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  خليل حييىملادة: ر ادكتو ◄                                                                     

                                 حلركت النسبيتا العنوان:                        الرابعت عشر احملاضرة:◄                        

  ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗ 

   ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗ ٌَّة                  قانون التَّحرٌك األساسً للحركة النِّسب

 (  ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗)    ⃗⃗  ⃗ 

   ⃗⃗  ⃗     ⃗⃗  ⃗     ⃗⃗  ⃗    ⃗⃗  ⃗ 
ٌَّة، ومنه:  وهً عبارة عن قانون التَّحرٌك األساسً للحركة النِّسِب

   ⃗⃗  ⃗    (    ⃗⃗  ⃗)  (    ⃗⃗  ⃗) 

⃗⃗       نرمز بــ:         ٌَّة         ⃗  ِر ة العطالة الجَّ ⃗⃗           ،  قوَّ ة العطالة الُمَتمِّمة        ⃗   قوَّ

 ومن  العالقة األخٌرة                                  ⃗⃗   

 وباإلسقاط على المحاور االحداثٌة:

 
   

   
       

           
   

   
       

            
   

   
       

     

⃗⃗⃗         باإلسقاط على    

 
  

            

             

 .دوران األرض حول ِمحَوِرها على سقوط األجسام تأثٌر ادرس

 
ٌَّة على سطح األرض من ارتفاع   لندرس حركة نقطة ماِد

 نصف قطر الكرة األرضٌةصغٌر بالمقارنة مع  
 حٌُث ُتَؤثِّر على هذه النُّقطِة ِثَقلها فقط،

 اِبتة فً منطقة محدودة من سطح األرض،والتً ُتْعَتَبر ث 
ٌَّة.  قَطة الماِد  وسوف ُنهمل مقاومة الهواء لحركة هذه النُّ
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𝑦 

𝜔 

 خط االستواء

𝑧 

 مركز األرض

W 

N 

S 

𝑀 

𝜔 

P 

𝑥 

E 

𝜑 



[WWW.SYRIAMATH.NET] 

 

 

Maths_WhatsApp : 099192114          Facebook_Page : IOM           F.B Group  syriamath-2nd year   
 

2 

ٌَّة متحر  كة مع األرض، فٌها:لنأخذ جملة إحداِث

  محور ، والطول وُمتجه نحو الجنوبالمماس لخط    المحور  ،شاقولي صاعد   المحور   
 عرض وُمتجه نحو الشرق.المماس لخط 

 ٌَّ سم بالنِّسبة للجملة اإلحداِث ة عند معالجة سقوط الجِّ اِبَقة ٌجب أْخذ قوَّ ة ة السَّ ٌَّ ⃗⃗⃗  عطالتها الجِر                            

مة  ⃗⃗  وعطالتها الُمَتمِّ  بعٌن االعتبار، إضافًة إلى ثقلها.    

ٌَّة تساوي  قوة إنَّ قٌمة ⃗⃗⃗  العطالة الجِر ة  ٌتمّ  ألنَّ دوران األرض حول محورها         ٌَّ بسرعة زاِو
 ثابتة.

وران.   حٌث   هو بعد الجسم عن محور الدَّ
وران وٌتَّجِ  ي عامودي على محور الدَّ ٌَّة تكون ه نحوه، وبما أنَّ التَّسارع الجرِّ ة العطالة الجِر إذاً فقوَّ

وران ٌَّة على محور الدَّ ي.لأخذ االتِّجاه الُمَعاكس ، وٌعاموِد  لتَّسارع الجرِّ

 ثوان. 4، ودقٌقة 56ساعة، و  23إنَّ دوران األرض حول محورها ٌتمُّ بسرعة دورة واحدة خالل 

  
  

                
                            

ٌة  ة العطالة الجرِّ ٌَّن لنا صغر قوَّ ⃗⃗⃗  بذلك ٌتَب ٌَّة     اِو ة تتناسب طرداً مع مربَّع السرعة الزَّ  .   وهذه القوَّ

ة العطالة ة ثابتة، فقوَّ ٌَّ اِو رعة الزَّ ٌة تبلغ قٌمتها العظمى عند خطِّ االستواء وبما أنَّ السُّ   )لتكون  الجرِّ
 عظمى(.

ة الثقل حتى عند خطِّ االستواء، نجد أنَّ  اً، أي ٌمكن  " ٌكون    " بٌن" و  الفرق بٌن "قوَّ صغٌراً جدَّ
 قدار.إهمال هذا الم

ة العطالة  وعلٌه، عند دراسة تأثٌر دوران األرض حول محورها على سقوط األجسام ٌكفً إضافة قُوَّ

مة     التً هً صغٌرة فنجد أن   تتناسب طرَداً مع فقط للثقل، لكن بما أنها            الُمَتمِّ

ٌَّة للنُّقطة ال صغٌرة جّداً بالمقارنة مع قوة الثقل  رعة النِّسِب ٌَّة )الجسم( الهاِبطة تكون متجما، فالسُّ  ةهِد

اً.  التَّقرٌب(،ب)  حسب الثِّقل  ٌَّ  أي أنَّ الجسم ٌسقط شاقولِ
ة ُمنطِبقاً  ٌَّ اِو رعة الزَّ ا إذا أخْذنا دوران األرض بعٌن االعتبار، فال ٌكون األمر كذلك، ٌكون شعاع السُّ أمَّ

م  الً التَّسارع الُمتمِّ وران ِوفق االتِّجاه الَموجود على الشَّكل، وبالتَّ اً على    على محور الدَّ ٌَّ ٌكون عاموِد

ول. ة الع  مستوي خطِّ الطُّ ا قُوَّ ⃗⃗  طالة أمَّ الً نرى أنَّ األجسام نتٌجة تأثٌر دوران     ُمتَّجه نحو الشَّرق، وبالتَّ
اقول ٌَّةنحو الشرق األرض أثناء سقوطها تمٌل عن خطِّ الشَّ راسة الوصِف ^_^، وسنأتً اآلن ، وهذِه هً الدِّ

 للدراسة التحلٌلٌة.

      {
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       | 
   ⃗   ⃗⃗   ⃗⃗⃗  

      

      

| 

   من الرسم نجد                                                               

 وٌض فً المحّدد نجد:وبالتع

                 

                              

                   

                                                                         

ض فً     وباالختصار على     نعوِّ

                                 
                     

انٌَّ لٌها )وهً عبارة عن معادالت تفاضلمن هذه المعادالت التً حصلنا ع ٌَّة من المرتبة الثَّ ٌة( ة جزئ

 ثوابت.    و   كاملتها مّرة واحدة مباشرًة ألنّ نستطٌع م
ٌَّات، فإنَّ شروط البدء تكون على الشَّكل التَّ   الً:وبفرض أنَّ الجسم كان فً لحظة البدء فً مبدأ اإلحداِث

   {
       

          
 

الً بالمكاملة  نحصل على: ( )بالنسبة لـ  وبالتَّ

            {

               

        [                  ]

                       

 

 حسب شروط البدء.           معدومة أي:  المكاملة وابتثجمٌع و

ٌَّة، وال ٌمكن     هذه المعادالت  ٌَّة جزِئ ٌَّة  ردّ هً معادالت تفاضلِ ٌَّة عاِد هذه المعادالت لمعادالت تفاضلِ
 من أجل َحلِّها.

السل ال الً سوف نلَجأ لطرٌقة السَّ غٌرة التً  تقرٌبٌةوبالتَّ رٌقة تكمن بالتَّخلُّص من الحلول الصَّ وهذه الطَّ

الً ، تتناسب مع  فرينبدأ بالتَّقرٌب  وبالتَّ : (    )نعّوض الصِّ الً نجد أنِّ  وبالتَّ

      {

    
    

      
 

 :نإذا كاملنا هذه المعادالت بالنِّسبة للزم

                                                                               
 

 
        

 حٌُث أنَّ جمٌع الثَّوابت هً أصفار حسب شروط البدء:
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اً نحو األرض. ٌَّ  هذه المعادالت تعبِّر عن سقوط الجسم شاقولِ

ل   :     فً     عوضن إلٌجاد قانون الحركة فً التَّقرٌب األوَّ

                  

       [       ( 
 

 
    )] 

                     

                                                                      

                   
 

 
                                

 

 
        

 أي:           حٌُث أنَّ جمٌع الثَّوابت هً أصفار حسب شروط البدء 
 

      

{
 
 

 
 

   

  
 

 
             

   
 

 
    

 

ل لمعادالت حركة سقوط األجسام،  دوران األرض  ٌظهر فٌه أثروالذي حصلنا علٌه اآلن هو التَّقرٌب األوَّ
ٌُْعَطى بالعالقة: ِجه نحو الشَّرق، ومٌالنه  طوح، ونرى أنَّ هذا الجسم أثناء سقوطه ٌتَّ  على السُّ

  
 

 
              

ض هذه المعادالت بــوحص)ولل  ونعٌد المكاملة كما فعلنا...(    ل على تقرٌب أَدق، ُنَعوِّ

االمتحان  ^_^في  ي األّولانحم انتقريبيكفي    نويه:              ت       

و ٌتبٌن أنه باإلضافة إلى    فً هذه المعادالت ٌتضح أن مركبة جدٌدة للحركة قد ظهرت على المحور 
نحو الجنوب أثناء سقوطها، من أجل نصف الكلرة  مٌل النقطة المادٌة حول الشرق فإنها تمٌل أٌضاً 

 .  االرضٌة الشمالً،لكن المٌل ٌكون ضعٌف و ٌتناسب مع 

 

 انتهت المحاضرة

 


