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  البعد وواحدات القياس

(Dimension and Units of Measurement:) 

وحدة القياس هي قيمة الكمية الفيزايئية )مثال: الطول، الكتلة، الزمن، ودرجة  
احلرارة( املأخوذة كأساس للمقارنة عند التقييم الكمي للكمية )مثال سنتمرت، مرت، غرام،  

( واليت Unitsدام عدد من مجل الواحدات )لقد شاع استخكيلوغرام، اثنية.....اخل(. 
ختتلف فيما بينها ابختيار القيم املختلفة لتلك الواحدات مع احلفاظ أحيااًن على 

نستعرض فيما يلي أهم اجلمل الشائعة علمًا أننا سوف الكميات الفيزايئية األساسية.
 (:SIنستخدم يف هذا املقرر النظام العاملي للوحدات )اجلملة الدولية 

( أو ابختصار Centimeter-Gram-Second) اجلملة السغثية (1
(C.G.S:وتستخدم الكميات الفيزايئية التالية :) 

 رمز الوحدة الوحدة األساسية الكمية الفيزايئية )البعد(
 L- Centimeter cm-(Lengthالطول )

 M- Gram g-(Massالكتلة )
 T- Second s-(Timeالزمن )

 ,Degree, Celsius (Temperatureدرجة احلرارة )

Kelvin 
deg,C, K 

( M.K.S( أوابختصار )Meter-Kilogram-Second) اجلملة املكثية (2
 :وفيها يتم استخدام الكميات الفيزايئية األساسية التالية

 رمز الوحدة الوحدة األساسية الكمية الفيزايئية )البعد(
 L- Meter m-(Lengthالطول )

 M- Kilogram Kg-(Massالكتلة )
 T- Second s-(Timeالزمن )

 ,Degree, Celsius (Temperatureدرجة احلرارة )

Kelvin deg,C, K 
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 : وتستخدم الكميات الفيزايئية التالية:(M.Kf.S) اجلملة التكنيكية (3

 رمز الوحدة الوحدة األساسية الكمية الفيزايئية )البعد(
 L- Meter m-(Lengthالطول )

 F- Kilo pound Kp-(Forceالقوة )
 T- Second s-(Timeالزمن )
 Degree deg (Temperatureدرجة احلرارة )

( أو ابختصار International System of Units) اجلملة الدولية (4
(SIالوا :) حدات األساسية املتفق عليها يف هذا النظام هي تلك الواحدات اليت

 حتدد قيمتها دون ارتباط ابلواحدات األخرى.

 رمز الوحدة الوحدة األساسية الكمية الفيزايئية )البعد(
 L- Meter m-(Lengthالطول )

 M- Kilogram Kg-(Massالكتلة )
 T- Second s-(Timeالزمن )
 Kelvin, Degree deg,K (Temperatureدرجة احلرارة )

 Ampere A (Currentشدة التيار الكهرابئي )

 Candela cd (Luminous Intensity) شدة اإلضاءة
 Mole mol (Number of particlesت )ايئعدد اجلز 

 (، الواحدات األساسية )غير المرتبطة( في الجملة الدولية.1.1الجدول )

وتستخدم (: U.S. Customary Units) اجلملة األمريكية )التجارية( (5
 الكميات الفيزايئية التالية:

 رمز الوحدة الوحدة األساسية الكمية الفيزايئية )البعد(
 L- Foot ft-(Lengthالطول )

 F- Pound lb-(Forceالقوة )
 T- Second s-(Timeالزمن )
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 Fahrenheit F (Temperatureدرجة احلرارة )
 Rankine R درجة احلرارة املطلقة

 العالقات بني درجات احلرارة: 

460  FR 
328.1  CF  
 KR 8.1 

273  CK 
 :مقارنة لبعض القيم بني اجلملة األمريكية واجلملة الدولية 

 U.S. Customary الكمية الفيزايئية )البعد(

Units 
SI. Units 

 (Lengthل )الطو 
1 ft 0.3048 m 

1 mil 1.609 Km 

1 in 2.54 cm 
 1 slug 14.59 Kg (Massالكتلة )

1 in (Areaاملساحة )
2 

6.452 cm
2 

1 ft
2 0.0929 m

2 
درجة احلرارة 

(Temperature) 
328.1  CF  8.1/)32(   FC 

460  FR 273  CK 
 1 lbf 4.448 N (Forceالقوة )

 1 ft/s 0.3048 m/s (Velocityالسرعة )

1 in (Volumeاحلجم )
3 16.39 cm

3 
1 ft

3
 0.0283 m

3 
14.5 psi 10 (Pressureالضغط )

5 
pa=1 bar 

تسمى واحدات القياس الناجتة على أساس الواحدات غري املرتبطة فيما بينها  
 عن القوان ن الفيزايئية ابلواحدات املشتقة، فعند تكوين الواحدة بواسطة الصيغ اليت تعرب

املشتقة لكمية فيزايئية ما جيب أن حتول الصيغة اليت حتدد هذه الكمية بداللة كميات 
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أخرى حبيث تدخل يف هذه الصيغة تلك الكميات فقط اليت تقاس بواسطة الواحدات 
 األساسية يف اجلملة الدولية للواحدات.

لنفرتض على سبيل املثال أنه يلزم حتديد واحدة قياس القوة )واحدة مشتقة(  
 بواحدات اجلملة الدولية.

 فحسب القانون الثاين لنيوتن ميكن أن نكتب: 

(1.1)  amF  

 .aبتسارع قدره  Fكتلة اجلسم املتحرك حتت أتثري القوة   mحيث إنَّ 

فقط وحدة قياس غري مرتبطة  m( تكون للكتلة 1.1فمن الواضح أنه يف املعادلة ) 
 ((، فإذا اعتربان أن احلركة متسارعة ابنتظام فعندئذ يكون:1.1)انظر اجلدول )

(1.2)  
t

Lv  ،
t

a
v

 

 : مسافة التحرك.L: الزمن وt: السرعة، vحيث إنَّ 

 وعندئذ يكون:

(1.3)  2
L
t

a  

 (، حنصل على املعادلة التالية:1.1( ابملعادلة )1.3بتعويض العالقة )

(1.4)  2
L
t

mF  

ميكن يف املعادلة األخرية حتديد مجيع الكميات الفيزايئية املوجودة بواسطة الواحدات 
 األساسية للقياس، فباعتبار أنه يف هذه املعادلة:

s1t ،m1L  ،Kgm 1 

 فنحصل على واحدة القوة:
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نيوتن على أهنا  1هبذا ميكن تعريف الوحدة املشتقة للقوة اليت حصلنا عليها وهي و  
2/1( تسارعاً قدره )Kg1القوة اليت تكسب اجلسم الذي كتلته ) sm.) 

ويف بعض األحيان يكون مقياس الوحدات املشتقة واألساسية غري مناسب  
العملية، لذلك نلجأ يف بعض احلاالت إىل تكوين واحدات  للحساابت والقياسات

مضاعفة أو جزئية بواسطة ضرب أو قسمة الواحدات األساسية على عدد مضاعف 
للعدد عشرة. وتكون تسميات هذه الواحدات اجلديدة مع األخذ بع ن االعتبار تسمية 

 (.1.2البادائت املبينه يف اجلدول )

 رمز الوحدة واحدة األساسيةعالقتها ابل ابدائت الواحدات
 1210 T (teraتريا )
 910 G (giga) جيجا
 610 M (megaميغا )

 310 K (kiloكيلو )
 210 h (hectoهكتو )
 10 da (decaديكا )

 110 d (deciديسي )
 210 c (centiسنيت )
 310 m (milliميللي )
 610  (microميكرو )
 910 n (nanoاننو )

 1210 p (picoبيكو )

 (، بادئات لتكوين الواحدات المضاعفة والجزئية.1.1الجدول )
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( paابسكال ) 1وقد اصطلح على اعتبار واحدة الضغط يف اجلملة الدولية  
( موزعة ابنتظام على سطح N1وتساوي هذه الواحدة الضغط الناتج عن قوة مقدارها )

 (.21m) مساحته
Pa

sm

Kg

sm

mKg

m

N










2222
 

ومبا أن هذه الواحدة صغرية جدًا فمن املناسب استخدامها يف حالة قياس  
الضغوط الصغرية، أما عند قياس الضغوط املتوسطة والكبرية فتستخدم الواحدات 

 (.PaM( وميغا ابسكال )PaKاملضاعفة: كيلو ابسكال )

إضافة إىل الواحدات األساسية املشتقة ويف اجلملة الدولية تستخدم بعض  
((. ومن هذه الواحدات على سبيل املثال ميكن أن 1.3الواحدات األخرى )اجلدول )

( اليت تستخدم لقياس درجة احلرارة Centigrade Degreeنذكر درجة احلرارة املئوية )
 فرق درجات احلرارة.الرتموديناميكية و 

 ما يعادهلا يف اجلملة الدولية الوحدة الكمية الفيزايئية
 Ton Kg1000 (Massالكتلة )

 (Timeالزمن )
Minute s60 
Hour s3600 
Day s86400 

Liter 33101 (Volumeاحلجم ) m 

Kilowatt-Hour J6106,3 (Workالعمل )  

 


