اجلزء  : Iالشغل امليكانيكي ا الطاقة
الدرس  : 4طاقة الوضع الثقالية ا الطاقة امليكانيكية
الــســـلــــســـلـــــة I 

التمريـن 10

α

 )Iنعترب جسما نقطيا  Aكتلته  ، m=2kgقابال إلحتالل خمتلف الوضعيات على احملور  Ozالرأسي املوجه حنو األعلللى ا املل را بلاللوحل

املل .

نأخذ .g=9,8N.kg-1
نأخذ كحالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالة النقطة ذات األنسوب  .z=2أحسب طاقة الوضع الثقالية للجسم عن ما يكون يف الوضعيات ،z1=6
. z2=-4
نأخذ كحالة مرجعية لطاقة الوضع الثقالة النقطة ذات األنسوب  .z=-1أحسب طاقة الوضع الثقالية للجسم عن ما يكون يف الوضعيات ،z1=6
. z4=-1 ، z3=9 ، z2=-4

التمريـن 10

α

جسم مكعب ) (Cكتلته  , m=1kgينزلق على املسار  . ABCDحركة اجلسم على املستويني  ABا CDامللائلللني بلاللزاايلة  α=30°تلتلم بل ان
احتكاك  ،اعلى املستوى األفقي  BCخيضع املكعب لقو احتكاك ش تها  ،f=3.92Nحليل
طول املسار األفقي  . L = BC = 2 mحنرر املكعب من موضع  Mعلى املستوى  ،ABارتفلاعله
 h1 = 1 mبالنسبة للمستوى األفقي ب ان سرعة ب ئية.
باعتبار اخلط األفقي مرجع طاقة الوضع الثقالية ،احسب يف املوضع  Mطاقة الوضع الثقالليلة
للجسم ) (Cا الطاقة امليكانيكية للجسم )(C
احسب الطاقة امليكانيكية للجسم ) (Cعن اصوله النقطة  Cثم استنتج سرعة اجلسم VC
احسب االرتفاع  h2الذي يصله اجلسم ) (Cعلى املستوى CD
بني أن اجلسم ) ، (Cعن رجوعه من االرتفاع  h2يتوقف عن نقطة  . Nح د موضع النقطة N
احسب الطاقة امليكانيكية للجسم ) (Cعن النقطة N

التمريـن 10

α

حنرر جسما صلبا ( )Sذي أبعاد صغري ج ا ،كتلته  m=100gمن نقطة  Aب ان سرعة
ب ئية فوق مسار نصف دائري مركزه  Oا شعاعه  .R=20cmنف ض أن حركة اجلسم ()S
تتم ب ان احتكاك .نأخذ املستوى األفقي املار من النقطة  Bكحالة مرجعية لطاقة الوضع
الثقالية ا النقطة  Oمركز املسار مطابقة ألصل احملور  . Ozنأخذ . g=9,8N/Kg
أحسب الطاقة امليكانيكية للجسم الصلب ): (S
 عن النقطة . A
 عن النقطة . B
استنتج سرعة اجلسم ( )Sعن النقطة .B
ح د موضع النقطة  Cاليت ميكن للجسم ( )Sأن يصع إليها بع جتاازه النقطة . B
ما حركة ( )Sبع اصوله النقطة  C؟
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التمريـن 14

α

نرسل من النقطة  Aبسرعة  vA = 8 m/sجسما صلبا ) (Sكتلته  m = 5 kgعلى سكة ABCDEحبي :
 : ABقوس من دائر شعاعها  R = 3 mا . θ = 30°
 : BCقطعة مستقيمية مائلة بزااية بالنسبة للمستوى األفقي حي :
θ

 BC=2,4mا . θ = 30°

D

 CDقطعة مستقيمية طوهلا . CD = 2 m
 : DEقطعة مستقيمية مائلة بزااية  θ = 30°بالنسبة للمستوى األفقي حي :
DE=2m
-2
خنتار املستوى األفقي املار من  Aمرجعا لطاقة الوضع الثقالية ا نأخذ . g=10m.s

θ

E

C
θ
B
A

 (1نعترب االحتكاكات مهملة طول السكة.
 1-1أعط نص مربهنة الطاقة احلركية.
 1-2احسب أنسوب كل من النقط  Bا  Cا  Dا .E
 1-3ح د شغل ازن اجلسم ) (Sعن ما ينتقل من  Aإىل .E
 1-4أاج السرعة  vEاليت يصل بها ) (Sإىل .E
 1-5باعتمادك على احنفاظ الطاقة امليكانيكية ,أاج سرعة اجلسم ) (Sيف النقطة . C
 (2نعترب االحتكاكات غري مهملة على القطعة  CDفقط ا مكافئة لقو  fثابتة موازية للمسار .CD
 2-1ح د الش  fلقو االحتكاك .
 2-2أاج أنسوب النقطة  Fاليت يتوقف عن ها اجلسم ). (S

التمريـن 10

α

ينزلق جسم صلب  Sكتلته  ، m=500gنعتربه نقطيا  ،فوق سكة( )ABCتوج يف مستوى رأسي ا تتكون من جزئني كما يبني الشكل .
جزء  ABمستقيمي مائل بالنسبة للخط األفقي بزااية  θ=60°ا طوله . AB =3m
جزء  BCذي شكل دائري مركزه ' Oشعاعه . r=50cm
نطلق اجلسم ( )Sمن النقطة  Aب ان سرعة ب ئية .نأخذ . g=10N.kg-1 :
 (1نعترب االحتكاكات مهملة بني  Aا .B
 1-1بتطبيق مربهنة الطاقة احلركية على ( )Sبني  Aا  ، Bأاج ب اللة  gا
 ABا  θتعبري السرعة  vBللجسم ( )Sعن مراره من النقطة  .Bأحسب قيمة . vB
 1-2أاج بالنقطة  ، Bتعبري طاقة الوضع الثقالية  EppBللجسم ( )Sيف جمال
الثقالة ب اللة  mا  gا  rا  .θأحسب ( . EppBخنتار احلالة املرجعية لطاقة الوضع
الثقالية املستوى األفقي املار من النقطة ) C
 1-3استنتج قيمة الطاقة امليكانيكية  EmBللجسم ) (Sيف النقطة .B
 (2نف ض أن اإلحتكاكات مهملة بني  Bا  ،Cأحسب السرعة  vcللجسم ()S
عن اصوله إىل املوضع .C
 (3يف الواقع ،سرعة اجلسم ( )Sيف املوضع  Cتسااي  v’c=6m.s-1نتيجة اجود اإلحتكاكات بني  Bا .C
 3-1أحسب قيمة الطاقة امليكانيكية  E’mcللجسم ( )Sيف النقطة . C
 3-2استنتج الطاقة املفقود على شكل حرار أثناء اإلنتقال . BC
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التمريـن 10
نطلق جسما صلبا  Sكتلته  m=0,5kgب ان سرعة ب ئية من املوضع  ، Aينزلق فوق م ار  ABCيتكون ملن جلزء  ABعلللى شلكلل جلزء ملن
دائر شعاعها  r=0,5mا جزء مستقيمي  BCطوله . 2m

نأخذ  g=10N/kgا . =60°
نعترب اإلحتكاكات مهملة فوق املسار  ABا غري مهملة على املسار . BC
خنتار املستوى األفقي املار من  Bمرجعا لطاقة الوضع الثقالية.
أاج تعبري الطاقة احلركية ).Ec(A

أاج تعبري طاقة الوضع الثقالية ) Ep(Aب اللة  mا  gا  rا  ،ثم أحسب قيمتها.
أاج تعبري الطاقة احلركية ).Em(A
أحسب الطاقة احلركية ) Ec(Bيف املوضع ( Bعلما أن الطاقة تنحفظ بني  Aا .) B
علما أن اجلسم يتوقف يف النقطة  . Cأحسب الطاقة امليكانيكية ).Em(C
استنتج تغري الطاقة امليكانيكية  ΔEmبني  Bا  . Cاستنتج كمية احلرار احملرر  Qخالل اإلنتقال .BC

التمريـن 10
نطلق جسما صلبا  Sكتلته  m=0,5kgبسرعة ب ئية  vA=2m/sمن املوضع  ، Aينزلق فوق م ار  ABCيتكون ملن جلزء  ABعلللى شلكلل
جزء مستقيمي طوله  AB=2mا جزء  BCجزء من دائر شعاعها . r=0,5m

نأخذ  g=10N/kgا . =30°
نعترب اإلحتكاكات مهملة فوق املسار  ABا غري مهملة على املسار . BC
خنتار املستوى األفقي املار من  Bمرجعا لطاقة الوضع الثقالية.
أاج تعبري الطاقة احلركية ).Ec(A

أاج تعبري طاقة الوضع الثقالية ) Ep(Aب اللة  mا  gا  ABا  ،ثم أحسب قيمتها.
أاج تعبري الطاقة احلركية ).Em(A
أحسب الطاقة احلركية ) Ec(Bيف املوضع ( Bعلما أن الطاقة تنحفظ بني  Aا .) B
ح د تعبري طاقة الوضع الثقالية ) Ep(Cب اللة  mا  gا  ، rثم أحسب قيمتها.
علما أن اجلسم يتوقف يف النقطة  . Cأحسب الطاقة امليكانيكية ).Em(C

التمريـن 10
كر كتلتها  m=100gمن النقطة  Oيف جمال الثقالة بالسرعة  . v0=15m/sنسلملي ox
احملور األفقي ا  ozاحملور الرأسي .نأخذ  g=9,8N/kgا نهمل اإلحلتلكلاكلات ا ملقلااملة
اهلواء.
 )Iإىل أي ارتفاع  hتصع القذيفة إذا كان اجتاه  v0رأسيا حنو األعلى؟
 )IIإذا كانت املتجهة  v0تقيم الزااية

مع  ،oxتكون  Bأعلى نقطة يف املسار على اإلرتفلاع

. zB=h/2
أحسب سرعة القذيفة يف النقطة B
بتطبيق مب أ القصور ،بني أن حركة القذيفة حسب  oxمستقيمية منتظمة.
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التمريـن 10
يصع جسم صلب كتلته  mمنح را بسرعة ثابتة حتت تأثري قو حمركة موازية للمسار ش تها  . F=650Nزااية ميل املستوى املار من اللنلقلطلتلني
 Aا  Bهي . β=60°
 )Iأحسب شغل القو  Fبني املوضعني  Aا  Bعلما أن . AB=40m
 )IIبتطبيق مربهنة الطاقة احلركية بني املوضعني  Aا  Bأاج تعبري كتلة اجلسم  mب اللة  g ، Fا  βثم استنتج قيمتها.
 )IIIانطالقا من املوضع  Bحتذف القو  Fا ينطلق اجلسم بسرعة  vB=20m/sب ان احتكاك إىل النقطة .D
 أعط التعبري احلريف لطاقة الوضع الثقالليلة بلاعلتلبلار احللاللة امللرجلعليلة
املشار إليها يف الشكل (نأخذ .) m=75kg
 استنتج التعبري احلريف للطاقة امليكانيكيلة للللجلسلم بل الللة v ، m
سرعة اجلسم g ،ا  zأنسوب مركز ثقل اجلسم عن حلظة ما.
أحسب الطاقة امليكانيكية ) Em(Bللجسم عن النقطة .B
استنتج الطاقة امليكانيكية ) Em(Dللجسم علنل اللنلقلطلة  Dبل ان
حساب معلال ذلك.
 )IVبينت القياسات أن  .Em(O)=Em(D)/2ماذا تستنتج؟ أحسب شغل تأثري السطح على اجلسم.

التمريـن 01
مترين من فرض حمراس
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