
  المرحلة الثانية (البايوميكانيك)   الرابعةمحاضرة ال

  -العتالت:

استخدم االنسان منذ االزل لوى الخارجٌه للتغلب على المماومات وحمل االشٌاء , فمكان ٌبذل لدرا كبٌرا 

ل لوى االنسان من الموه على مماومه للٌله , وما ان اخضعت الحركه الى اسسها المٌكانٌكٌه ومحاوله استغال

والموى الخارجٌه واالستغالل االمثل والتغلب على مماومات كبٌره بموى للٌله بسبٌا حتى ٌتمكن من تحمٌك 

مبدا االلتصاد فً الجهد وكذلن تحمٌك الهدف من استخدام الموه فكانت العتله )الرافعه( والتً تتكون من 

ونمطه تمثٌل )ق( , ونمطه تمثٌل المماومه )م(  سلسله عمل تحتوي على ثالث نماط هً نمطه االرتكاز )ن(

 -وعلى هذا االساس هنان ثالثه انواع من العتالت المستخدمه فً حٌاتنا ولً:

 تمع نمطه االرتكاز بٌن الموة والمماومه-:عتله من النوع االول

 تمع نمطه المماومه بٌن المماومه ونمطه االرتكاز. -:عتله من النوع الثانً

 تمع نمطه الموة بٌن المماومه ونمطه االرتكاز. -:الثالث عتله من النوع

تبمى العتله فً حاله توازن  ان المسافه بٌن نمطه تاثٌر الموه ونمطه االرتكاز تسمى ذراع المماومه ولكً

 -ٌجب ان ٌساوي ذراع الموه مع ذراع المماومه على اساس المعادله االتٌه:

 ذراعها = المماومه فً ذراعها( )الموه فً                            

لد تستخرم العتالت للتغلب على مماومه كبٌره بمونه الل او تستخرم لزٌاده سرعه الحركه وبشكل علم 

 -تستخدم العتالت كاالتً:

 _ االلتصاد بالموة.1

 _ سرٌع ومدى الحركة.2

 _ تغٌر االتجاه.3

اع الموة اطول من ذراع المماومه ولد تستخدم فالستخدام عتله للتغلب على مماومه كبٌره ٌجب ان تكون ذر

العتالت لزٌاده سرعه عندئذ ٌكون ذراع الموه الصر من ذراع المماومه مثال المماومه مجذاف المارب اما اذا 

.انضر بعض االمثله كان الهدف من استخدام العتله هوتغٌر االتجاه فٌكون ذراع الموة مساوٌا لذراع المماومه

 (   C, النوع الثالث  B, النوع الثانً   Aلثالث ) النوع االول النواع العتالت ا

  -مثال رٌاضً:

سم( علما 05نٌوتن(تبعد عن محور الدوران )055احسب ممدار الموة الضرورٌه للتغلب على مماومه وزنها)

 سم( 155ان بعد نمطه تاثٌر الموه هو)



 -الحل:

 الموة فً ذراعها = المماومه فً ذراعها 

 سم 05نٌوتن فً  055سم / = 155س فً 

 نٌوتن 205س =    155/ 20555س = 

 -أنواع الحركات:

لكً نموم بدراسه الحركات من الناحٌه الكٌناماتٌكٌه اي وصف هذه الحركات من حٌث اشكالها الهندسٌه 

 -وكذلن من حٌث تولٌتها الزمنً وٌمكن تمسٌمها الى ثالثه انواع:

هذا النوع من الحركه عندما ٌنتمل الجسم بكامل اجزائه من مكان الخر  ٌتحدث -الحركات المستمٌمه: _1

بحٌث ترسم اجزاء ذلن الجسم مسارات متوازٌه مع بعضها فً اي لحظه من لحظات حدوث الحركه وتمطع 

مسافات متساوٌه , ولد تكون هذه المسارات متوازٌه بشكل افمً كم حركه التزحلك على الجلٌد او بشكل 

 ً الهبوط بالمظالت.منحنً كما ف

تحدث هذه الحركة فً معظم الفعالٌات الرٌاضٌة والتً ٌشترط لحدوثها محور  -الحركة الدائرٌة: _2

للدوران سواء كانت حركه جزاء من الجسم او الجسم باكمله , وتكون مسارات حركة اجزاء الجسم عباره 

د ٌكون المحور الذي ٌتم حوله الدوران عن دوائر تبعد بممدار ثابت عن محور الدوران اثناء حركتها ول

داخل الجسم او خارجه ففً حاله حركه جزء من الجسم حركه دورانٌه كما فً ثنً المرفك فانها تتم حول 

محور مفصل المرفك )المحور العرضً( او فً حاله حركة الجسم باكمله حركة دائرٌه كما فً الدحرجه 

الدائرٌه للجسم  اٌضا الذي ٌخترق الجسم , ام اذا كانت الحركهاالمامٌه فٌكون المحور هو المحور العرضً 

 باكمله تتم حول محور خارجً كما فً دوران العب الجمناستن حول العملٌه.

تتكون هذه الحركه من مزٌج من الحركتٌن السابمتٌن , اي حركه انتمالٌه  -الحركة المركبة )العامة(: _3

الجسم باكمله حركه دائرٌه حول نفسه وفً الولت ٌنتمل حركه وحركه دائرٌه فً الولت نفسه فمد ٌدور 

نتمالٌه كما فً حركه الغطس من فوق لفاز الى الماء , لد تحدث هذه الحركة عندما ٌتحرن جزء من الجسم 

حركه دائرٌه االمر الذي ٌؤدي بانتماله حركه انتمالٌه كما فً حركه الركض حٌث تكون حركه االطراف 

حركه دائرٌه مما ٌؤدي الى انتمال الجسم من مكان الى اخر او حركه او اثناء حركه  الصفلى والذراعٌن

 الكرسً المتحرن.

 -اما تمسٌم الحركات زمنٌا فتمسم الى لسمٌن:

ٌمطع الجسم فً هذا النوع من الحركات مسافات متساوٌه فً ازمان متساوٌه ,  -حركة منتظمة: _1

 ى الحركه العداء حركة منتظمه .ثانٌه عندئذ تطلك عل2امتار بزمن لدره 15فمثالٌمطع عداء كل 



ٌمطع جسم فً هذه الحركه مسافات غٌر متساوٌه فً ازمنة متساوٌه غفد ٌمطع  -حركة غٌر منتظمه: _2

متر فً الثانٌه 12امتار فً الثانٌه التً تلٌها ومسافه 8امتار فً الثانٌه االولى ومسافة 15ه العداء مساف

والثالثه فان حركة العداء غٌر منتظمه نظرا الختالف سرعته من فترى الى اخرى وظهور ماٌسمى 

 بالتعجٌل. )سنشرح ذلن مفصال فً الموضوع المادم(.

 


