
  المرحلة الثانية (البايوميكانيك)   السابعةمحاضرة ال

 تحليل المتجهة الى مركبتين االفقية و العموديه:

ن طرٌك لانونٌن الجٌب و الجٌب تمام وذلن بعد ٌمكننا استخراج المركبتٌن االفمٌة والعمودٌه الي متجه ع

 وكما ٌاتً  (xمعرفه ممدار المتجهة واتجاهه )الزواٌا مع المحور 

 نستخرج المركبه العمودٌه من لانون الجٌب. -

Sin0=y/R              y= R*sin0 

 نستخرج المركبه االفمٌه من الجٌب تمام. -

Cos0=RX/R          X=R*cos0 

مع المحور  8المتجه  جه االتً الى المركبه العمودٌه والمركبة االفمٌه مع العلم ان ممدارحلل المت مثال:

 درجه كما مبٌن بالشكل االتً: 40االفمً ممدارها 

عند لطع العداء لمسافه معٌنه وتكون حركته منتظمه فان ذلن ٌعنً ان سرعته فً اي لحظه من  التعجٌل:

حٌث لحضات الحركه هً ثابته , اما اذا كانت حركته غٌر منتظمه فعندئذ تتغٌر سرعته من لحظه الخرى 

بتعجٌل موجب  ٌطلك على التغٌٌر فً ممدار السرعه مصطلح التعجٌل , وٌعتبر عن تزاٌد السرعه تدرٌجٌا )

( اما اذا كانت السرعه تتنالص تدرٌجٌا )تعجٌل سالب( لنضرب المثال االتً زٌاده االتً زٌادة فً توضٌح 

ثوانً وعشره االمتار  3ماهٌه التعجٌل عندما ٌبدا عداء بالركض وٌمطع عشره االمتار االولى بزمن لدره 

تحار العشره الثالثه بثانٌه وستة اعشار , نستنتج من هذا ان , بٌنما االم التً تلٌها بثانٌه وثمانٌة اعشار الثانٌه

لطع المسافه نفسها بازمنه تمل تدرٌجٌا ٌدل على ان سرعه الجسم تزداد تدرٌجٌا ومن ثم تكون حركه العداء 

بتعجٌل موجب , اما اذا حدث العكس بان ٌمطع العداء مسافات متساوٌه بازمنه تزداد تدرٌجٌا , فان هذا 

ٌتضح من ما سبك فً الحركه تتم بسرعه تمل تدرٌجٌا فعندئذ نمول ان العداء ٌتحرن بتعجٌل سالب. ٌعنً ان 

المرحله الوسطى التً كان ٌمطع العداء فٌها مسافات متساوٌه بازمنه متساوٌه فان حركته فً هذه الحاله 

ن ٌعنً حدوث تغٌر فً منتظمه عندئذ ٌكو التعجٌل مساوٌا صفرا. اما فً حالة الحركه غٌر المنتضمه فضل

السرعه االبدائٌه. ولما كان هذا التغٌٌر فً السرعه  –سرعه الجسم التغٌٌر فً السرعه = السرعه النهائٌه 

ٌحدث فً فترة زمنٌه فمن الممكن اٌجاد العالله بٌن مصطلح التعجٌل والتغٌر الحادث فً سرعه الجسم فً 

  a=v2-v1/tفترة زمنٌه.لٌصبح لانون التعجٌل   

 فعلى سبٌل المثال:

 

م/ثا وكان زمن لطع 8سرعته  م/ثا وعندما ٌصل الى نمطه ج تبلغ4ٌنطلك عداء من نمطه أ الى ب وسرعته 

 ثانٌه فٌكون ممدار التعجٌل 2المسافه الكلٌة هو 



a = 8 – 4/2 = 2m/s 

 وفً هذه الحاله ٌكون التعجٌل موجبا.

م/ثا فان التعجٌل ٌكون سالبا :      8م/ثا وكانت عند أ 4طه ب اما اذا حدث  العكس وكانت سرعة العداء عند النم

-2m/s   =a = 4 – 8/  

  

 الكٌنماتن الزاوي:

البد هنا االشارة الى الفرق بٌن طبٌعه الحركه االنتمالٌه اي التً تحدث على خط امستمٌم والحركه الدائرٌه 

هذا ان حدوث الحركة الدائرٌه ٌشترط  اي التً تكون على شكل دائر كامله او جزء  من دوائر ٌفهم من

بوجود محور للدوران فتعلك الالعب على العمله والمٌام باجحات الى االمام والخلف هً عباره عن حركة 

دائرٌه اما ان ٌكون خارج الجسم كما فً مثال التعلك على العلمه ) العملٌه هً محور الدوران( او الدوران 

دنى وان ٌكون داخل الجسم كما فً دوران الجسم حول نفسه كما فً على حصان المفز كما فً الشكل اال

 حركة الدحرجه االمامٌه.

وعلى  اي حال فان الكمٌات المٌكانٌكٌه كالسرعه والتعجٌل اثناء الحركه المستمٌمة تختلف عن طبٌعة 

اء دراستنا لمفهوم السرعه والتعجٌل التً تحدث اثناء الحركه الدائرٌه )الزاوٌة( وهذا ما سٌتم تناوله اثن

 الكٌناماتن الزاوي.

 المسافه الزاوٌة واالزاحة الزاوٌه:

اذا تحرن جسم حركة دائره حول محور ولٌكن المحور فً هذه الحاله محور خارج عن الجسم كما فً 

حركة الداوران حو العمله فان المسافه التً ٌمطعها الجسم اثناء حركته ٌمكن حسبها من خالل الفرق بٌن 

متر ع النهائً الذي وصله , ولكن الٌمكن لٌاس المسافه فً هذه الحركة بوحدات االطوال كالالوض

والسنتمتر كما فً الحركة االنتمالٌه بل تحسب المسافه التً ٌمطعها الجسم بعدد الدرجات التً بتحركها منذ 

 بداٌه كركته الى نهاٌتها فً الشكل. 

عب الجمباز دوره كامله من بداٌه الحركة والعودة للنمطه نفسها عند مشاهدتنا لهذا الشكل فانه لو اكمل ال

الى الوضع  1درجه ولكن المسافه التً لطعها الالعب فً هذه الحركه من الرلم  363فانه ٌكون لد اكمل 

درجه فان هذه الكمٌه تعبر عن ممدار المسافه  273درجه ولتكن  363المبٌن فً الصورة هً اثل 

االستدالل عنها من خالل الفرق بٌن وضعً الجسم فً بداٌه الحركه ونهاٌتها وهو  الوزاوٌهع فبامكاننا

 ممدار االزاحه (. – 93 – 273 – 363)

 والسرعه المحٌطٌة: السرعه الزاوٌه



ٌؤدي مفهوم السرعه دوران ممٌزا فً جمٌع الفعالٌات سواء فً الحركات االنتمالٌه او الحركات الداائرٌة 

 سرعه الجسم اثنا الحركه االنتمالٌه هً عباره عن المسافه الممطوعه فً وحدة زمنٌه.  فكما علمنا ان لٌاس

ان انتمال جسم العب الجمباز فً الشكل لد لطع زاوٌه معٌنه وبزمن معٌن وٌطلك على سرعته السرعه 

 .) معدل االنتمال الزاوي للجسم فً وحدة الزمن (الزاوٌه والتً ٌمن تعرٌفها باالتً:  

ٌعنً الزمن ولتعبٌر عن ممدار  tتعنً المسافه الزاوٌه و 0ان ) اومكا ( تعنً السرعه الزاوٌه وحٌث: 

السرعه الزاوٌه التً ٌتحرن بٌه الجسم فً فتره زمنٌه معٌنة. ولتوضٌح  من خالل معرفه العالله بٌن 

فان عدد الدرجات التً  الوحدات التً تعرفه بهاال السرعه الزاوٌه ان دوران الجسم حول العتله دوره كامله

ءا من محٌط الدائره بحٌث ٌساوي طول ذلن الجزء درجه واذا لطع الجسم جز 363ٌمطعها ذلن الجسم هً 

نصف لطر الدائره فان الزاوٌه الممابله لذلن الجزء ٌعرف بزاوٌه نصف لطرٌه كما فً الشكطل وٌطلك 

لطاعا وعلى هذا االساس  6ر28لوحدة تساوي على  المثلث ام ب بالمطاع , ولد وجد ان الدورة الكامله ا

  57ر 3فان المطاع الواحد ٌمكن احستاب لٌمته بالدرجات وساوي 

 


