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  I .ٙيفٕٓو انرأثٛش انًٛكاَٛك: 

 :تعريف (1

 

 

 

 

 :يفؼٕل ذأثٛش يٛكاَٛكٙ (2

 أيثهح▪       

 

 

 

 

ذأثٛش انٕٓاء ػهٗ انششاع 
 ٚؤد٘ إنٗ دفغ انضٔسق.

ذأثٛش انًغُطٛظ ػهٗ انكشٚح 
 ٚؤد٘ إنٗ ذغٛٛش يغاسْا.

ذأثٛش انٛذ ػهٗ انُاتض ٚؤد٘ إنٗ 
 ذشّْٕ.

ذأثٛشاخ انحثال ػهٗ انجغش 
 انًؼهك ذغاْى فٙ ذٕاصَّ.

 

 :اعرُراج▪       

أحذ انًفؼٕنٍٛ انرانٍٛٛ:نّ ًٛكاَٛكٙ ان أثٛشنرا   

أٌ ٚحشن جغًا أٔ ٚغٛش حشكرّ.يفؼٕل ذحشٚكٙ حٛث ًٚكٍ نرأثٛش يٛكاَٛكٙ  -  

غثة فٙ ريفؼٕل عكَٕٙ حٛث ًٚكٍ نرأثٛش يٛكاَٛكٙ أٌ ٚغاْى فٙ ذٕاصٌ جغى أٔ ٚ -

 ذشّٕٚٓ.

 :ًَزجح ذأثٛش يٛكاَٛكٙ (3

 ًٛضاخ ٔ ْٙ:ًُٚزج كم ذأثٛش يٛكاَٛكٙ تمٕج ذرًٛض تأستغ ي

 انشذج -انًُحٗ    -    االذجاِ  -رأثٛش    َمطح ان -

 .(N)ذماط شذج انمٕج تانذُٚايٕيرش ٔ ٔحذذٓا انُٕٛذٍ 

 ٔ يًٛضاذٓا ْٙ: Fذًثم لٕج تًرجٓح ذغًٗ يرجٓح انمٕج 

 أصهٓا ٚطاتك َمطح انرأثٛش، -

 اذجآْا ٔ يُحاْا ًْا اذجاِ ٔ يُحٗ انمٕج، -

 يُظًٓا ْٕ شذج انمٕج. -

 يهحٕظح:  انًغرمٛى انًحذد تُمطح ذأثٛش انمٕج ٔ اذجآْا ٚغًٗ خظ انرأثٛش.

 

 

 َغًٙ ذأثٛش جغى ػهٗ آخش ذأثٛشا يٛكاَٛكٛا.  

 .انًفؼٕل انز٘ ٚحذثًّٛكاَٛكٙ فٙ انرأثٛش انٚرجهٗ   
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  IIذصُٛف انرأثٛشاخ انًٛكاَٛكٛح .: 

 :لٕٖ انرًاط (1

 لٕٖ انرًاط ْٙ لٕٖ يمشَٔح ترأثٛشاخ يٛكاَٛكٛح ذمغ تٍٛ أجغاو فٙ ذًاط فًٛا تُٛٓا.

 ٔ لٕٖ انرًاط انًٕصػح. انرًاط انًًٕضؼحٔ ذصُف إنٗ َٕػٍٛ: لٕٖ 

 :ذأثٛشاخ انرًاط انًًٕضؼح▪  1-1       

 .جذا ًٚكٍ اػرثاسْا َمطٛح ٚطثك انرأثٛش فٙ َمطح أٔ فٙ يغاحح صغٛشج

 :  ذٕذش خٛظ أٔ َاتضيثال •

 ْٙ:ٔ يًٛضاذٓا  T.ذًثم تًرجٓح  ْٙ انمٕج انرٙ ٚطثمٓا خٛظ أٔ َاتض ػهٗ جغى يؼهك تطشفّ

 َمطح انرأثٛش: َمطح انرًاط تٍٛ انخٛظ أٔ انُاتض ٔ انجغى، -

 انًغرمٛى انز٘ ٚجغًّ انخٛظ أٔ يحٕس انُاتض، االذجاِ: -

 انًُحٗ: يٍ انجغى َحٕ حايم انخٛظ أٔ انُاتض، -

 انشذج:  َمٛغٓا تٕاعطح دُٚايٕيرش. -

 :ذأثٛشاخ انرًاط انًٕصػح▪  1-2

 رثاسْا َمطٛح.ٚرٕصع انرأثٛش ػهٗ يغاحح كثٛشج ال ًٚكٍ اػ

  :  ذأثٛش انٕٓاء ػهٗ ششاع صٔسق.يثال •

 :انرًاط تذٌٔ احركان -أ

 .َضغ جغًا صهثا ػهٗ عطح أيهظ يائم تانُغثح نهًغرٕٖ األفمٙ

 صأٚح انًٛم. كاَدَالحع أٌ انجغى ُٚضنك َحٕ األعفم يًٓا 

 ن.تذٌٔ احركاٚرى ٌ انرًاط إ: لٕج انرًاط ال ذمأو اَضالق انجغى: َمٕل ذفغٛش

 ػًٕد٘ ػهٗ عطح انرًاط. يُظًٙ أ٘ اذجآْا  Rذًثم لٕج انرًاط انًٕصع تًرجٓح 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :انرًاط تاحركان -ب

 َضغ جغًا صهثا ػهٗ عطح خشٍ يائم تانُغثح نهًغرٕٖ األفمٙ.

 .ُٚضنك َحٕ األعفم إال إرا ذجأصخ صأٚح انًٛم لًٛح حذٚح َالحع أٌ انجغى ال

 تاحركان.ٚرى : لٕج انرًاط ذمأو اَضالق انجغى: َمٕل أٌ انرًاط ذفغٛش

ػهٗ عطح تانُغثح نهًُظًٙ  تضأٚح اذجآْا يائم  Rذًثم لٕج انرًاط انًٕصع تًرجٓح 

 ٔ فٙ انًُحٗ انًؼاكظ نًُحٗ اَضالق انجغى.انرًاط.
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 يشكثراٌ: Rانح نهًرجٓح فٙ ْزِ انح

ٔ اذجآْا ػًٕد٘ ػهٗ عطح انرًاط ٔ ْٙ ذحٕل دٌٔ اَغشاص انجغى فٙ  NRيشكثح يُظًٛح  •

 انغطح،

ذمأو اَضالق انجغى: اذجآْا يًاط ٔ ْٙ  fذغًٗ  لٕج االحركان   TRيشكثح يًاعٛح  •

 نغطح انرًاط ٔ يُحاْا يؼاكظ نًُحٗ انحشكح.

 ًٚكٍ كراتح انؼاللاخ انرانٛح:
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 :لٕٖ ػٍ تؼذ (2

 ال ٕٚجذ ذًاط تٍٛ انجغًٍٛ.

 :  يثهحأ •

 ٛح، انرأثٛشاخ انكٓشتائ -

 انرأثٛشاخ انًغُطٛغٛح، -

 ذأثٛشاخ انرجارب انكَٕٙ. -

 :انمٕٖ انذاخهٛح ٔ انمٕٖ انخاسجٛح  (3

 :ذؼشٚف انًجًٕػح▪       

ػُذ دساعح انحشكح أٔ انرٕاصٌ َخراس جغًا أٔ يجًٕػح أجغاو َٓرى تٓا دٌٔ تالٙ األجغاو 

 انًجًٕػح انًذسٔعح. ٓاَغًٛ, األخشٖ

 :ذؼشٚف ▪       

 ْٙ انمٕٖ انًطثمح ػهٗ انًجًٕػح يٍ طشف أجغاو ال ذُرًٙ إنٛٓا،انمٕٖ انخاسجٛح:  -

 انذاخهٛح: ْٙ انمٕٖ انًطثمح ػهٗ انًجًٕػح يٍ طشف أجغاو ذُرًٙ إنٛٓا.انمٕٖ  -

  IIIانمٕٖ انضاغطح .: 

 :ذؼشٚف (1

 ْٙ لٕٖ انرًاط انًٕصع انرٙ ٚطثمٓا جغى صهة أٔ يائغ ػهٗ جغى آخش فٙ ذًاط يؼّ.

 يًٛضاذٓا ْٙ:

 ْا يرؼايذ يغ عطح انرًاط،خظ ذأثٛش -

 شذذٓا ذرؼهك تًغاحح عطح انرًاط. -
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 انضغظ (2

 

 

 

 

 

يغ يغاحح عطح انرًاط:      اداطشاشذج لٕج ضاغطح ذرُاعة 
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P  ٚغًٗ انضغظ ٔ حذذّ فٙ انُظاو انؼانًٙ نهٕحذاخ ذغًٗ انثاعكالPa     :21 1 . Pa  N m  
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انضغظ انجٕ٘ ْٕ انضغظ انز٘ ٚطثمّ انٕٓاء يٍ حٕنُا ػهٗ األجغاو انرٙ : انضغظ انجٕ٘ ▪

 Pa      Patm = 1atm 101325 = ٔ لًٛرّ: ذاليغّ ,
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