
  المرحلة الثانية (البايوميكانيك)   الخامسةمحاضرة ال

 المتجهات

ٌمكن تمثٌل المتجه بسهم ٌتناسب طواه مع لٌمه المتجه واتجاهه فً نفس االتجاه  -تمثٌل المتجهات: _1

المتجه , ولو كان هنان سهمانمتساوٌٌن فً الطول وفً اتجاه واحد فانهما ٌكونان متساوٌٌن فً المٌمه 

 A,Cواالتجاه مثال 

 -تحلٌل المتجهات حسابٌا:

لمتجهات معا , تسمى العملٌة تركٌب المتجه , ان تركٌب المتجٌن او اكثر لهما االتجاه نفسه عندما نجمع ا

( ان 11ٌنتج عنه متجه واحد ٌتملن ممدارا متساوٌا لمجموع ممادٌر المتجهات المضافه ونفس االتجاه.شكل)

ركٌب متجهٌن التجه الواحد الناتج من متجهٌن او اكثر ٌعرف بمحصله المتجه او المحصله , وعند ت

متعاكسٌن فً االتجاه , فان اتجاه المحاصله تكون باتجاه المنتجه االطول وممدار المحصله ٌساوي الفرق 

(. من الممكن اٌضا اضافه متجهات فً اتجاه متشابه او 12ٌساوي الفرق بٌن المتجهٌن االصلٌٌن , شطل )

لراس الى الذٌل , والتً ٌوضع فٌها ذٌل متعاكس , عندما ٌكون المتجه فً نفس المستوى تستخدم طرٌمة ا

المتجه الثانً على راس المتجه االول , وترسم المحصله بوضع ذٌلها على ذٌل المتجه االول ورااسها على 

 (. 13راس المتجه الثانً . هذه العملٌه لد تستخدم لدمج اي عدد من المتجهات شكل )

 -اٌجاد محصله متجهٌن باستخدام النسب المثلثة:

( ومتجه المحصله عبارة عن المسافه بٌن ذٌل Rربط متجهٌن او اكثر ٌظهر جدٌد ٌعرف بالمحصله ) عند

)زاوٌه الل من 0( وكان بٌنهما زاوٌه ممدارها X,Yاول متجه وبٌن راس اخر متجه.لو كان لدٌنا متجهٌن )

 -(:14باستخدام المعادله االتٌه )شكل  R(فٌمكن اٌجاد المحصله 90

R = Y + X +2YX*COSIN0  

 -من المعادله االتٌه: Rوتحسب زاوٌه مٌل المحصله 

TANE = Ysin0 / Y + Xcos0 

 (:15اي ان المتجهٌن متعامدٌن فان )شكل 90تساوي 0ولو كانت الزاوٌه 

R = Y+ X 

 من المعادله االتٌة: Rوتساوي زاوٌه مٌل المحاصله 

TANE = Y/X 

 الكٌنماتن المستمٌم                    



ان علم الباٌومٌكانٌن ٌعنً بدراسه حركه جسم االنسان ككائن عضوي ومحاوله االرتماء بها من حٌث طبٌعه 

الحركه المؤداة وشكلها ومدى امكانتها للظروف الزمانٌه والمكانٌه لذا فان هذا العلم عندما ٌتطرق لدراسه 

الحركة تحلٌال وصفٌا للمركبات حركة معٌنه فً اٌة فعالٌه , ولتكن حركه المشً فنجد ان تحلٌل هذه 

المٌكانٌكٌه التً تؤدي الى حدوث الحركة , كذلن المسافه المطوعه من جراء ذلن او تذبذب حركة الجسم 

الذي ٌمكن  الكٌنماتٌن من السرعه الى البطء فنجد ان لسم الباٌومٌكانٌن الذي ٌعنً بدراسه هذا الجانب هو 

بدراسه الحركة وصفٌة من حٌث زمانها باٌومٌكانٌن والذي ٌعنً مهمته ببساطه , هو احد فروع ال تعرٌف

  -ومكانها بصرف النظر عن الموى التً تسبب حدوث الحركة.

ان المفهوم العام للحركه التً تؤدٌها جسم االنسان او االجسام االخرى ٌعنً انتماله  -المسافه واالزاحة:_1

من مكان الى مكان اخر فمطع الركض لمسافه معٌنه على سطح االرض اثناء الركض ٌتم ذلن من خالل 

الحركه وعملٌه رفع الرجل الى االعلى من وضع الولوف ولطعها مسافه معٌنه هً حركة. فً هذا 

ص البد لنا من توضٌح ماهٌه العالله بٌن الحركه ولطع الجسم لمسافه معٌنه وما ٌرتبط هذا الجانب الخصو

بمفهوم االزاحه لنفرض ان جسمها معٌا تحرن من مكانه لمطع مسافه معٌنه عندئذ ٌكون الجسم لد ازاح عن 

عداء ترن عن خط البداٌه موضعه بممدار المسافه التً لطعها اي للمسافه والزاحه الضمون نفسه فنمول ان 

م باتجاه خط النهاٌه وبذلن فان ازاحته تكون بممدار المسافه التً لطعها العداء , وفً مثال 111ولطع مسافه 

اخر عندما ٌتحرن جسم لمطع مسافه معٌنه فً زمن معٌن وبعد فتره ٌعود الى النمطه التً بدا منها فٌمكن 

ازاحه الجسم فً هذه الحاله هً صفر , اي بمعنى عدم ازاحته  مسافه محددة ولكن المول ان الجسم لد لطع

عن موضعه االصلً بممدار معٌن وباتجاه معٌن فً نهاٌة الحركه.فمثال عداء لطع دورة كامله حول الملعب 

م , اما عندما 011م عندما تحرن من خط البداٌه الى خط النهاٌه ان العداء لطع مسافه 011اي لطع مسافه 

المسافه: وهو الزاحه فان االزاحه الجسم تساوي صفر الن خط البداٌه هو نفسه خط النهاٌه .نتكلم على ا

م. وهً كمٌه لٌاسٌه تكفً 111مثال عداء ٌركض  المسار الحمٌمً لحركه الجسم من مكان الى  مكان اخر.

االزاحه:وهً ا (. ام1لتعبٌر عنها ذكر ممدارها. ووحدة لٌاسها المتر او ما ٌشابهه وٌرمز لها بالرمز )

وهً كمٌة متجه:للتعبٌر عنها نذكر  محصله المسافه التً تحركها الجسم عن نمطه البداٌه الى نمطه النهاٌة.

 (.       مثال:dممدارها واتجاهها .ووحدة لٌاسها المتر وٌرمز لها بالرمز )

سبب وجود االبنٌه وهذه ب Dyثم الطرٌك Dx(نتبع الطرق s2( الى المدرسه )s1عند االنتمال من برج بٌزا )

عن طرٌك السهم المتمطع مباشرة بغض النظر  s2الى  s1هً المسافه اما االزاحهفهً االنتمال الوهمً من 

 عن وجود االبنٌه.

 وفً الشكل ادناه نرى الجط المتمطع هً المسافه والجط المتصل هو االزاحه. 

 -الكمٌات المٌاسٌة والكمٌات المتجهة:

م المٌكانٌن نجد ان هنان تفرٌما بٌن هذه الكمٌات من المٌكانٌكٌة ومعرفة ماهٌتها  دراستنا لعللدراسه الكمٌات 

فالكمٌة المٌاسٌة ٌكفً حٌث طبٌعه تعرٌفها , فعلى هذا االساس تنمسم الى كمٌات لٌاسٌه وكمٌات متجهة , 

ٌن او لتعرٌف كتلة جسم معٌن اي ٌمكننا التعبٌر عن درجةحرارة الجو بممدار مع لتعرٌفها ذكر ممدارها فمط.



كغم( مثال , وكذلن بالنسبه للكمٌات االخرى التً تعرف بممدارها فمط كالمسافه ,والزمن و الطول 11بانها )

اما الكمٌات المتجهة فال ٌكفً لتعرٌفها ذكر ممدارها فمط , بل ٌنبغً ذكر اتجاهها اٌضا فعند دراستنا للموه  ,

بجانب لٌمتها اتجاها اٌضا , حٌث ٌمكن تمثٌل ممدار الموة بخط ٌعبر عن  ككمٌة مٌكانٌكٌه ٌجدر ان نذكر

نٌوتن اثت فً  011ٌشٌر الى ذلن منمول ان لوه ممدارها  ممدارها نهاٌة الخط ٌحدد االتجاه من خالل سهم

حة , جسم اخر باالتجاه المبٌن الذي ٌشره السهموكذلن الحال بالنسبه الى الكمٌات المتجة االخرى مثل االزا

 والتعجٌل , والوزن وكمٌة الحركه .....الخ.

 


