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 المحاضرة األولىاالول الفصل 

 

 Vectors                      المتجهات 

 

  Vector Analysis(التحليل االتجاهي  1

 يمكن تقسيم الكميات الفيزيائية إلى قسمين :  

scalars كميات قياسية  (1

vectorsكميات متجهة  (2

 directionاه وليس لها اتج Magnitudeالكميات القياسية وتتميز بأن لها مقدار 

مثل الطاقة ودرجة الحرارة والكتلة والطول  

الكميات المتجهة وهي كميات فيزيائية تتميز بأن لها مقدار واتجاه مثل 

والقوة  accelerationوالعجلةvelocityوالسرعةdisplacementاإلزاحة

force   وغيرها ويرمز للكميات المتجهة بالرمزA,A


ا بسهم طوله وهندسي 

بدون سهم أو  Aيساوي أو يتناسب مع مقدار الكمية المتجهة والتي يرمز لها ب

ويتألف المتجه من مركبات   modulusمقياس المتجه مقدار او وهو  Aبالرمز 

الكارتيزية يكون للمتجه  اإلحداثياتفي اتجاه محاور اإلحداثيات المستخدمة ففي 

  ويكتب على الصورة ثالث مركبات

 A = Ax i + Ay j + Az k    

  بالعالقةكما يمكن التعبير عن مقدار المتجه 
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جيه القيمية العدديية للمتوإذا كاني    i,j,kنرمز لوحدة المتجه فيي اتجياه المحياور ب

 Null Vectorويكون ليس له اتجياه تساوي صفر سمي المتجه بالمتجه الصفري 

, وعنييدما يييتم تحديييد موضييع المتجييه بالنسييبة لن ييان إحييداثيات معييين تكييون النقطيية 

P(x,y,z)  نقطة إحداثياتها(x,y,z) ويكون المتجه لهذه لنقطة هو 
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ويستخدم للتعبير عن وليس له وحدة قياس يعرف متجه الوحدة بمتجه طوله الوحدة 
                                                     .فيزيائية متجهة االتجاه إلي كمية

(  x, y, z) ( لمحاور االحداثيات الكارتيزيةi, j, kوحدة )الكذلك يمكن تمثيل متجهات 
 -كما في الشكل التالي: على الترتيب

 
 

 

 

 

 

 

 

 axis-xيعمل فى اإلتجاه الموجب    iمتجهه الوحدة 

  axis-Yيعمل فى اإلتجاه الموجب    jمتجهه الوحدة 

 axis-Zيعمل فى اإلتجاه الموجب   kمتجهه الوحدة 

 
 

كتابة أي متجه وبذلك يمكن  ثالث ابعااليزية في يعبر عن االحداثيات الكارتالشكل السابق 
  Aنفرض متجه  كما فى المثال التالى بداللة مركباته ومتجهات الوحدة،

 
 يمكن التعبير عنه  x , yيقع في مستوى 

 التالية: اإلتجاهيةبالمعادالت 
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           A = Ax i + Ay j        
           B = Bx i + By j 

 

 المتجهين على الشكل التالى: وتكون محصلة جمع
                         R = A + B = (Ax+Bx) i + (Ay+By) j                   

 أما إذا كان المتجهين فى الثالث أبعاد   
                                    A = Ax i + Ay j + Az k    

                                              B = Bx i + By j + By k  

 تكون المحصلة على الشكل التالى:

                     R = A + B = (Ax+Bx) i + (Ay+By) j + (Az+Bz) k    

 


