انغقُط انشأعٓ نجغم صهة – La chute verticale d’un solide
 -Iاىقىي اىمطبقت عيً جسم في حرمت داخو مائع
خالل دشكح جغم فٓ مائغ فأوً ٔخضغ انّ انقُِ انرانٕح :

 وزن اىجســـــــــــم
االصم  :مشكض ثقم انجغم
االذجاي  :انشأعٓ انماس مه مشكض قصُس انجغم َ مشكض قصُس االسض
انمىذّ  :وذُ مشكض االسض .
انشذج  P=m.g :دٕث  gشذج مجال انثقانح َ  mكرهح انجغم

 دافعت أرخميــــذش :
االصم  :مشكض ثقم انجضء انمغمُس مه انجغم
االذجاي  :انشأعٓ انماس مه مشكض قصُس انجغم
انمىذّ  :مه االعفم وذُ االػهّ.
انكرهح انذجمٕح نهمائغ تـ Kg/m3
دٕث
انشذج :
3
َ  Vانذجم انمضاح نهمائغ انزْ ُٔافق دجم انجغم انصهة انمغمُس تـ m
َ  gشذج مجال انثقانح تـ . m/s2

 قىي احتناك اىمائع :
االصم  :مشكض ثقم انجغم
االذجاي  :اذجاي مرجٍح انغشػح
انمىذّ  :مؼاكظ نمىذّ مرجٍح انغشػح أْ دائما مؼاكظ نمىذّ انذشكح
حيث :
انشذج  :ذؼطّ تانؼالقح
 : kثاترح ذرؼهق تطثٕؼح انمائغ َ تشكم انجغم .
إرا كاود  vصغٕشج  ،وأخز  n=1أْ  : k ( f  k.vذرؼهق تهضَجح انمائغ )
إرا كاود  vكثٕشج  ،وأخز  n=2أْ  : k ( f  k.v 2ال ذرؼهق تهضَجح انمائغ تم ذرؼهق تكرهرً انذجمٕح)

 -IIاىسقىط اىراسي باحتناك
ػىذ انهذظح (  )t=0وذشس انكشٔح مه انىقطح  Oذىطثق ػهّ مشكض قصُسٌا  . Gذُجذ انىقطح  Oػهّ
اسذفاع  Hمه انغطخ انذش نهغائم انهضج انزْ ُٔجذ فٓ أوثُب شاقُنٓ

 اىمعادىت اىتفاضييت
 جرد اىقىي و تمثيها
َصن انجغـــــــــــــم
دافؼح أسخمٕـــذط :
قُِ ادركاك انمائــغ :
 متابت اىقىي في اىمعيم
=p = m.g.
=
=

اىجسم اىصيب في وسوه
 تطبق اىعالقت االساسيت ىيذيىاميل
= m.
أْ
+ + =m.
= m.
االعقاط ػهّ انمذُس ) ;: (o
انرفاضهٕح انرٓ ذذققٍا عشػح مشكض قصُس انكشٔح :


وضغ :

 حو اىمعادىت اىتفاضييت باستعماه طريقت اوىير :
طشٔقح أَنٕش طشٔقح سقمٕح ذكشاسٔح ذمكه مه دم انمؼادنح انرفاضهٕح َٔ .غرُجة اعرؼمال
ٌزي انطشٔقح اعرؼمال انؼالقاخ انرانٕح
انهذظــــــج ti
انرغــــــــاسع
مه خالل انمؼادنح انرفاضهٕح
دٕث

ذمثم خطُج انذغاب

انغشػــــــــح
دغة ذؼثٕش انرغاسع

بمؼشفح قٕمح انغشػح انثذئٕح
انمشدهح i

نمشكض قصُس انجغم فٓ انهذظح . t=0
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 مخطط اىسرعت بذالىت اىسمه

 اىمقادير اىمميسة ىيحرمت
 اىتسارع اىبذئي  :ػىذ انهذظح : t=0

فٓ دانح

:

 اىسرعت اىحذيت َ ٌٓ قٕمح تابثت ذصم انٍٕا عشػح مشكض قصُس انجغم وشمض نٍا تـ :

وستىتج :
 اىسمه اىمميس (ثابتت اىسمه ) :

