
 

 الفرقح الراتعح  )تدرية(-امليكانيكا احليىيح  

 81/3/0202احملاضرج  يىم االرتعاء املىافق 

  الرياضيح األلعابيف  وتطثيقاتها املثاديء الثيىميكانيكيح 

مواٌعلوعها ماظؾووعوكاغوكمؼعينمذظكماجملالماظذيمتطؾقمصوههمطاصههماجملها  مممم  

باظؿكوؼنماظؾنائيمواظوزوفيمىهازمحرطهماإلغلهانمو مؼتؿرهرمػهذاممممماٌرتؾطةوررقماظؾقثم

ؼؿعهييممموإمنهاميفماجملالماظرؼاضيمصتطممايووؼةماٌوكاغوكاعنمسلممما دؿفادةاظعلممسليم

بهذاماظعلممما دؿفادةعنممؼنطلتون..ماخلم،ماظذيممواىراحةاجملالماظطيبماهلنيديممإظي

وتهثري ماظنهواحيمممماظيعوؼهةممأ وسوههميصاعماظيمميفمغطوفوهمامصإدراك.مماظيضوتةيفمخترراتهمم

رؼانماظيمموععي تهمػيمواحيهمعنماجملها  ماظهيمؼؿكرههمبههامممممدسليمدرسهمماظرتطوؾوة

اظؾووعوكاغوههكمص هه مسههنمبههاضيماظؿكررهها م،مطههلمػههذهماٌوضههوسا محتههقمصوهههامسلههمممممممممم

ظكـ مبهامماإلٌهامممضهرورةمػهذهماظؿكررها ممممأصهقا معامؼفرضمسليمطلممايووؼةماٌوكاغوكا

م.عنماٌعلوعا مسنماًرائهمواٌموزا ماظرتطوؾوهمواظوزوفوهمظلفلمماظؾشري

م

حركاهىرواياوهىفىنا نىىىىىأوىمداارةىىأليانهىكلماىكانتىهنااكىحركاهىهمدودواهىىىىىى:ىاألولالمبدأى
ىفىىهحقوقىاألداءالددفىمنىذلكى

،مبهثنمنعهلمممميفمعههارا ماظكهرهماظطهائرهمممماٌؾهيأمعهنمػهذامممما دهؿفادةمصمـ مميكهنمم

اظيمػيمسليمصورهمعهارا محرطوههمعرطؾههم مؼنفرهلماظعمهلمممممموخاصةماظلعؾةعهارا مػذهم

مطقرطهةمؿفويمعهنمخطهوا ما ضهرتا معهـ ممممملغمأن،مظذام بيممأخريخطوهمصنوهممأيصوهامسنم

متهويؼهمهلهاموضهعهاما بؿهيائيمظل هر موبهذظكمدمرهلمسلهيماسلهيمحرطههمذكنههم،موػهذامممممممممممم

ماظؿمهويؼههةتطؾوههقمايرطهها مممس ضههةؼكههونمعههيخ موادههعامظلؾقههثميفممممأنميكههنمماٌؾههيأ

مأنػناكمربطامبنيمعامجيه مممأنهم،مويفمذظكمغلؿيلموظؿقتوقماظشروطماٌوكاغوكموأػموؿها

وايرطا مواٌهارا موتطؾوتهامسملوامماألظعا متهويؼهمٌكؿلفممأوضاعؼعلممعنممأوؼيرسم

عنمضؾلماٌهيرسمظكهيممممأو اظؿطؾوقمعفهوعاممهمعنهام،موانمؼكونواٌوكاغوكماظفائيةظؿقتوقم

ماٌكؿلفةسنيمضواعهمبؿطؾوقمررقماظؿيرؼسمماظرقوقةػذهماٌعلوعا ممإؼرالؼلؿطوعمعنم



وػذامؼؿطل ماًوضميفمضهواغنيماظترهورماظهذاتيموتاه ماظهزخممودصهعماظتهوهم..ماخلمذا مممممممم

مبؿطؾوقمػذهماٌهارا م.ماظع ضة

 

ى.:ىوكونىاهجاهىالبحثىرنىمدانهىالهعجولىالالزمهىالداءىايىمدارهىروايوهىىالمبدأىالثاني
ى

عـ ماٌلاصهماٌنادؾهم طلا م س مطرهماظويماظؿعفولمسنيماداءمعههارهماظؿههيؼفممم 

ؼفما طـرمضوهمبهنيما غهواعما خهريم،ممممياظؾعويم،ماذموجيمانمػذاماظؿهيؼفمعنماغواعماظؿه

 موذهالهاماٌوكهاغوكيمواظهذيمظههمس ضههمبؿقتوهقمعلهارمممممممموؼؿثريرمعلارماظكرهمصوهمبعملماظع  

،موطهلممطموهةمحرطهةممارماظكرهمخطوهامبهثسليممملتعفولمساظيمظلذراعماظراعوهمؼلؾ ميفمجعلمع

غؿوفهماظتهوهميفماجملهاعوعممممسةذظكمميكنمدرادؿهمعنمغاحوهماظع ضهمبنيمعامؼؿقتقمعنمدر

ظلهرسهمورهولمعلهاصهماظؿعفوهلممممماٌفاصلمصوهامواظيمتؤريرميفماواهماماظع لوهماظعاعلهموعيي

هماٌطلوبهموطذظكمايالمعامحييثميفمووعامؼؿقتقمعنماداءمصينموصقماظشروطماٌوكاغوك

اٌهارا ما خريماٌشابهمطا ردالماظلاحقمباظكرهماظطهائرهموراعهيماظهرعقموضهاصزماظعهاظيمممممم

همعهنماجهلمتؾلهوطما داءممممووراعيما ردالمباظؿنسم...ماخلماذمميكنماسطاءمحلولمعوكاغوك

م.اٌهاريموتعزؼزماىواغ ماظؾيغوهماظ زعهمهلذاما داء

م   

ىى.انقىالدنعىااليانيىد:ىوهناولىهىىىىالمبدأىالثالث
وعهامؼرتته مسلوههامعهنمصههممٌهاممممممممطموةمايرطهةمموػذاماٌؾيأمؼعؿميمسليمزاػرهمغتل

اٌكؿلفهمظلفلهممواظهيمممحييثمعنمتثري مىموعماظتويماٌشرتطهميفمايرطهميفما جزاءم

تلؾ ماظؿعفولماظزاويمواًطيمبشكلمتواصتيمهلذهما جهزاءميفميهههمواحهيهم،موػهذهممممم

ؼعينماغهمجي مانمؼكونمػناكمتواصقمبنيمتهثري مضهويماظع ه  ماٌهادهمظ رهرافماظلهفليممممممم

زعنوامععمتلكماظيمتعملمسليمعيماىهذعمواظهذراعموتوجوههمطهفماظوهيمنوهثمؼنؿههيميفمممممممم

يفمخمؿلفما ظعا م،موػذامؼؿطله متلهك ماظتهواغنيمممممرعىماميفمعهارا ماظزعنمواحيم،مطم

 م.اٌوكاغكوهمظفهممػذاماٌؾياءموترمومماٌناػجماظؿيرؼؾوهم جلماحياثماظؿطوؼرماظ زم

ورشممانمسلممايرطهمؼتهولمانمدهرؼانماظتهوهمؼنؿتهلمعهنمعفرهلماظهيمعفرهلماخهرمممممممممم

اظهههماٌههؤريرميفمزههاػرهما غؿتههالموعههنمس ههلهماظههيمس ههلهماخههريم،مصههثنمػههذاماٌؾههيأمظهههم م

ايرطههيم،مواظههيمتؤطههيمسلههيمعؾههيأماظرتابههطمبههنيماظهههواػرماًاصهههمبههاظؿعلممايرطههيممممممممممم

واظؾووعوكاغوكموعامؼرتت مسلوهامعنمطموا ماظلرسهمواظتوهمواظكؿلههمواظهيمضهيمختؿلهفمعهنمممممم



كهم خههرموعههنمظعؾهههم خههريم.موبهههذامميكههنما دههؿي لمسلههيماٌهههاػرمايرطوهههم ممممممممذهه

بوهمواظنتلمايرطيموا ؼتاعمايرطهيم معهنمخه لمعؤذهرا معوكاغكوههموػهذامػهوممممممممطا غلوا

م.اواهمسلميمحيؼثمٌامؼؿناوظهماحيمدابتام

م

المبدأىالرابعىىى:ىوهناولىهاذاىالمبادأىهيبوقااتىناوانونىنواوهنىالحركواهىداواءىالخيواهىىىىىىىىى
ىوالدورانوهىنيىمخهلفىالمداراتىالروايوهى.

وس ضهههمتطؾوههقمػههذهماظتههواغنيمبادههؿكياممخمؿلههفماظودههائلماظؿيرؼؾوهههماٌعؿمههيهمم

سلوهام.موعامس ضهمػذهماظتواغنيميفماذؿتاقماظعيؼيمعنماظتواغنيماٌوكاغوكهما خهريمذا مم

اظع ضهمباظؿيرؼ ماظرؼاضيم.ماذمانماٌير مواٌيرسمؼعلممانماظتوهمػيمدهؾ مايرطههم،ممم

تهؿا مممومةايرطوهمطهانمجلهمماظ سه ماوما داهمعهنمحاظؿههممممممص متؿا محرطهمايمجلهممدهواءممم

اظلرسهمعامملمتؤريرمسلوهمبعضماظتويماظياخلوهمواًارجوهمبشكلمعؿؾهادلم،مواًاصهوهماظهيمممم

 تلاسيمػذهماًاصوهميفماظؿيرؼ مواظؿعلومماظرؼاضيم.

م

 

 

 

 

 

م

م

 (3شكل )
المبدأىالخامسىىى:ىوهعلقىبمبدأىالعازومىكنررواهىهدروبواهىلدااىرالناهىبهادروباتىالقاوهىىىىىىىى

م.مالعيلوهىوهصمومىبرانجىاله هولىماىبعدىاالصابه

م

ودورمغهرؼهماظعزومميفمتطوؼرماظلرسهمايرطوهمواظتوهماًاصههمٌكؿلهفماٌههارا مممم

وؼههمتؿعلهقمبعهزوممممماظرؼاضوهمبثسؿؾارمانممجوعمحرطا ماجزاءمجلمما غلانمػهيمحرطها مزامم

اظع   مسليمطلمعفرلمعنماجلمتعزؼهزماظعمهلمصوههامضهمنماظواجؾها مايرطوههماًاصههمممممممم

مبنوعماٌهاره.

م

م

F  

G

Centre  of mass 



 

المباادأىالدااادسىىى:ىانىهناااكىرالنااهىبااونىالبووموكانوااكىوهاا ثورىالحااواسىناايىجمبوااعىىىىىى
ىالمداراتىالروايوهىفى

اًاصههههمحوهههثمتعهههيمايهههواسمعهههنماػهههمما س هههاءماٌلهههؽوظهمسهههنماٌهههيخ  مممم

باٌعلوعا ماٌوكاغوكوهمواظيمتههرمصاسلوؿهامسنيمتعلوممواتتانمايرطا ماٌكؿلفهمىموهعمم

اٌهارا م،مواظيمتزؼيمعنمهكمماظشكهممبتادؼرماظتهوهماظ زعههمظه داءمايرطهيموزؼهادهمممممم

اظشعورماظع هليمتؾعهامظهذظكمص ه مسهنمدورماظؿاذؼههماظراجعههماٌؿعلتههمبها داءمعهنماظناحوههمممممممممممم

 وكهم.ماٌوكاغ

المبدأىالدابعىىىى:ىالعالنهىباونىاداهخدامىبعالىالقاوانونىالموكانوكاهىالخهواارىااالدواتىىىىىىىى
ىواالجدزهىوالودائلىالمداردهىنيىالهدروبىوالهعلوم.

حوثمانمزؼادهماظع ءماظؿيرؼيبمسليماظع   مؼثتيمعنمزؼادهماٌتاوعها مماظهيمممم

اماىلهممعهنمجهراءماظلهق ماومممممت افماظيماىلمماوماجزاءهماوماٌتاوعا ماظيمؼؿعرضمهل

اهلواءميفماظؿهيرؼ موصتهامظهؾعضممممماٌائيمػاواظيصعماومادؿا لمبوؽهمتيرؼؾوهماخريمطاظؾوؽهم

اظتواغنيماٌوكاغوكهماظيمتؿعلقمبهذهماٌتاوعا مواظهيمههؿممسلونهامصههممغهوعماٌتاوعها ممممممم

 اٌوكاغكوهموترمومما محالماظؿيرؼؾوهمسليموصقمذظكم.

 

 

 

 

 (4شكل )
 

المبدأىالثامنىىىى:ىدورىالجاذبواهىكقاوهىخارجواهىمقاوماهىللحركاهىنايىهياوورىصاهاتىالقاوهىىىىىىىىىى
  الدروعهىوالدررهىوالهحمل

اذمانماىاذبوهههمسؾههارهمسههنمضههوهمتههثري مسلههيما جلههامموميكههنمعههنمادههؿا لمػههذهممم

سهنمررؼهقمابؿكهارمودهائلمتيرؼؾوههموصهقمممممممماظتويميفمتيرؼ مبعضماظرفا ماظؾيغوهماًاصه

مضواغنيماٌتذوصا ماوموصقمضواغنيماظتيرهمواظشالم...ماخل

مم

م

م



م

م

م

م

 
 

 

 

 (5شكل )
 الهادعىى:)مبدأىاالهزان(ىالمبدأ

 
 

حوثمؼفلرمضهيرهماظفهردمسلهىماظهؿقكمميفموضهعماىلهممباظنلهؾةمظتاسهيهمارتكهازماومممممممممم

أطـرمصاتزانماىلمموضابلوؿهمظلقرطةمػمامعؿا انمعؿ ادان،مصؿقتوقما تزانمؼؿهثريرمباظعيؼهيممم

عنماظعواعهل،مصهاظوضوفمسلهىماظوهيؼنمعهنمعههارا ماىمؾهازماظرهعؾة،مظهوسمصتهطمبلهؾ معهاممممممممممممم

ظهذراسنيمواظكهؿفنيموظكهنمبلهؾ مضلههمعلهاحةمضاسهيهممممممممتؿطلؾهمعنمضوهمس لوهميفمطهلمعهنمامم

 ،مطمههامانم سهه مAnterior -Posteriorا رتكههازمخاصهههميفما وههاػنيم ا عههاعيمواًلفههيمم

اظعيومخيؿارمأص لما وضاعمسلىمعكعؾا ماظؾهيءمواظهيمؼكهونمعنههاميفما تهزانما هيودممممممم

مظلااؼة،ظؾياؼةمظؾيءمايرطةبلهوظه.

 

ىاالنيالقىالمثاليالمبدأىالعاذرىىىى:ى
 

 

انمػذاماظؿواصهقميفمهيؼهيمعتهادؼرمػهاتنيماٌهرطؾؿنيمخمؿلهفمبهاخؿ فمسواعهلممممممممم

واظذيمؼنهمسليماغهميفمععهممحرطها ماىلهمماظؾشهريمواظهيمتؿ همنماغطه قم،مػنهاكمممممممم

عييمعـاظيماوممنوذجيمظزاوؼهما غط قمظؿقتوقمػيفمحميدم،موضيمازهر ماظعيؼهيمعهنممم

ؿواصتوهةمبهنيماٌهرطؾؿنيماظرأدوةاٌلهؽوظةممممماظيرادا مانمػذهماظزاوؼةمتؿهثريرمبشهكلماظع ضةاظمم

سنمزعنماظط انمواٌرطؾةاألصتوةاٌلؽوظةمسنماٌييما صتيماظذيمميكهنمهتوتههمسلهيمممم

عييمػهذاماظهزعنم،موعهنماٌؤطهيمطهـ همعنههامارتفهاعمغتطههما غطه قم،مدهرسهما غطه قم،مممممممممممم

 .. ارتفاعمغتطهماهلؾوط

اٌلههاصةاألصتوةماهلههيفممممصفههيمععهههممعهههارا ماظرعههيميفماظعهها ماظتههويم،ممتـههلممممممم

األداديمعنماظرعيموباظؿاظيمتيخلمعتاوعهماهلواءموارتفاعمغتطهما غط قموطهذظكمعكهانممم

air resistance 
gravit

y 

friction 



اهلؾوطمطعاعلمعنماظعواعلماٌؤريرةميفما غط قماٌـاظيموباظؿاظيمهيؼهيمزاوؼههماغطه قمممم

مدرجهم.م54اضلمعنم

 
 

  ) المبدأىالحادىىرذرىى:ى)اللولبة
 

اظلههابق،صاظلوظؾةمعههنماٌمكههنمانمتكههونمعؿطلؾههامادادههواميفمحرطهههمؼههرتؾطمباٌؾههيأم

ا جلهامماٌتذوصهةم،محوههثمتعؿهالمسههاع مرئولهواميفماحؿفهازماألداةاٌتذوصههةمباتزاغههامارينههاءممممممم

اظط انمصؿههرمػذهماظلوظؾةمميفماظعيؼيمعهنماٌههارا ماظرؼاضهوةمعنههامسلهيمدهؾولماٌـهالمممممممم

ظوظؾههمطهرهماظؿهنسميفممممم–ةميفما ردالماظلاحقماظكرهماظطائرم–اظلوظؾةميفم مر انماظترصم

  اظ ربةاٌلؿتومةم 

وويرماإلذارةمػناماظيمانمعؾيأما غط قماٌـاظيمميكنمتتلومهمداخلوامٌؾهيئنيمم

ماظلوظؾة .م–صرسونيمػمام منوذجوهمزاوؼةما غط قم

م

  المبدأىالثانىىرذرى:)المرهبيىبالمديىالحركي(
 

 

وؼتريمباٌييمايرطيمتلكمايرطا مدهواءمطاغهاماًطوهةماوماظيوراغوهةألجزاءممممم

اىلمماٌكؿلفةمودورػاميفماٌييمايرطيمظلفلممطكلم،مصهنهاكماظعيؼهيمعهنمايرطها ممممم

ضيمتؿطل معييمحميودميفمجزءماومبعضماجزاءم،يفمحنيمانمحرطا مأخرىمضيمتؿطل م

ػهذاماٌؾهيأمضهيمؼهؤديماظهيمزؼهادهمممممممعيىموادعميرطةمجزءماومسهيهمأجهزاء،مصهاظؿقكمميفمممم

اظلههرسةميفمبعههضماألجههزاءماوميفمتتلوههلمدههرسؿهامتههيرجيواموػههومعههامحيههيثميفماٌهههارا مممم

اهلوائوةمطاىمؾازمواظرتاعؾوظنيمواظاطسماومحيميفمعهارا ما ظعا مواظرؼاضا ماألخهرىمم

تؾطم،موغهراماظيمانمزؼادهماٌييمايرطيمضيمؼؿطل مزؼهادهميفماظهزعنم،مصههذاماٌؾهيأمؼهرممممم

ماظزعنم م.م–ارتؾارامعؾاذراممبؾيأم ماظتوهم

 


