوَّ

⃗⃗  ردِّ الفعل  ة عطالة ⃗  أثٌر بقوَّ تٌن ُتساوي وتعاك  ⃗⃗      ⃗⃗  ، فَتُردُّ النُّقطة على هذا التَّ لة القوَّ س محصِّ

ٌَّة متوازنة على مسارها تحت تأثٌر هذه القُو ابقتٌن، وعلى هذا تبقى النُّقطة الماِد  .ىالسَّ

 الحركت النسبيت لنقطت ماديت

  تركيب الحركاث

مقذمت :  حشكٕب حشكت وقطت مادٔت ٔؼىٓ ٌزي انىقطت انمادٔت حقُو بحشكخٕه فٓ آن َاحذ أَ أكثش .

حبخش فٓ انبحش فٓ ٌزا انمثال وشِ ان انشخص ٔقُو َكمثال ٔؼطّ حشكت شخص ػهّ صطح باخشة 

حشكخً بانىضبت نمذٔىت حقغ ػهّ انشاطئ  انثاوٕتا حشكت انشخص ػهّ صطح انباخشة ََالٌمبحشكخٕه أ

 َبانخانٓ ٌىا

( انخٓ بذَسٌا حخحشك     بانىضبت نجمهت انمحاَس إحذاثٕت مخحشكت )  وذسس حشكت انىقطت انمادٔت   (1

 ( ٌَزي انجمهت وذػٌُا بانجمهت األصاصٕت.        0هت ثابخت )بانىضبت نجم

 ( بانحشكت انىضبٕت ،مثم ٌزي انحشكت ٔشاٌا مشاقب مشحبطت    بانىضبت نجمهت انمخحشكت )  حذػّ حشكت 

بانىضبت نهجمهت انمخحشكت ٔضمّ بانمضاس انىضبٓ َصشػخً   بانجمهت اإلحذاثٕت َٔخحشك مؼٍا مضاس 

 بانضشػت انىضبٕت َحضاسػٍا بانخضاسع انىضبٓ .

انحشكت انخٓ حقُو بٍا انجمهت انمخحشكت بانىضبت نهجمهت انثابخت حذػّ بانحشكت انجّشٔت َصشػخٍا انضشػت  (2

 انمحاَس اإلحذاثٕت انمخحشكتانمشحبطت ب  انجّشٔت َحضاسػٍا بانخضاسع انجّشْ ،إن صشػت انىقطت 

صشػت جّشٔت َحضاسػٍا جّشْ فٓ ٌزي   ))َبانخانٓ ٔكُن ل  حىطبق فٓ نحظت ما ػهّ وقطت مخحشكت  



[WWW.SYRIAMATH.NET] 

 

 

Maths_WhatsApp : 099192114          Facebook_Page : IOM           F.B Group :2017 طالب كلية العلوم قسم الرياضيات  
 

3 

 انهحظت((.

بانىضبت نهجمهت اإلحذاثٕت االصاصٕت حضمّ بانحشكت انمطهقت َصشػخٍا بانضشػت انمطهقت   حشكت انىقطت  (3

 َحضاسػٍا بانخضاسع انمطهق.

 بانخضاسع انجّشْ   بانضشػت انجّشٔت َ    بانخضاسع انىضبٓ َ    بانضشػت انىضبٕت َ    نّ َوشمز إ

 بانخضاسع انمطهق.  انضشػت انمطهقت َ    

 مشتقاث أشعت الواحدة

أشّؼت انُاحذة ػهّ انمحاَس اإلحذاثٕت، حٕث ٌٓ ثابخت فٓ انطُل، َمخغٕشة باالحجاي   ⃗       إرا كاوج 

 مه، ضبت نهزٓ نىُجذ مشخق شؼاع انُاحذة بانىانَبانخ

  نُ كاوج انجمهت ثابخت نكاوج مشخقاثمالحظت :

 أشؼت انُاحذة انُاحذة أصفاساً. 

    حقغ ػهّ انمحُس   ؼخبش كشؼاع نىقطت ٔ   شؼاع انُاحذة  َإن

⃗⃗⃗⃗     اث بمقذاس َاحذ َٔكُن: مبذأ اإلحذاثِٕبؼذ ػه َح  ⃗. 

َبانخانٓ وجذ..... 
   

  
 

   

  
     

 فخكُن انضشػت  ٌٓ ..        
   

  
  ⃗⃗                          ⃗⃗      ⃗⃗     

 ضبت نمحُس انذَسان.ٌُ شؼاع انضشػت انزأَت بانى  ⃗⃗ حٕث: 

بىفش انطشٔقت وجذ ...        
   

  
  ⃗⃗              ََ

  ⃗ 

  
  ⃗⃗   ⃗  

  ((بصيغ بواصونإن صٕغ مشخقاث اشؼت انُاحذة حذػّ )) 

 رعتركيب الس  

انخٓ بذَسٌا حخحشك بانىضبت نهجمهت انثابخت      حخحشك بانىضبت نهجمهت   كخهخٍا ت وقطت مادٔ  نخكه

⃗⃗    ػىذئٍز:          ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗      ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗          
   ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ َفٓ      أشؼت انُاحذة ػهّ انجمهت     ⃗       حٕث      1     ⃗            ⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗     

  احذاثٕاث انىقطت انمادٔت 

 ..  1 القت إلٔجاد انضشػت وشخق انؼ

 
    ⃗⃗⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

  
 

    ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

  
 

  

  
    

  

  
    

  

  
  ⃗    

   

  
   

   

  
   

  ⃗ 

  
   2   
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    ٌَٓ انضشػت انمطهقتوالحظ أن      
    ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

  
     ٌَٓ صشػت انمبذأ    َ  

     ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

  
 

  ٌٓ   السرعت النسبيتَ 
  

  
    

  

  
    

  

  
  ⃗       ⃗      ⃗⃗      ⃗⃗⃗      

 َنذٔىا   
   ⃗⃗ 

  
   

   

  
   

  ⃗ 

  
        ⃗        ⃗⃗    (    ⃗⃗⃗  ) 

   (    ⃗     ⃗⃗     ⃗⃗⃗  )       ⃗⃗⃗⃗⃗⃗    ⃗⃗                                   
 ٌَٓ انضشػت انجّشٔت      ⃗⃗       فأصبح نذٔىا       

           َبانخانٓ      

 نظريت تركيب السرعنص 

 حىص ػهّ أن انضشػت انمطهقت نىقطت مادٔت حضاَْ انمجمُع انٍىذصٓ

 (  ( َانىضبٕت )   بضشػخٍٕا انجّشٔت) 

 فإن  𝛼ٌٓ    َ    إرا كاوج انزأَت بٕه انشؼاػٕه 

  √  
    

  2         𝛼 

 

 انتهت المحاضرة

 

 

 

 

 وهً السرعة المطلقة


