ن
ن
الرياض
محور البعد الثالث (المحور الثالث) وتحليل الحركات يف المجال
ي
ن
تم تحديث المقالة بتاري خ ( )2022/05/25لتظهر يف الطبعة الثالثة من الكتاب

ثالث االبعاد لنقطة معينة
شكل ( )1يوضح موقع ي
ه:
هناك اكث من محور عند رسم وتحليل الحركات يف المجال
الرياض وهذه المحاور ي
ي

ن
المحور يف بعد واحد
افق او عمودي من منطقة اىل اخرى كانتقال مفصل الكتف او الورك عند قيادة
انتقال نقطة معينة بشكل ي
الدراجات او التصويب يف كرة السلة (الرمية الحرة)  ،ويمكن تسمية هذا المحور بمحور ( )Xاو بمحور (س) اذا كان
انتقال النقطة افقيا وبالمحور ( )Yاو (ص) اذا كان انتقال النقطة عموديا.
ويالحظ ان الخط الذي يرسم معالم هذا المحور اما يشكل زاوية (90درجة) مع خط االفق كما يف القفز
للتصويب يف كرة السلة او زاوية (180درجة) مع خط االفق كما يف الدراجات  ،وان النقطة تنتقل يف مسطح واحد
عرض أي ان النقطة
جانب واذا كان يف محور عمودي فهو يف مسطح
االفق فهو يف مسطح
فاذا كان يف المحور
ي
ي
ي
تتحرك اما من اليمي اىل اليسار او من االمام اىل الخلف او من األسفل اىل األعىل  ،ويتم التصوير بالة تصوير واحدة.
ويستخدم التحليل يف البعد الواحد يف:
-

تحديد االنحرافات القوامية يف اغلب األحيان
تحديد ابتعاد النقطة
تحديد ارتفاع النقطة
ر
يمكن ان نحدد نقطة ر
الوحس بالسالب
(االنس) بالموجب واىل
تشيحية يكون االنحراف عنها اىل الداخل
ي
ي
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ن
المحور يف بعدين
(منحب او قطري) من منطقة اىل اخرى كانتقال
وافق
افق وعمودي او عمودي
ي
ي
انتقال نقطة معينة بشكل ي
مفصل الكتف او الورك عند اجتياز الحاجز او الوثب الطويل  ،وبذلك فان الجسم ينتقل يف محورين فهو ينتقل افقيا
لألمام او الخلف ويصعد او يثل عموديا  ،ويمكن مشاهدة او تعقب النقطة من الجانب بشكل افضل أي يكون موقع
مراقبة النقطة عمودية عىل مسار
النقطة  ،ان عدد المحاور يف بعدين هو
محورين احدهما (س او  ) Xواالخر (ص
او  ) Yوهما متعامدان فيما بينهما ،
وعند مراقبتنا لمركز ثقل الجسم يف
اجتياز الحواجز نراه ينتقل من قبل
الحاجز اىل بعد الحاجز عىل المحور
االفق وينتقل من األسفل اىل اقىص
ي
ارتفاع قبل الحاجز ثم ينخفض بعد
الحاجز يف المحور العمودي.
شكل ( )2يوضح مسار نقطة معينة يف بعد واحد
ثناث االبعاد تخضع النقطة اىل قواني المحاور من حيث عالمات االحداثيات بالسالب والموجب ،
وف التحليل ي
ي
ويتم التصوير بالة تصوير واحدة  ،كما يمكن التصوير بالة ثانية دون ان تكون لالتي أي تداخل يف نوع المتغث  ،فمثال
الب تصور من الجانب سثصد انسيابية مركز ثقل الجسم يف االنتقال من اسفل الحاجز قبل الحاجز اىل
الة التصوير ي
الب ستصور خطوة الحاجز من االمام فسثصد مدى انحراف مركز ثقل
اسفل الحاجز بعد المنحب  ،اما االلة الثانية ي
الجسم عند اجتيازه للحاجز  ،وكل الة تعمل منفردا عن االلة األخرى.
اث االبعاد يف:
ويستخدم التحليل ثن ي
-

تحديد المركبتي االفقية والعمودية للنقطة
تحديد ابتعاد وارتفاع النقطة
ثناث االبعاد
تحديد المحصلة لإلزاحتي االفقية والعمودية بقانون فيثاغورس ي
تحديد زاوية االنطالق والطثان
تحديد قيمة النقطة داخل قوس من قيمتي (س  ،ص)
تحديد زاوية واحدة بدرجة حرية واحدة فمثال زاوية الكتف اما يقاس لالمام او للخلف الن التصوير متعامد عىل
جانب الالعب او يقاس للداخل او لخارج الجسم الن التصوير متعامد عىل صدر الالعب
امام او علوي للنقطة
تحديد مسار
جانب او ي
ي
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ن
المحور يف ثالثة ابعاد

(منحب او قطري) من منطقة
وافق وعميق وهكذا
افق وعمودي وعميق او عمودي
ي
ي
انتقال نقطة معينة بشكل ي
اىل اخرى كانتقال أداة الثقل يف فعالية دفع
الثقل من االعىل اىل االسفل ثم الدوران اىل
الجانب ثم الرفع اىل االعىل ثم الدفع
وهكذا .وتنتقل النقطة يف ثالثة محاور ،
وتخضع تحديد المحاور اىل احدى
القاعدتي (اليد اليمب او اليشى)  ،اذ
يمكن تشبيه ذلك بالكف عند االشارة عىل
شكل مسدس.
شكل ( )3يوضح مسار نقطة معينة يف بعدين
عدد المحاور ثالثة  ،محورين افقيي وهما (س او  )Xو (ع او  )Zمتعامدان عىل بعضهما والثالث عمودي عليهما
(ص او  ، ) Yويتم التصوير بال يب تصوير عىل األقل.

قاعدث اليد اليمب واليشى وعالمات المحاور
شكل ( )4يوضح مسار نقطة معينة يف ثالثة ابعاد شكل ( )5يوضح
ي

ولثالث االبعاد
البياث للبعدين
شكل ( )6يوضح الورق
ي
ي
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ولتحديد موقع الكرة الطائرة يف ثالثة ابعاد كما يف الشكل ادناه فيجب تصوير الكرة من الجانب أي يتوسط القائم
بؤرة العدسة لتحديد موقع الكرة من احداثيي كما يف الشكل (أ) من خالل محور (س) مدى ابتعاد الكرة عن الشبكة
واخر (ص) مدى ارتفاع الكرة عن االرض  ،كما يتم التصوير بحيث ان القائمي يتوسطان البؤرة أي التصوير من االمام
االحداث االخر الذي
االحداث (ص) سيبق مثلما هو اما
او الخلف كما يف الشكل (ب) وليس الجانب فاننا نرى ان
ي
ي
االحداث مدى ابتعاد الكرة عن احد العارضتي اذ اليمكن اكتشاف هذا الموقع من
سيظهر جديدا فهو (ع) ويعي هذا
ي
الجانب.

شكل ( )7تصوير موقع الكرة الطائرة لتحديد دقة التوصيل اىل الالعب المعد يف الكرة الطائرة
جانب)
( أ ) ارتفاع الكرة وابتعادها عن الشبكة باتجاه المعد (مشهد
ي
خلق)
(ب) ارتفاع الكرة وابتعادها عن االعمدة باتجاه الحكم االول او ي
الثاث (مشهد ي
امام او ي
ثالث االبعاد يف:
ويستخدم تحليل ي
-

تحديد المركبتي االفقية والعمودية والعميقة للنقطة
تحديد ابتعاد واتجاه وارتفاع النقطة
الث االبعاد
تحديد المحصلة لثالث ازاحات االفقيتي والعمودية بقانون فيثاغورس ث ي
تحديد زاوية االنطالق والطثان مع بيان االنحراف وكذلك المحصلة
تحديد قيمة النقطة داخل قوس من ثالث قيم (س  ،ص  ،ع)
بدرجب حرية فمثال زاوية الكتف وتقاس لالمام او للخلف الن التصوير متعامد عىل جانب
تحديد زاوية واحدة
ي
الالعب وللداخل او لخارج الجسم الن التصوير متعامد عىل صدر الالعب
امام و علوي للنقطة (التحرك اماما منحرفا عاليا)
تحديد مسار
جانب و ي
ي
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الثالث
اهمية التحليل بالبعد
ي
الحقيق للنقطة يف كل االبعاد  ،الن الزمن المقاس للحركة ليس زمن
 -1قياس الشعة الحقيقية من خالل توفر المسار
ي
الحركة يف البعدين.
 -2الوصول اىل قيم افثاضية لزوايا اليمكن تقديرها اال باستخدام المشهد من الجانب االخر او من االعىل او من
االسفل.
 -3استخدام تدوير المشهد كوسيلة لتغذية راجعة الن ذلك يتيح اكتشاف جميع فضاء الحركة.

تحديد طول المسار (المسافة)
الرياض او االداة فان اول موضع لهذه النقطة تسىم النقطة المرجعية
عند متابعة حركة نقطة معينة يف جسم
ي
وف الرياضيات تسىم بنقطة االصل  .ومواصفات هذه النقطة انها تساوي صفرا يف الزمان
أي ان االشياء تبدأ منها ي
ام ثم
وه يف اخر تماس مع يد الر ي
والمكان  ،فمثال عند تحديد زاوية االنطالق للقرص فاننا نحدد النقطة االوىل لها ي
نحدد نقطة اخرى بعد ترك االداة لليد  ،ولذلك فاننا نرصد نقطتي لالداة ويمكن قياس المسافة والزمن والزاوية
وفقا للنقطة المرجعية .ضع صفر المسطرة عىل النقطة االوىل ل يك تتعرف عىل مقدار االنتقال الذي طرأ عىل النقطة
ويمكن بمعرفة الزمن (زمن االنتقال من النقطة االوىل اىل الثانية) معرفة رسعة االنتقال.
يتم ايجاد مسافة انتقال االداة يف المحور ذي البعد الواحد من خالل القانون ادناه
المسافة =
المسافة =

2

(الموقع االول للنقطة – الموقع الثا يث للنقطة)
(س – 1س)2

2

مثال  :انتقلت نقطة من منطقة االصل عىل محور (س) ذي بعد واحد وقطعت (2سم)  .احسب االزاحة

االزاحة =

()2 - 0

االزاحة =

4

االزاحة =

 2سم

2
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مثال  :انتقلت نقطة من منطقة االصل عىل محور (ص)
ذي بعد واحد وقطعت (3سم)  .احسب االزاحة

االزاحة =

()3 - 0

االزاحة =

9

االزاحة =

2

3

ن
ايجاد المسافة يف البعدين
يتم ايجاد مسافة انتقال االداة يف المحور ذي البعدين من خالل القانون ادناه
المسافة =

المسافة =

االفق)( + 2الموقع االول
الثاث للنقطة عىل المحور
االفق– الموقع
(الموقع االول للنقطة عىل المحور
ي
ي
ي
2
الثاث للنقطة عىل المحور العمودي)
للنقطة عىل المحور العمودي– الموقع
ي
2

(س – 1س( + 2)2ص – 1ص)2

مثال  :انتقلت نقطة من منطقة االصل فقطعت (2سم) عىل محور (س) وقطعت (3سم) عىل محور (ص) .
احسب االزاحة
االزاحة =

()3-0( + 2)2–0

االزاحة =

9+4

االزاحة =

13

2

االزاحة =  3,6سم
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مثال  :انتقلت نقطة من منطقة االصل (أ) فوصلت اىل النقطة (ب) فأصبحت عند االحداثيي ( )1 ، 3-ثم انتقلت اىل
(ج) فأصبحت عند االحداثيي ( )2,5- ، 1,5-واخثا وصلت اىل االحداثيي ( 2و . )3احسب االزاحة

ثناث االبعاد
شكل ( )8يوضح انتقال نقطة يف احداثيات ي
حساب االزاحة من (أ) اىل (ب)
()1-0( + 2))3-( –0

االزاحة =

االزاحة =

()1-0( + 2)3+0

االزاحة =

10

2

2

االزاحة =  3,2سم
حساب االزاحة من (ب) اىل (ج)
االزاحة =

االزاحة =

(())5,2-( -1( + 2))1,5-( –)3-

()2,5 + 1( + 2 )1,5 + 3-

2

2
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االزاحة =

12,25 + 2,25

االزاحة =

14,5

االزاحة = 3,81
حساب االزاحة من (ج) اىل (د)
االزاحة =

()3-2,5-( + 2)2 –1,5-

االزاحة =

()5,5-( + 2)3,5-

االزاحة =

30,25 + 12,25

االزاحة =

42,5

2

2

االزاحة = 6,52

حساب االزاحة الكلية من (أ) اىل (د)
االزاحة الكلية = 6,52 + 3,81 + 3,2
االزاحة الكلية = 13,53
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ن
ايجاد االزاحة يف ثالثة ابعاد
ن
ثالث االبعاد من خالل القانون ادناه
يتم ايجاد مسافة انتقال االداة يف المحور ي
االزاحة =

االفق)( + 2الموقع االول
الثاث للنقطة عىل المحور
االفق– الموقع
(الموقع االول للنقطة عىل المحور
ي
ي
ي
الجانب)( + 2الموقع االول للنقطة عىل
الثاث للنقطة عىل المحور
الجانب– الموقع
للنقطة عىل المحور
ي
ي
ي
2

الثاث للنقطة عىل المحور العمودي)
المحور العمودي– الموقع ي

االزاحة =

(س – 1س( + 2)2ع – 1ع( +2)2ص – 1ص)2

2

الطوىل كنقطة واعتبار
وف تمرين تدوير الركبة عىل المحور
شكل ( )9يوضح تمثيل البعد
ي
ي
الثالث يف مفصل الركبة ي
الكاحل نقطة االصل
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مثال  :انتقلت نقطة من منطقة االصل فقطعت (3سم) من المحور (ع) و (2سم) عن محور (س) و (4سم) عن
المحور (ص)  ،حسب قاعدة اليد اليمب  ،احسب االزاحة.

ثالث االبعاد
شكل ( )10يوضح موقع نقطة يف احداثيات ي

(س – 1س( + 2)2ع – 1ع( + 2)2ص – 1ص)2

االزاحة =

االزاحة =

()4-0( + 2))3-(-0( + 2)2–0

االزاحة =

16 + 9 + 4

االزاحة =

29

2

2

االزاحة =  5,4سم
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أي قيمة بالسالب سوف تفقد اشارتها النه تحت الجذر
يجب الثبيع للتخلص من عالمة السالب
مثال  :انتقل جسم من نقطة ( )4،2،3اىل النقطة
( )4،2،0ثم تحرك اىل النقطة ( ، )0،2،3احسب االزاحة
الكلية.

االزاحة من أ اىل ب =

2

()4-4( + 2)0-3-( + 2)2–0

االزاحة من أ اىل ب =

()-( + 2)3-( + 2)2-

االزاحة من أ اىل ب =

9+4

االزاحة من أ اىل ب =

15

2

االزاحة من أ اىل ب = 3,6سم
2

االزاحة من ب اىل ج =

()0-4( + 2))3-( -0( + 2)2–2

االزاحة من ب اىل ج =

16 + 9 + 0

االزاحة من ب اىل ج =

15

االزاحة من ب اىل ج = 5سم
االزاحة الكلية = 5 + 3,6
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االزاحة الكلية =  8,6سم

مثال  :احسب االزاحة الكلية من الشكل ادناه .

2

االزاحة من أ اىل ب =

()0-4( + 2)0–3-( + 2)2-2

االزاحة من أ اىل ب =

16 + 9 + 0

االزاحة من أ اىل ب =

25

االزاحة من أ اىل ب = 5سم
2

االزاحة من ب اىل ج =

()4-0( + 2)3 - 0( + 2)2-2

االزاحة من ب اىل ج =

16 + 9 + 0

االزاحة من ب اىل ج =

25

االزاحة من ب اىل ج = 5سم
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االزاحة الكلية = 5 + 5
االزاحة الكلية =  10سم
رم الثقل
ام يبدأ بالزحلقة ثم الدوران ومن ثم ي
عند حساب المسافة الحقيقية لمسار أداة الثقل يالحظ بان الر ي
الرم (ان الثقل سيمر من عدة اشكال يف مساره
خطيا  ،كما انه سيكون يف وضع منخفض ثم يرتفع الثقل قبل
ي
ً
الخط وأخثا الرفع).
الخفض والدوران ثم
ي
الثناث لمسار الثقل الن مسار الثقل يتغث يف المحاور وان الشعة
سيكون من الخطأ حساب المسافة يف البعد
ي
الثالث فاستخدام المسافة يكون ادق يف حساب الشعة  ،الن المسافة ستكون
ستكون غث حقيقية اما عند التحليل
ي
أطول وان الزمن باق مثلما هو يمثل جميع وضعيات الثقل وليس مسارا خطيا يرتفع من البداية اىل النهاية كما هو
الثالث.
مشاهد من جانب واحد يف التحليل
ي
اننا عند حساب المسار يف بعد واحد نجد المسافة اقرص يف الزمن نفسه اذا تم حساب المسافة يف بعدين وهكذا
نقثب اىل الحقيقة يف البعد الثالث للحركة.
جميع الحركات الرياضية وخاصة المهارات يف العاب الجمناستك و يف الساحة والميدان والكرة الظائرة وكرة
السلة وكرة اليد وكرة التنس والمالكمة وغثها يجب ان يتم تحليلها يف ثالثة ابعاد عند الرغبة يف االقثاب من
الحقيقة.
يجب عند تعليم الحركات عرض النموذج من مشاهد مختلفة للتعرف عىل فضاء الحركة  ،وحب عند
تصميم بعض االختبارات يجب تقويم الدقة من البعد الثالث للحركة.

لرم الثقل بطريقة الزحلقة
شكل ( )11يوضح صور متسلسلة ي

الرياض
محور البعد الثالث (المحور الثالث) يف تحليل حركات المجال
ي
مواضيع يف البايوميكانيك -2021ط(-2ص)15
ن
حسي مردان عمر
األستاذ الدكتور
husseinmardan.com

شكل ( )12يوضح مسار الثقل من األعىل ويتضح فيه المسارات المنحنية
يختق جزء من أداة الثقل اثناء
ربما نجد بعض المشاكل عند التصوير بالتي متعامدتي عىل بعضهما اذ قد
ي
رم القرص  ،مما يتطلب
رم الثقل من الدوران او يف فعالية ي
الدوران خلف الالعب او عمود القفص وخاصة عند أداء ي
وجود الة تصوير أخرى  ،وهنا تكون لبعض الكامثات الفيديوية مدى الرؤية وكلما قلت كلما كانت افضل فقد تكون
مدى الرؤية (20درجة) مناسبة لعدم ضياع النقطة عن التعقب.
تستخدم الثامج عدة خيارات أساسية تستمدها من علوم الرياضيات والهندسة والمثلثات للسيطرة عىل الموقع
تعب حالتي وهما ان يتم التعرف عىل مقياس رسم واضح من
الغث الموجود عند معايرة الكامثات والمعايرة هنا ي
عدة كامثات والثانية ان يتم تدقيق تعقب النقطة عند انتقالها من كامثا اىل أخرى لعدم ضياع حساب موقعها ضمن
االحداثيات.
عندما تكون االت التصوير المستخدمة قليلة تكون دور الرياضيات اكث يف التنبؤ بموقع النقطة  ،فمثال لو
انتقلت نقطة من (أ) اىل (ج) فان المسار سيكون خطيا يف كل الكامثات ولكن عند تزامن الكامثات تظهر مسار
َ
النقطة (ب) من الة التصوير األخرى وستكون خطية ايضا ،وبذلك نكتشف ان النقطة لم تتحرك من (أ) اىل (ج)
بشكل قطري ولكنها انحرفت نحو النقطة (ب)  ،وللسيطرة عىل عدم الخطية هناك احتمالي اوالهما زيادة رسعة
المنحب او لتضييق المسافة بي النقطة يف المشهد
الة التصوير لتكون النقطة يف الصورة الثانية اقرب اىل المسار
ي
الثاث  ،واالحتمال االخر عند عدم توفر رسعة مناسبة هو وضع اكث من الة تصوير.
ي
جميع المسارات ستكون خطية أي ازاحات ولكن عندما تكون البعد بي نقطة وأخرى مناسبة تظهر كأنها مسافة
وسيكون للمسار انسيابية اكث.
اما اإلحصاء فسيستخدم معادالت االنحدار للتنبؤ بموقع النقطة عندما نعلم الحد األعىل واالدث وسيتم تعديل
ر
المبارس ()DLT
الخط
المسار عن طريق الفلثة او التحويل
ي

الرياض
محور البعد الثالث (المحور الثالث) يف تحليل حركات المجال
ي
مواضيع يف البايوميكانيك -2021ط(-2ص)15
ن
حسي مردان عمر
األستاذ الدكتور
husseinmardan.com

الحرك
لماذا ال نحتاج اىل التصوير من األعىل ألغراض التحليل
ي
ثالث االبعاد الحركة من األعىل واالسفل دون الحاجة لالت تصوير من األعىل عن
تعرض برامج التحليل
الحرك ي
ي
الب أوضحت موقع النقطة من خالل اكث من الة تصوير واحدة.
طريق الخوارزميات او المصفوفات ي

شكل ( )13يوضح كيفية تحديد نقطة من األعىل عن طريق
وامام
جانب
تصوير
ي
ي

ثالث االبعاد
القوة واتجاه ي
يتم ايجاد القوة المحصلة يف ثالثة محاور واتجاه المحصلة عىل وفق زاوية محصلة من ثالث زوايا او من زاويتي
وفقا للقواني ادناه:

الب تصنعا المحصلة مع كل ضلع
شكل ( )14يوضح المحصلة والزوايا ي

قم =

قس + 2قع+2

قس

2
قص

قع

جتا الزاوية أ = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قم

جتا الزاوية ب = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قم

قص

جتا الزاوية ج = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قم

ويتم ايجاد قيم الزوايا باستخدام الجداول او الحاسبة
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ثالث االبعاد
متطلبات التصوير لغرض تحليل الحركات بتقنية ي
الب تصوير فيدوية من نفس النوع والمنشأ والشعة والدقة.
 .1توفث عىل االقل ي
يغط موقع الحدث اذا كانت الحركة ثابته
 .2مقياس رسم مكعب الشكل او متوفر فيه ثالثة اضالع للمحاور يفضل ان
ي
ويتم تصويره من جميع اآلالت ويتم تسمية محاوره عىل قاعدة معينة التتغث من الة اىل أخرى أي تبق النقطة (ا) يف
ه يف جميع االت التصوير
المكعب مثلما ي
ونعب بها ان كل مجهول اصبح معلوما من خالل توفر معلوم اخر بالمقارنة أي
 .3التأكد من المعايرة بي االت التصوير
ي
ان مكعب مقياس الرسم والنقطة أصبحت مرئية من الكامثا األخرى مثلما كانت معلومة يف الكامثا االوىل
الميداث باستخدام اجهزة تشغيل مثامن للفيديو او باستخدام االضواء او باللجوء اىل
 .4التأكد من توفر تقنية الثامن
ي
الثمجيات المناسبة لغرض تطابق رؤية الحركة من مشهدين بزاويتي مختلفتي.
 .5اليشثط ان يكون شعاع االلتي متعامدتي وانما بالشكل الذي يتيح رؤية اغلب أجزاء الجسم وربما يفيد عند توفر
ثالث االت تصوير لتشكل حلقة حول المشهد ان يتم تقسيم ( 360درجة) عىل عدد االت وتكون الزاوية بي الة
وأخرى باستخدام ثالث االت تصوير ( 120درجة).
تختق يف وضع معي مثل الدورانات يفضل وضع الة تصوير ثالثة او التصوير من
 .6اذا كان االدة المطلوب تصويرها
ي
األعىل  ،أي تكون الة التصوير الجانبية مسؤولة عن البعدين االفقيي ( xو  )yوااللة من األعىل تكون مسؤولة عن
تسىم المحور ( )zهو العمودي.
( ، )zبعض المصادر
ي
الحرك لثالثة ابعاد تستخدم خوارزميات لعرض الفديو الذي من األعىل واالسفل وإن لم يتم تصوير
 .7برامج التحليل
ي
المشهد من األعىل او األسفل  ،وقابلية دوران المشهد تعتمد عىل بعض قواني المثلثات وهو خاص بالثنامج.
 .8يمكن التصوير من الجانب مثامنا مع التصوير من االمام او مثامنا مع التصوير من االعىل او حب من االسفل ولكن
بثالث االبعاد قادرة عىل تدوير المشاهد اىل الجوانب واىل
يفضل االجراء االول الن تقنية برامج التحليل الخاص
ي
االعىل واالسفل.
 .9يجب وضع العالمات الفسفورية عىل المفاصل
 .10يف اغلب األحيان النحتاج التصوير من األعىل او األسفل.

شكل ( )15مخطط لمقياس الرسم ومشاهدته من قبل التي للتصوير
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التدوير حول المحاور
االفق ( )xعند
االحداث
جانب (الشكل أ) ان نقط يب الكتفي متطابقتي يف
مثال  :تبي يف الصورة من المشهد ال
ي
ي
ي
االمام (الشكل ب)
االحداث العمودي ( )zعند ( ، )2.51اما الصورة من المشهد
( ، )2.21وكذلك متطابقتي يف
ي
ي
نقتط الكتفي (اليمي  0.93و اليسار .)5.45
فان احداثيات
ي
المطلوب
-1ايجاد البعد بي الكتفي من الكامثا االمامية اذا علمت ان طول الشخص ( 170سم) ويظهر بالصورة ( 10سم).
الوهىم اىل احد الجانبي بزاوية ( 45درجة) وجد البعد بي الكتفي.
-2قم بتدوير الصورة حول المحور العمودي
ي

شكل ( )16يوضح كيفية قراءة االحداثيات من خالل الكامرتي
وف الصورة 10سم
اذا كان طول الشخص يف الحقيقة 170سم ي
الحقيق هو
فمعامل القياس
ي
17 = 10 ÷ 170
االمام هو الفرق بي نقط يب الكتفي يف المحور ()y
حساب البعد من المشهد
ي
البعد يف الصورة = 0,93 – 3,02
عرض الكتف = 2,09
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الحقيق بي الكتفي =  35,53 = 17 × 2,09سم عرض الكتف او البعد بي الكتفي من زاوية  90درجة الن
البعد
ي
امام
المشهد ي
الوهىم الذي سيقسم الجسم اىل قسمي يمي
االن نبدأ بحوار التدوير  ،نفثض ان المحور العمودي هو المحور
ي
ويسار
الجانب  ،وبما ان  45درجة هو
يعب ان الفرق بينهما صفر وهذا نالحظه يف المشهد
ي
نعلم ان تطابق نقط يب الكتفي ي
نصف  90درجة فالمفروض ان البعد يتم تقسيمه اىل اثني
أي البعد بي الكتفي عند زاوية  45درجة =  1,05 = 2 ÷ 2,09البعد بي الكتفي من زاوية  45درجة
ه (1,05 = )90 ÷ 2,09 × 45
او معامل التدوير من  90درجة كنسبة وتناسب طردي ي
االفق فيتم
وهكذا يتم التعامل اذا كان المطلوب هو التدوير حول المحور العمودي  ،اما التدوير اىل المحور
ي
مفصىل الكتفي ولذلك فعند التدوير تقل
العرض هو المحور الذي سيمر بشكل مستقيم بي
االفثاض ان المحور
ي
ي
المسافات بي القدم والرأس وهكذا يتم التدوير ولكن بصيغ معقدة اكث  ،وستخضع العمليات اىل موقع نقطة
األصل وسيتم التعامل بي العالمات الموجبة والسالبة بحسب ظهور األجزاء يف ارباع االحداثيات لذلك تعمل لها
خوارزميات خاصة بالتدوير مع عقرب الساعة وبعكسها او من األعىل او من الجانب وهكذا  ،كما سيستخدم
المثلثات وعلوم الهندسة لغرض السيطرة عىل الموضوع.

شكل ( )17مقياس الرسم والمعايرة بي الكامثات
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ن
المنحن
تحديد المسار
ي
توجد بعض المتطلبات الخاصة بالرياضيات وخصوصا التكامالت  ،ولكننا سنوضح بعض األمور يف تقدير الطول
الحقيق او المقارب من خالل األمثلة االتية:
ي
مركز ثقل الجسم ينتقل باالرتفاع واالنخفاض كما يف قيم المحور ( )Yاثناء انتقاله اىل االمام كما يف قيم المحور ()X
جدول ( )1يبي سلستي من البيانات يف المحورين
4 ↓ 6 ↑ 5 ↑ 2 ↑ 1 y
5 ← 4 ← 3 ← 2 ← 1 X
يف حلنا لهذا المثال سنعتث ان القيم يف
ه قيم ألغراض رسم
المحور ( )yي
االنسيابية عىل اعتبار اننا نحدد نقاط
ألي أداة يف شاشة برنامج التحليل
الحرك من خالل خطوط مستقيمة
ي

رم
شكل ( )18يوضح مسار أداة ي
(االزاحة)
المنحب من خالل خط االتجاه العام ومعادالت
باللجوء اىل برنامج االكسل نجد المعادلة الخاصة بالمسار
ي
يعب حلنا لهذه المسألة يمكننا حل جميع المسائل ولكن هنا نقدم طريقة.
من الدرجات الثانية او الثالثة ،وهذا ال ي

شكل ( )19يوضح برنامج االكسل
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y=0.4167*x^3+3.1786*x^2-5.4048*x+3.6

رم (المسافة)
شكل ( )20يوضح مسار أداة ي

عند حساب المسافة عىل وفق االزاحة ن
بي النقاط يمكن اللجوء اىل قانون فيثاغورس
y
1
2
5
6
4

X
1
2
3
4
5
المجموع

المسافة =

المسافة =

()y2-y1( + 2)x2–x1

()2-1( + 2)2–1

المسار المستقيم
1.41421356237310
3.16227766016838
1.41421356237310
2.23606797749979
8.22677276241436

2

2

المسافة = 1,4142
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المنحب
الحقيق للنقاط وبعد تعويضنا يف المعادلة سنجد طول المسار
اما عند استخدامنا للمسار
ي
ي
X
الحقيق
ي
1
2
3
4
5

Y
الحقيق
ي
1
2
5
6
4
المجموع

المنحب
المسار
ي
بقانون فيثاغورس ولكن العمودين األول والثالث
1.57290775635445
2.75853707787298
1.74291601920460
2.43127522300540

Y
ّ
المقدر
0.9571
2.1712
4.7421
6.1696
3.9535

8.50563607643743

المنحب أطول من المسارات المستقيمة
وعند المقارنة بي الطول يف المسارين نجد ان المسافة يف المسار
ي
لك تثاكم النقاط متقاربة مع بعضها وتظهر المسافة
القصثة المثاكمة  ،ويفضل التصوير باالت تصوير رسيعة ي
متقاربة
اما طريقة الرياضيات بالتكامل فمعادالت الدرجة األوىل متطابقة مع قانون فيثاغورس
وف الطريقة االوىل نجد ميل المستقيم ويتم ايجاد قيم ( )Yبداللة ()x
وتتعقد المسألة بمعادالت الدرجة الثانية  ،ي
X
1
2
3
4
5

Y
1
2
5
6
4

معادلة ميل المستقيم
y=x
y=3x-4
y=x+2
y=2x+14
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