
 

 

 الططـاقة الطـيطـاـيطـقةالططـسة ططـلةة
L'énergie mécanique d'un corps solide 

 

I) ةتعططريف:
 

مجمـوع الطـاقة , في معـلم معـين, تسـاوي الطـاقة الميكـانيكية لجـسم صلب عند كل لحـظة 
PPCm:  الحركـية و طـاقة الوضع الثقـالية لهـذا الجـسم EEE  .  وحـدتها فيS.Iالجـول )( J .

 

II) ة احفططـظة الططـاقة الـيطـاـيطـق.
. امسقـوط امحـر (1

)(  و هو خـضع لـوزنه فقـط بين مـوضعين mينتقـل جسم صلب كتـلته   11 zG و 
)( 22 zG .لنحـسب تغـير طـاقته الميكـانيكية     :     

      )1()2( mmm EEE   
         )1()1()2()2( ppCppCm EEEEE  
             ppCm EEE  
21)(:          و حسب مبرهنة الطاقة الحركية  PWE GGC


 

21)(          :    و نعـلم أن  PWE GGPP


   

ppC:   بذلك    EE 0:        و منه mE 

 

يكـافئ تغـير الطـاقة الحـركية للجسم تغـير طـاقة وضعه الثقـالية  :  استنتـاج
 

في حـين , تتحـول طـاقة وضـعه الثقـالية إلى طـاقة حـركية و العكـس صحـيح,  أثنـاء سقـوط حـر لجـسم صلب:خـالصة 
cteEEE:    تبقـى طـاقته الميكـانيكية ثـابتة PPCm  

 
. ايزالق جسه صنة تدوى احتلبك فوق وستوى وبئل (2

)( و فـوق مستوى مـائل من المـوضع mينتقـل جسم صلب كتـلته   AxA و )( BxB .
)2()1(:  لنحـسب تغـير طـاقته الميكـانيكية mmm EEE   

             )1()1()2()2( ppCppCm EEEEE  
               ppCm EEE  

 

)()(:    و حسب مبرهنة الطاقة الحركية  RWPWE BABAC


  

21)(            :    و نعـلم أن PWE GGPP


   

RWE)(      :بذلك    BAm


 

)(0:   و بمـا أن التمـاس بـدون احتكـاك فإن   RW BA

0:            و منه mE 
 

.  يكـافئ تغـير الطـاقة الحـركية للجسم تغـير طـاقة وضعه الثقـالية:  استنتـاج
, تتحـول طـاقة وضـعه الثقـالية إلى طـاقة حـركية و العكـس صحـيح,  أثنـاء انـزالق بدون احتكـاك لجـسم صلب:خـالصة 



 

 

cteEEE:      في حـين تنحفـظ طـاقته الميكـانيكية PPCm  
 

III) ةعططدمة احفططـظة الططـاقة الـيططـاـيطـقةة.
. ايزالق جسه صنة تبحتلـبك فوق وستوى وبئـل (1

)(0:     يسـاوي تغـير الطـاقة الميكـانيكية شغـل قـوى االحتكـاك    RWE BAm

 
fباعتبـار قـوى االحتكاك مكـافئة لقـوة واحدة شـدتها  

0:     ثـابتة يكـون.  ABfEm 
)()(     : بذلك  AEBE mm  
0تنقـص الطـاقة الميكـانيكية للجـسم أثنـاء حـركته بفعـل قوى االحتكـاك :  استنتـاج  mE  .
 

  :تعـليل*  
 تـؤدي إلى ارتفـاع Q يتحـول جـزء من الطـاقة الميكـانيكية للجـسم بفعـل قـوى االحتكـاك إلى طـاقة حـرارية  

)(:   درجة حـرارة السطحـين و الهـواء و يمـكن أن نكتـب fWQ


 . 
 

QEm:     يسـاوي انخفـاظ الطـاقة الميكـانيكية للجـسم مقـابل الطـاقة الحـرارية:خـالصة   
 

 :تطتـيق (2
 

kgm كتلته S)(نرسـل جسـما صلـبا 5.0 صعـودا فـوق مستوى مـائل بزاوية 20 بالنسبة للمستوى األفقـي و بسرعة بدئـية smV /50  .
NR بالنـسبة للعمـودي و شدتهـا 10القـوة المقـرونة بتـأثير السطح على الجـسم مائـلة بزاوية  58.4 .

 لحـظة انطـالقه إذا اختـرنا كمرجع لطـاقة الوضـع الثقـالية موضع انطـالق الجـسم؟S)(مـا قيـمة الطـاقة الميكـانيكية للجـسم  (1

 التي يقطـعهـا الجـسم فوق المستـوى المـائل لتـأخذ سـرعته القـيمة L أحسـب المسـافة  (2
2

0V. 

 . استنتج قـيمة الطـاقة الحـرارية التي يمنحهـا الجسـم للمحيط الخـارجيL أحسب الطـاقة الميكـانيكية للجـسم عند قطـعه المسـافة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


